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Aquest curs sorgeix de la cooperació entre l’àmbit
universitari i el moviment cooperatiu i solidari (la
Universitat de Lleida, Ponent Coopera – Ateneu
Cooperatiu de les Terres de Lleida i la
Coordinadora d’ONGD).
El seu objectiu principal és construir un marc
conjunt d’aprenentatge, formació i debat al voltant
de l’Economia Social i Solidària (ESS), és a dir, al
voltant de les potencialitats, trets diferencials i
limitacions de l’economia social i solidària. Posant
èmfasi en la construcció i consolidació de projectes
econòmics, i en la presentació de casos concrets i
propers a la realitat quotidiana on ja existeixen
estratègies de transformació del model actual
socioeconòmic.
El curs segueix una metodologia que aposta per
resseguir els elements claus de l’Economia Social
i Solidària aportant alhora el marc teòric, la teoria
aplicada necessària i la pràctica. La part pràctica
consistirà en presentar, per part dels seus
protagonistes, les propostes concretes de
producció de béns, serveis i relacions social
alternatives, en cada àmbit/sector proposat.
Al finalitzar cadascuna de les sessions, les persones
assistents al curs, haurien de disposar d'una
aproximació precisa a cadascuna de les realitats
sectorials, i alhora conèixer, de primera mà,
propostes alternatives per actuar des de
l'Economia Social i Solidària.

PER QUE UN CURS EN
ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA?
L’Economia Social i Solidària és un model que
creix en volum econòmic i en interès social i
polític. Els recents embats de la crisi econòmica i
el conseqüent debat sobre els límits del model de
creixement i expansió capitalista posen sobre la
taula la necessitat d’un canvi d’estratègia de
desenvolupament socioeconòmic. Un canvi que
aposti per una economia arrelada, de proximitat i
capaç de donar resposta a necessitats, drets i
inquietuds amb voluntat transformadora des de
pràctiques democràtiques, d’equitat i sostenibilitat.

OBJECTIUS FORMATIUS
Aportar un ampli camp teòric i analític crític sobre
el context actual que faciliti: La creativitat i el
foment de projectes dins el marc de l’Economia
Social i Solidària. La recerca acadèmica i la investigació en aquest àmbit. Afavorir noves formes de
desenvolupament socioeconòmic a nivell local.

A QUI S ADREcA?
Estudiantat: estudiants i graduats/des universitaris/es
que busquen una especialització i alhora la possibilitat
de traduir d’una forma concreta i directa en el
territori els coneixements adquirits en els seus
estudis.
Teixit social: participants actius en cooperatives o
entitats de l’Economia Social i Solidària o del teixit
social i a totes aquelles que volen impulsar algun
projecte en aquesta línia.
Professionals de l’Administració pública: persones
que participen en àmbits com el d’atenció a l’exclusió
social, processos d’intervenció comunitària, en la
promoció de l’ocupació o en l’impuls econòmic del
territori.

TITULACIo
L’assistència a més del 80% de les sessions del
curs donarà accés, pagant 12€ (taxes UdL), a un
títol acreditat per la Universitat de Lleida.
El curs inclourà materials complementaris de
cada una de les sessions, que es podran trobar al
espai virtual de la UDL.

INSCRIPCIo I HORARIS
PREU
El preu total del curs és de 25€ (Ponent Coopera
subvenciona un 81% del cost total, 135€ per
alumne)
HORARIS
Les classes s'impartiran els dimecres de 17h a
20h de manera virtual i amb les dues últimes
sessions presencials a la Universitat de Lleida.
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
www.ponentcoopera.cat > Formacions > Títol
d'Especialització en Economia Social i Solidària a la UdL
info@ponentcoopera.cat

SESSIO 1
GLOBALITZACIÓ, CAPITALISME I SOBIRANIES
A càrrec de Josep Manel Busqueta

PLA D ESTUDIS

La primera part de la sessió la dedicarem a
presentar el funcionament del curs i farem una
breu presentació de les participants.
En la segona part de la sessió en Josep Manel
Busqueta ens emmarcarà el curs explicant-nos el
funcionament del sistema capitalista i la globalització
dels mercats per entendre com l’economia social i
solidària se situa com una alternativa a aquest
sistema. Ens endinsarem en el concepte de
sobirania per entendre la profunditat del concepte
que ens lligarà cada una de les lluites per recuperar
la sobirania que treballarem en les següents sessions.

SESSIO 2
L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA UNA PROPOSTA
GLOBAL PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
A càrrec de Jordi Garcia
En aquesta sessió en Jordi Garcia ens farà una
extensa radiografia de l’economia social i solidària
en la història i en el món. Entendre de què parlem
quan parlem d’economia social i/o solidària. Saber
quan apareix i quin recorregut ha fet. Conèixer la
situació actual i les diferents xarxes i entitats que
en són referents.

