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Divendres 14 de desembre,

a la Masia Molí de Can Batlle

A les 19:00 h inauguració de l’exposició:

Construeix un món millor. Fes cooperativa.

A càrrec de l’alcaldessa de Vallirana Eva Martínez 

Morales.

Produïda per la Federació de Cooperatives de Treball 

de Catalunya en el marc del 2012 Any Internacional de 

les Cooperatives, l’exposició ofereix una visió general 

del cooperativisme que convida les persones que la 

visiten a aprofundir-hi i a participar en el moviment 

cooperatiu:

La vida és cooperativa explica les característiques 

generals i ubica les dimensions del moviment 

cooperatiu.

Les cooperatives són empreses d’èxit, analitza 

les raons de la  solidesa i la perdurabilitat de la 

majoria d’aquestes empreses.

Les cooperatives són empreses amb principis 

desgrana els principals valors que mouen aquestes 

empreses.

Les cooperatives humanitzen l’economia 

mostra els benefi cis socials que es deriven de les 

cooperatives.

L’exposició es podrà visitar del 15 al 21 de 

desembre.

Dissabte 15 de desembre,

a la Masia Molí de Can Batlle

A les 10:15 h Presentació de la Jornada a càrrec de 

Jordi Milà i Egea, Regidor de Promoció Econòmica 

i Comerç, Turisme i Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació de Vallirana.

A les 10:30 h Xerrada QUÈ ÉS EL 

COOPERATIVISME? a càrrec de Sònia Fabra 

“Advocada especialitzada en Dret Civil i Mercantil. 

Assessora jurídica a entitats d’economia social  i a 

societats mercantils d’autoocupació, així com als socis 

que formen part d’aquestes. Docent per a diferents 

organitzacions.”

Naixement i història del cooperativisme

L’hora de les cooperatives. Per què suporten més 

bé la crisis?

Els principis i valors cooperatius.

Tipologia i classes de cooperativa.

La persona sòcia

La dimensió societària: els òrgans socials

A les 12:30 h Taller: Com muntar la teva 

cooperativa. Heu previst la possibilitat de crear una 

Societat Cooperativa com a sortida laboral?

Sabeu que per crear una cooperativa disposeu d’ajuts, 

subvencions i fi nançament?

Teniu ganes de crear-ne una i no sabeu com fer-ho?

A càrrec de Sònia Fabra i Eines, serveis socioeducatius, 

SCCL. Cooperativa de treball associat de Vallirana.

A les 17:00 h Taula rodona. Experiències 

cooperatives properes: És possible. 

Sepra Servei de Prevenció Integral, SCCL

Gestion Integral, SCCL

Transportes El Prat SCCL

Eines Serveis socioeducatius, SCCL

CONSTRUÏM SOLUCIONS

Per formalitzar l’inscripció cal que envieu un email amb les vostres dades indicant 
si esteu interessats en el servei de RESTAURACIÓ i/o GUARDERIA.
Disposem d’un menú especial de 9,50 € cafè i postres inclosos, al Restaurant EL 
DEL MORRO FI, al C/ Major, 372 de Vallirana.


