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Cooperativisme
i economia solidària
Un horitzó per al desenvolupament
professional i territorial
La cooperativa, empresa de propietat col·lectiva i gestió democràtica,
es troba al bell mig de l'actualitat econòmica i social. Les dificultats
associades a la crisi han contribuït a que sectors creixents de la població
canviïn la seva mirada sobre el treball, el consum o l'estalvi, i s'aproximin
a les possibilitats del model cooperatiu. Cada vegada hi ha més interès
en emprendre o associar-se a projectes on les persones es troben en el
centre de l'activitat econòmica.
La cooperativa pot oferir respostes a noves necessitats socials
i acompanyar sensibilitats i formes de treball emergents al calor
dels canvis socials i tecnològics actuals. Unes transformacions que
posen l'accent en valors propis de l'economia social: la participació,
la col·laboració, la responsabilitat social, la creativitat o l'autoregulació.
Avui es creen cooperatives en tots els trams de l'activitat econòmica
i en tots els seus sectors. Del treball al consum, de la distribució al
finançament, la potència cooperativa abraça nous camps com la
telefonia i l'internet, la comercialització d'energia ecològica o el turisme
sostenible, esdevenint un bon horitzó de desenvolupament professional.
Aquestes iniciatives socioeconòmiques, a més, si es connecten entre elles
i dialoguen amb els agents socials i institucionals del territori,
poden esdevenir una base sòlida per a un nou desenvolupament local.
Un procés que entengui que el territori pot ser un espai de riquesa social
i de creació d'ocupació si és gestionat a partir d'una economia plural,
democràtica, solidària i sostenible.

Programa
9:00 – 9.30 Acreditacions
9:30 – 9.45 Inauguració amb
Dr. Pere Segarra, Director de la Càtedra d'Emprenedoria de la URV
Sr. Xavier López, Director General d'Economia Social, Cooperativa
i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya

Dr. Alfonso González, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques,
Dr. Josep Anton Ferré, Rector de la URV
09:45-10:45 “El territori com a oportunitat cooperativa”
Ivan Miró, sociòleg i cooperativista a La Ciutat Invisible SCCL
Jordi Estivill, sociòleg i membre de la Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Pausa
11:00-12:00 “Facilitats per emprendre en cooperatiu”
Francesc Gonzàlez, Cap del servei de Foment d'Economia Social i Cooperativa
Mariona Mateu, Serveis Territorials Economia social i cooperativa de Tarragona
Xavier Teis, Coop57, cooperativa de Serveis Financers Ètics i Solidaris
Toni Oró, Aposta SCCL, escola empresarial cooperativa
12:00 - 12:45 Taula Rodona: “Noves tecnologies i Cooperativisme”
Dr. Roger Guimerà, Director del grup de recerca SEES:lab de la URV.
Judith Jacovkis, Projecte Ictineo, cooperativa especialitzada en geodata i revistes digitals
Mercè Botella, Eticom-Som Connexió, cooperativa d'accés a serveis de telefonia i internet
Pausa
13:00 - 14:00 Taula Rodona: “Territori, turisme i sostenibilitat”
Nil Camprubí, Fent País, turisme sostenible i de proximitat
Gemma Flores-Pons, L'Aresta, fleca cooperativa i ecològica
Santi Nomen, Les Atxes cooperativa, especialitzada en biomassa i estalvi energètic
Jaume Castellà, Cresol, enginyeria i consultoria eco-energètica
Dinar
15:30 - 16:30 La cooperativa, eina de professionalització
Lluc Hernàndez, La Col, cooperativa d'arquitectes i urbanistes
Ana Muñoz, IACTA, cooperativa d'advocades
Loli Ynguanzo, Nemesis, cooperativa de treballs arqueològics i difusió cultural

disseny.laciutatinvisible.coop
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http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/agenda_activitats.html
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