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L’any 2012 va ser declarat 
Any Internacional de les 
Cooperatives per l’ONU, com 
a reconeixement a l’important 
paper que aquestes organit-
zacions juguen com a actors 
socials i econòmics.

L’Ajuntament de Girona, 
conscient que les empreses 
cooperatives estan demos-
trant la seva capacitat de 
resiliència en l’actual situació 
de crisi, s’ha adherit al 
programa Municipi Coopera-
tiu impulsat per la Federació 
de Cooperatives de Treball 
de Catalunya. 

El  programa Municipi Coope-
ratiu, amb ajuntaments adhe-
rits arreu del país,  té per 
finalitat donar a conèixer i 
promoure el cooperativisme, i 
a la ciutat de Girona es 
traduirà en el desplegament 
del Programa de Foment de 
la Fórmula Cooperativa, que 
al llarg de l’últim trimestre del 
2013 i durant el 2014 
promourà diverses accions 
amb l’objectiu d’afavorir la 
creació i consolidació de 
cooperatives. 

Inscripcions i informació:
Girona Emprèn, tel. 972 104 316
www.girona.cat/gironaempren

@ocupacio_gi

Dipòsit Legal: GI.1455-2013



PROGRAMA DE FOMENT DE LA 
FÓRMULA COOPERATIVA

30 d’octubre de 2013
Jornada de presentació del Programa de 
Foment de la Fórmula Cooperativa
Contingut de la jornada: 

- Presentació del Programa de Foment de la Fórmula 
Cooperativa a càrrec de l’Ajuntament de Girona

- Trets essencials i situació actual de les cooperatives, 
a càrrec de Guillem Perdrix, director de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya

- Presentació d’experiències cooperativistes: Agroeco-
lògica de la Selva, Sersa, Som Energia i Primitive Films

Lloc:  Saló de l’Emprenedoria, Fira de Mostres 2013 
(Palau Firal, d’11 a 13.30 h)

20 de novembre de 2013
Jornada tècnica sobre el procés de constitució 
de cooperatives
Adreçada a professionals assessors i gestors d’empresa

Contingut de la jornada:
 - Trets que defineixen les cooperatives
 - Constitució d’una empresa cooperativa
 - Gestió econòmica i fiscal de l’empresa cooperativa

Ponents: 
-  Sr. Perfecto Alonso Tejera, responsable del Departa-

ment Jurídic de la cooperativa Set-C, president de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i 
vicepresident de la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya

- Sr. Antoni Oró i Badia, soci del Col·lectiu Ronda. 
Economista llicenciat en Administració i Direcció 
d’empreses i diplomat en Ciències Empresarials. 
Membre del Consell Rector d’Aposta SCCL, i 
membre del Consell Rector i de la comissió delegada 
de COOP 57 SCCL, cooperativa de serveis financers

Amb la col·laboració de Caixa d’Enginyers
Lloc: Auditori Palau de Congressos de Girona, de 9.30 a 14 h

13 de desembre de 2013
Sessió de treball: Instruments de finançament 
per a la creació i consolidació d’empreses 
cooperatives.
Adreçada a cooperatives constituïdes i a persones 
emprenedores interessades en la fórmula cooperativa.

Continguts de la sessió: 
- El programa d’orientació financera de la Federació 
Catalana de Cooperatives de Treball

- Nous instruments per al finançament cooperatiu
- La xarxa Financoop

Condueix la sessió Guillem Perdrix, director de la Federa-
ció de Cooperatives de Treball de Catalunya

Lloc: Servei Girona Emprèn, de 10 a 12 h

24 de gener de 2014
Sessió de treball: Com i per què transformar-
se en cooperativa?
Adreçada a empreses no cooperatives que afronten un 
procés de transformació i volen informar-se del funciona-
ment cooperatiu.

Continguts de la sessió: 
- La cooperativa: una possible resposta a situacions de 

crisi 
- Elements que intervenen en el procés de reconver-

sió: procés organitzatiu i  de participació; recursos 
necessaris

- Breus apunts sobre requisits jurídics

Imparteix la sessió APOSTA, escola empresarial cooperativa.
Lloc: Servei Girona Emprèn, de 10 a 12 h

28 de febrer i 25 d’abril de 2014
Sessions de sensibilització a persones 
emprenedores
Adreçades a persones que volen emprendre i es plante-
gen fer-ho col·lectivament.

Continguts de la sessió: 
- L’empresa cooperativa: definició, marc ètic, la 

persona sòcia, gestió , organització  i introducció al 
règim econòmic

- Instruments de suport al cooperativisme

Imparteix la sessió APOSTA, escola empresarial cooperativa

Lloc: Servei Girona Emprèn, de 10 a 12 h

Sessions a centres educatius, curs
escolar 2013-2014
El programa de Foment de la Fórmula Cooperativa també 
arribarà als joves mitjançant 12 xerrades als Instituts de 
Secundària i a la Universitat de Girona, amb sessions a 
les facultats d’Econòmiques, Dret, Infermeria, Medicina i 
a l’Escola Politècnica, entre d’altres. 

Serveis d’orientació i assessorament
Des del Servei Girona Emprèn i en col·laboració amb la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya  
també s’oferirà  un servei d’orientació i assessorament 
especialitzat sobre cooperativisme, per tal de facilitar la 
constitució i transformació de cooperatives i el seu 
finançament. 

Cooperatives en sectos emergents
Per l’any 2014, s’organitzarà una sessió de treball vincu-
lant cooperativisme i indústria cultural.

Exposicions
El programa es completarà amb l’exposició itinerant 
“Orígens internacionals i memòria del cooperativisme a 
Catalunya”. Properes instal·lacions:

- del 28 d’octubre al 7 de novembre, Centre Cívic Barri Vell
- del 9 al 20 de novembre, Centre Cívic Ter
- del 22 al 29 de novembre, Centre Cívic Sant Narcís