SESSIO 3

SESSIO 5

LES COOPERATIVES, MÉS ENLLÀ D’UNA FORMA
JURÍDICA
A càrrec de Ponent Coopera

FEMINISME I L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA.
POSAR LA VIDA AL CENTRE
A càrrec d'Elena Idoate i Elba Mansilla

Ponent Coopera s’encarregarà de presentar el
model cooperatiu: l’origen, els seus valors, els
principis cooperatius fixats per l’Aliança Cooperativa
Internacional, els tipus de cooperatives, els drets i
deures de les persones sòcies, com funciona el
repartiment de beneficis en una cooperativa,
l’intercooperació i les entitats representatives a
Catalunya.

L’economia capitalista necessita el patriarcat per
expandir-se, necessita que la força de treball es
reprodueixi de manera gratuïta, per això oculta la
despossessió i l’opressió patriarcal. En aquesta
primera part l’Elena Idoate ens aportarà els seus
coneixements teòrics en materialisme feminista.

SESSIO 4
ELS PROCOMUNS. LA INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA
AL SERVEI DE LES PERSONES I DE LA COMUNITAT
A càrrec de Mercé Botella i Núria Alonso
La defensa de la gestió comuna dels recursos de la
comunitat afecta a tots els projectes socioeconòmics
que apostin per la transformació del model
productiu. El programari lliure, el codi obert, les
llicències lliures... han estat moviments de defensa
de drets digitals que posen èmfasi en l’accés a les
fonts i als recursos: oberts i compartits. Què son
els comuns i quina trajectòria social i històrica han
tingut?
La Mercé Botella ens explicaran com en l’àmbit
tecnològic treballen amb models cooperatius que
posen les eines tecnològiques al servei de la comunita.

En la segona part de la sessió l’Elba Mansilla ens
presentarà com les entitats de l’economia social i
solidària abracen la mirada feminista i quines
eines tenim des del cooperativisme per posar la
vida al centre i no deixar-nos portar per la lògica
del capital.

SESSIO 6
FINANCES ÈTIQUES. EL DINER COM A SUPORT DE LA
COL·LECTIVITAT
A càrrec de Pere Enciso i Nina González
Entendre quina és la realitat del món de les finances,
així com conèixer, de primera mà, algunes de les
propostes de democratització de les mateixes que
existeixen avui en la nostra societat, serà l'objectiu
d'aquesta sessió del curs.
La Nina González ens presentarà com les Finances

Ètiques s’estan implantant a Catalunya a partir de
bancs i cooperatives que operen fent compatible la
rendibilitat econòmica i financera amb la consecució
d’objectius socials i ambientals.

SESSIO 7
AGROECOLOGIA. PRODUIR, DISTRIBUIR, CONSUMIR
ALIMENTS I VALORS EN TEMPS DE LA GLOBALITZACIÓ
A càrrec de Joserra Olarieta i Annaïs Sastre
L'alimentació és un acte central per la vida de les
persones que habitem el planeta. Com i qui pren
les decisions en tot allò referit al menjar, esdevé
cabdal per edificar models de societat on l'alimentació
sigui un dret i no un negoci.
En aquesta sessió en Joserra Olarieta ens farà una
exposició de com funciona la producció, la
transformació, la distribució i la venta dels
productes agraris. D’on venen els aliments que
mengem? I qui ens els porta? Però sobretot, qui
està fent negoci amb l’alimentació, que és una
necessitat bàsica per la vida?
Seguidament l’Anaïs Sastre explicarà com
l’agroecologia treballa per crear ecosistemes
naturals i socials que assegurin el dret a l’alimentació.
Coneixerem aquelles iniciatives que treballen al
nostre entorn produint aliments des de la cura a
les persones que se’ls mengen i a les que els
produeixen.

SESSIO 8
LA SOBIRANIA ENERGÈTICA I RESIDENCIAL. EL
DRET UNIVERSAL A L'HABITATGE I A UNA
ENERGIA JUSTA I NETA
A càrrec d'Alfons Pérez i Cal Cases
L’accés a un habitatge i a no passar fred són drets
universals que el sistema capitalista no té la capacitat
d’assegurar si no que, en èpoques de crisi, es quan
s’han vulnerat més aquests drets. L'Alfons Pérez
ens explicarà com les grans empreses energètiques
i els fons d’inversió estan especulant sobre
aquests drets bàsics. Experiències com Cal Cases
ens presentaran com des de l’ESS podem
autoorganitzar-nos per assegurar-nos la cobertura
d’aquests drets.

SESSIO 9
LA SOBIRANIA COMUNICATIVA O COM FER UNA
LECTURA CRÍTICA DEL MÓN
A càrrec de Laia Altarriba i Laia Soldevilaz
Els mitjans de comunicació juguen un paper clau a
l'hora de conformar les idees i les creences de les
persones sobre els diferents aspectes de la realitat.
En aquesta sessió la Laia Altarriba i la Laia Soldevila
ens donaran eines per mirar-nos el món amb ulls
crítics. Quina informació ens arriba i com? Cal que
aprenguem a llegir el món i a entendre el què passa
al nostre entorn i per fer-ho cal que ens qüestionem
la forma i la informació que rebem dels mitjans de
comunicació i per les xarxes socials.

SESSIO 10 i 11
PRESENTACIÓ DELS
PARTICIPANTS

PROJECTES

DELS

Volem destinar les dues últimes sessions del curs
a donar veu als participants perquè ens presentin
les conclusions dels treballs que hagin realitzat
durant el curs i poder-les debatre.

Jordi Garcia JanE
Cooperativista a l’Apòstrof SCCL i un dels fundadors
de la XES. Màster en Direcció d’Empreses Cooperatives,
és docent en seminaris, màsters i postgraus; es
dedica a les tasques de formació i consultoria per
a l’economia social i solidària, a través del Grup
Cooperatiu Ecos i Labcoop (cooperativa per
l’emprenedoria social cooperativa). És autor de
treballs com els llibres Crisis capitalista y economía
solidaria (amb Jean- Louis Laville, Icaria, 2009) o
Adéu capitalisme (Icària, 2012).

PROFESSORAT

Josep Manel Busqueta
Economista i pastisser. És autor de treballs com el
llibre L'hora dels voltors. La crisi explicada a una
ciutadania estafada (Edicions El Jonc, 2013).

Elena Idoate
Economista. Diplomada en Estudis Avançats en
Economia Internacional i Desenvolupament
Econòmic. Membre del col·lectiu Seminari
d’Economia Crítica TAIFA.

Elba Mansilla
Periodista, investigadora. Sòcia de La Ciutat Invisible
i membre de la Comissió d’Economies Feministes
de la XES. Coautora de Femení plural: dones en
l’economia cooperativa i Polítiques municipals,
acció comunitària i economia de les cures a la
ciutat de Barcelona.

Joserra Olarieta
Doctor Enginyer Agrònom i professor Titular
d'Edafologia i Química Agrícola a la Universitat de
Lleida. Membre del Grup de Recerca de Sòls i
Aigües d'aquesta universitat. Col·labora amb Som
lo que Sembrem i Assemblea Pagesa.

Annais Sastre
Ambientòloga, a banda s’ha format en Producció
Agrària Ecològica i processos participatius.
Activista per la Sobinaria Alimentària. Membre de
l'Ateneu Cooperatiu de Tarragona, Coop Camp; i
de l'Associació Arran de Terra.

Alfons Perez
Enginyer tècnic en Electricitat, màster en
Sostenibilitat per la Universitat Politècnica de
Catalunya. Membre de la Xarxa per la sobirania
energètica i membre de l'Observatori del Deute en
la Globalització.

Pere Enciso
Professor d'Economia Aplicada a la Universitat de
Lleida.

Laia Soldevila
Periodista i editora al digital CRITIC. Coautora del
documental, Tal com raja, sobre la vida de Ramon
Barnils.

Laia Altarriba
Periodista. Responsable de comunicació de
l'editorial Tigre de Paper.

Nina Gonzalez
Economista. Durant 14 anys ha treballat al sector
social, concretament en l’àmbit de l’educació per al
desenvolupament, la sensibilització i la incidència
política en una organització de referència com és
SETEM Catalunya, coordinant l’àrea de campanyes i
diverses edicions de la Festa del Comerç Just i la
Banca Ètica.

Mandi Domingo
Enginyera en Obres Públiques i en Organització
Industrial. Tècnica territorial de Sostre Cívic i
co-fundadora de la cooperativa Les contrabandistes.
Membre de la comunitat i cooperativa d'habitatge
en cessió d'ús Cal Cases.

Rosa Binimelis
Doctorada en Ciències Ambientals. Coordina la
Xarxa per la Sobirania Alimentària de Catalunya
Central. És membre de la comunitat i Cooperativa
d'habitatge en cesssió d'ús Cal Cases.

Nuria Alonso
Llicenciada en Belles Arts reconvertida a tècnica informàtica. Sòcia de Colectic, cooperativa
sense ànim de lucre que impulsa projectes
tecnològics amb valors de responsabilitat
social. Presideix la Xarxa d'Economia Solidària
en representació de Colectic i participa de la
comissió Procomuns.

Merce Botella
Psicòloga social. És sòcia fundadora de Som
Connexió i forma part del Consell Rector. Dins de
l’equip tècnic desenvolupa tasques de coordinació
i promoció. Va ser docent a la UOC i a la UAB.

Anna Maria Capdevila
Politòloga. Cooperativista de Tres Cadires.
Membre de l'equip tècnic de l'Ateneu Cooperatiu
de les Terres de Lleida, Ponent Coopera.
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