Universitat Catalana d’Estiu 2014 - Prada de Conflent
XXIX Jornada sobre Cooperativisme
21 d’agost del 2014

Sostenibilitat cooperativa
“Renovació, ampliació i enfortiment de l’economia cooperativa”
Matí
10:00 - 11:30 h	
Sostenibilitat cooperativa: “Accions per a fomentar la creació de cooperatives: el programa Aracoop”
	Enguany, el Dia Internacional de les Cooperatives està centrat en la sostenibilitat i,
per això, l’hem considerat l’eix de les XXIX Jornades sobre Cooperativisme.
	Considerant que s’ha de promoure també la sostenibilitat del propi cooperativisme,
el programa Aracoop en constitueix un element molt important ja que treballa per
difondre les idees cooperatives, promoure la creació de noves cooperatives i treballa
també per enfortir a les cooperatives existents.
	A càrrec de Joseba Polanco, director de la Confederació de Cooperatives de Catalunya
11:30 - 12:30 h: Sostenibilitat econòmica: “El finançament cooperatiu”
	A càrrec de Jordi Ibàñez, de Fiare Banca Ètica
Posicionament financer de l’empresa cooperativa. Com arribar a una posició financera sòlida. Reflexions relatives a la política financera de la cooperativa en
relació amb la política de realització d’aportacions a capital i de finançament de
l’actiu fix mitjançant la capitalització d’excedents, utilitzant tant els fons obligatoris com les reserves voluntàries i les aportacions dels excedents al capital.
Així mateix, exposició del seguit d’eines financeres i de la xarxa d’entitats financeres que el moviment cooperatiu ha desenvolupat per oferir serveis específics a
les cooperatives. I també presentaran els serveis que Fiare Banca Ètica posarà a
disposició dels clients a partir del setembre.
12:30 - 13:30 h: Col·loqui
Tarda
15:30 - 16:15 h:	
Sostenibilitat social i mediambiental: “L’arrelament al territori.
L’experiència de la cooperativa Safrà de les Garrigues”
	A càrrec d’Enric Dalmau, president de la cooperativa Camp de Cervià de les Garrigues, SCCL
	Considerant l’experiència de la cooperativa Safrà de les Garrigues, el conferenciant
exposarà què suposa el desenvolupament de nous cultius amb un gran valor afegit;
concretament, la recuperació de conreus abandonats fa anys. Aquesta recuperació no
tan sols contribueix a la rendibilitat de la cooperativa, sinó que també genera llocs de
treball, cosa que facilita el manteniment de la població a la comarca. I això, no cal dirho, constitueix un factor important de sostenibilitat social. Es tracta, a més, de models
de recuperació de cultius amb una bona filosofia de sostenibilitat mediambiental.
16:15 - 16:45 h: Col·loqui
Organitza:
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