Sessions d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic
sobre economia social i cooperativa
Presentació
Aquestes sessions pretenen millorar els coneixements en economia social i cooperativa del personal
tècnic assessor de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i de persones que duen a terme tasques
d’assessorament per tal que puguin fer-se seu el model d’empresa cooperativa, prescriure’l i recomanar
aquesta fórmula, quan sigui idònia, en els seus assessoraments, així com que adquireixin coneixements,
recursos i eines per a la millor gestió d’aquestes empreses.
També es té la voluntat de fer partícips a persones emprenedores i sòcies de cooperatives que tenen
interès en acostar-se als aspectes tècnics, econòmics, jurídics, fiscal i/o organitzacional del model
d’empresa cooperativa per tal de millorar la gestió de la seva empresa o “entendre” els conceptes malgrat
tinguin un/a assessor/a que els hi porti la gestió empresarial.
Es vol donar un valor afegit al públic objectiu per a que conegui de més a prop el model d’empresa
cooperativa des d’una perspectiva molt pràctica i concreta.
L’acció consisteix en impartir 75 hores de formació concretades en 8 tallers transversals diferents (dels
quals es realitzaran 17 edicions arreu del territori català) i 8 tallers temàtics vinculats als grups de treball
de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

Objectius
•

Orientació per a la creació, transformació i/o creixement d’empreses d’economia social i
cooperativa.

•

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, organitzacional.

•

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.

Continguts
Tallers Transversals:
1. Estatuts: particularitats a tenir en compte de cada tipus de cooperativa.
2. Conversió a cooperativa: transformació o constitució en paral·lel?
3. Autofinançament i finançament ètic i solidari dels projectes d’economia social i cooperativa.

Promotors:

Amb el finançament de:

4. Anàlisi estratègic per a projectes.
5. Anàlisi de viabilitat i sostenibilitat de projectes.
6. Anàlisi dels models de sostenibilitat i estructura de costos de projectes.
7. Dubtes fiscals sobre les cooperatives.
8. Gestió de conflictes: parlem del què és difícil.
Tallers Temàtics (específics pels Grups de Treball dels Ateneus Cooperatius)
1. Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús: aspectes jurídics i elements claus per l’impuls de projectes
2. La cooperativa de serveis, com a forma de cooperació entre negocis
3. El cooperativisme en l’àmbit de l’educació
4. Eines per a una comunicació creativa i participativa
5. Cooperativisme i agroecologia
6. Models d’organització. A cada model d’organització un model de governança i diferents graus de
participació
7. Procés de regularització de persones migrades en el marc d’un projecte d’economia social
8. Diversitat i Gestió emocional.

Metodologia
Tots els tallers es desenvoluparan amb explicacions de casos pràctics complementats amb continguts
teòrics i aportant exemples i models que facilitin l’aprenentatge de les persones participants. Aquests
exemples estaran adaptats al perfil de les persones participants a cada taller.
Es vetllarà pel dinamisme i la participació constant de les persones participants, facilitant un entorn
d’aprenentatge i de construcció de coneixement col·laboratiu.
Els tallers es desenvolupen indistintament de forma presencial o virtual.

Persones destinatàries
•

Professionals i personal tècnic de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

•

Personal tècnic assessor, persones emprenedores i sòcies de cooperatives.

•

Associacions i altres entitats i/o empreses que puguin optar per la transformació a Cooperativa.

Calendari
Sessions d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic entre març i octubre de 2020.
Les dates i els emplaçaments es podran trobar a www.aracoop.coop/agenda/

Facilitadores
Calidoscoop, SCCL - Coop de mà, SCCL

Amb la Col·laboració de:
Fil a l’agulla, SCCL – Sostre Cívic, SSCL – IACTA, SCCLP – L’Apòstrof, SSCL

Contacte:
•
•

Laia Gómez Messía laia@calidoscoop.coop
Laura Hernàndez: laura@calidoscoop.coop

Promotors:

Amb el finançament de:

