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Coneix el model cooperatiu: transforma la teva activitat a cooperativa
Objectius

Continguts





Conèixer els trets bàsics de l’empresa
cooperativa per poder contextualitzar de
forma adequada en la missió
d’assessorament, prescripció o gestió
empresarial.



Explorar els elements que són específics de
la gestió de l’empresa cooperativa a
diferents nivells: econòmic, laboral, fiscal,
societari.



Adquirir les eines i coneixements necessaris
per poder oferir un servei d’assessorament
de qualitat.



Actualitzar, ampliar i aprofundir en el model
d'empresa social i cooperativa amb una
mirada pràctica i molt operativa per a
fomentar la creació, la transformació o el
creixement d'empreses d'economia social i
cooperativa.









Metodologia

Taller (2 hores), dinamitzat per persones
Definició de cooperativa. Marc ètic i
expertes en economia social i cooperativa:
principis cooperatius
Característiques i avantatges del model - Casos pràctics i continguts teòrics
d’empresa social i cooperativa (règim
- Debat entorn a qüestions plantejades
econòmic, fiscal, social i laboral).
pels assistents
Comparativa amb el model associatiu
La sessió serà: Activa, Motivadora,
Per què formalitzar jurídicament
l’activitat? Quan no convé seguir com a Reflexiva, Colꞏlaborativa i Pràctica
associació?
Experiències rellevants de
Destinataris
transformació
 Professionals i personal tècnic
Breu esquema del procés de conversió
assessor de la Xarxa d’Ateneus
en cooperativa de l’activitat econòmica.
Cooperatius (+ cercles cooperatius)
L’associació o fundació com a sòcia
 Personal tècnic assessor de serveis
colꞏlaboradora
públics
Recursos i suport a les empreses de

Associacions i altres entitats i/o
l’economia social i cooperativa
empreses que puguin optar per la
transformació cooperativa
Es recomana tenir un mínim coneixement
previ de la matèria (és un taller
d‘especialització)

Promotors:

Amb la colꞏlaboració de:

Calendari i Horari

28 de setembre de 2018
De 9:30 a 11:30h
Lloc
Ateneu Cooperatiu Terres
Gironines (Av. França, 221,
17840 Sàrria de Ter, Girona)
Inscripcions

http://bit.ly/2tLCcYK
Facilitadors
 CALIDOSCOOP, SCCL
www.calidoscoop.coop
 COOP DE MÀ, SCCL
www.coopdema.cat
 FIL A L’AGULLA, SCCL
www.filalagulla.org

Amb el finançament de:

