


Des de Ponent Coopera, volem oferir eines i recursos a les diferents cooperatives 
del territori, eines que les ajudin a reflexionar sobre la seva pràctica present amb 
l’objectiu de millorar-la. Eines que han de permetre guanyar a les cooperatives en 
eficiència i eficàcia en el seu funcionament. Valors, els de l’eficiència i l’eficàcia, que  
en el cas de les cooperatives caldrà entendre no només des d’una vessant competitiva 
de relació amb el mercat, sinó també de millora de les relacions humanes entre els 
propis socis i sòcies cooperativistes i el seu entorn, tant social com cultural. En 
aquest cicle de consolidació i creixement, a més d’oferir la possibilitat a totes aquelles 
cooperatives del territori que ho desitgin, així com a aquelles empreses o persones 
interessades en formar part de l’ecosistema cooperatiu, de formar-se en temes 
específics, rellevants pel bon funcionament social i econòmic de l’empresa cooperativa, 
també els volem oferir participar en un entorn de formació, el format per les diverses 
cooperatives que participin en les sessions d’assessorament col·lectiu, que amb 
l’ajut i el suport de Ponent Coopera, ha de permetre generar les sinergies 
necessàries per enfortir la intercooperació al territori.
Inscripcions a: www.ponentcoopera.cat
Totes les sessions tindran lloc a Cal Trepat de Tàrrega

- SESSIONS:

MESURES DE CONCILIACIÓ I CURES. COM AVANCEM PER POSAR LA VIDA AL CENTRE? 
Dia: 12 de febrer // Hora:11h a 14h // Cooperativa El Risell
És un fet evident que els ritmes i els temps que exigeixen els processos productius determinats 
per la lògica competitiva del mercat passen per davant del temps de vida, de cures i  de conciliació 
familiar. En aquesta sessió d’assessorament col·lectiu intentarem cercar eines i processos que 
ens ajudin, des de l’Economia Social i Solidària, a resoldre aquesta qüestió.

DEMOCRÀCIA INTERNA. PER QUÈ I COM?
Dia: 12 de març // Hora: 11h a14h // Cooperativa El Risell
La participació democràtica és un tret diferenciador de les organitzacions de l’economia 
social i solidària. Malgrat això, la majoria de persones no gaudeixen ni de l’experiència ni de 
la pràctica participativa que les hauria de permetre participar amb solvència en la presa de 
de decisions de les seves organitzacions. A la vegada aquestes, per diverses raons, sovint 
tampoc estan dotades dels espais òptims per canalitzar la possible participació dels seus 
socis. Treballar aquests temes serà l’objectiu d’aquesta sessió.

INCORPORACIÓ DE PERSONES SÒCIES. ACOMPANYAMENT I LEGALITAT VIGENT 
Dia: 9 d'abril // Hora: 11h a14h // Ponent Coopera
En el moment d’incorporar-se com a sòcies caldria que les persones que faran aquest pas 
coneguessin amb detall quin són els trets característics essencials, tant dels principis de 
funcionament com dels processos de governança dels que es doten les cooperatives. El 
sentit d’aquesta sessió serà atendre conjuntament aquesta necessitat de totes aquelles 
persones que s’han incorporat, o  ho faran en breu, a les diferents cooperatives del territori.

ENXARXAMENT I INTERCOOPERACIÓ. 
LA CREACIÓ D'ECOSISTEMES COOPERATIUS AL TERRITORI. COMUNITAT CORRESPONSABLE  
Dia : 14 de maig // Hora: 11h a 14h // La Cuina del Comú COOP / Tres Cadires COOP
Aconseguir les eines i crear l’entorn adequat per millorar les possibilitats d’intercooperació i 
enxarxament dels diferents projectes de l’economia social i solidària de Ponent és un repte 
alhora que una necessitat. En aquesta sessió, de la mà de persones expertes que pensen i 
treballen aquest tema, intentarem cercar eines i processos que ens permetin enfortir 
aquests aspectes.

COMUNICACIÓ COOPERATIVA. GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ A LA COOPERATIVA. 
Dia:11 de juny // Hora: 11h a 14h // creaRSA Cooperativa
Aconseguir projectar la imatge dels projectes cooperatius en una societat absolutament 
saturada de continguts mediàtics és un desafiament cabdal dels projectes cooperatius. Ésser 
capaces de comunicar les pràctiques productives pròpies de les cooperatives i dotar-hi els 
valors ètics de l’ESS pot esdevenir un fet diferenciador que ajudi a la consolidació i el creixement 
de les entitats.

FINANÇAMENT COOPERATIU. EL CICLE ANUAL DE SUBVENCIONS. QUINES HI HA, COM ENS 
PRESENTEM, COM LES JUSTIFIQUEM, QUINS SUPORTS PODEM TENIR. 
Dia: 2 de juliol // Hora:11h a 14h // Col·lectiu Ronda Cooperativa / Dept. de Treball
Resulta absolutament imprescindible pels diferents projectes cooperatius conèixer quin són 
i com es pot accedir als diferents ajuts que s’ofereixen des de l’administració. Sovint la 
manca de temps i/o de recursos dificulta la possibilitat d’obtenció d’aquesta informació per 
part de les cooperatives. Ajudar a facilitar aquesta tasca serà l’objectiu primordial d’aquesta 
sessió.

MÀRQUETING PER A L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
(INCLOENT LES 4 POTES CLÀSSIQUES DEL MÀRQUETING: PREU, PRODUCTE, DISTRIBUCIÓ 
I COMUNICACIÓ). 
Dia: 17 de setembre // Hora: 11h a 14h // creaRSA Cooperativa
Les empreses cooperatives necessiten competir en el mercat amb els seus productes. 
Aconseguir la màxima eficiència i eficàcia alhora de situar-se en el nínxol de mercat 
adequat, a la vegada que projectar l’itinerari de creixement en sintonia amb els ritmes que 
marca la dinàmica i la lògica de cada cooperativa serà el repte d’aquesta sessió.

L'ÈTICA COOPERATIVA. QUÈ DIFERÈNCIA EL TREBALL EN UNA COOPERATIVA AL D'UNA 
EMPRESA CONVENCIONAL. DIFERENTS COOPERATIVES. 
Dia: 8 d'octubre // Hora: 11h a 14h // Debat conjunt
Ser soci d’una cooperativa no significa necessàriament haver treballat en un entorn cooperatiu 
ni conèixer quins són els seus valors. Sovint cal realitzar un treball important de reconeixement 
de què significa ésser cooperativista. L’objectiu d’aquesta sessió serà compartir entre les 
diverses persones de les cooperatives del territori que significa ser cooperativista avui. Des 
de l’autocrítica i apuntant sempre a la millora personal i col·lectiva.
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