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 QUÈ UN CURS EN ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA?
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

A QUI S’ADREÇA?
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.

TITULACIÓ

sessions, que es podran trobar al
espai virtual de la UDL.

El curs inclourà materials complementaris de cada una de les

pagant 12€ (taxes UdL), a un títol
acreditat per la Universitat de Lleida.

L’assistència a més del 80% de les
sessions del curs donarà accés,

INSCRIPCIÓ I HORARIS

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
www.ponentcoopera.cat
Formacions
Títol d'Especialització en Economia
Social i Solidària a la UdL
info@ponentcoopera.cat

HORARIS I CENTRE
Dimecres de 5 a 8 de la tarda. De
setembre a novembre.
L’última sessió s’impartirà a la
Cooperativa L’Olivera de Vallbona de

les Monges.
Facultat de Dret, Economia i Turisme
– Campus Cappont
C/ de Jaume II, 73 25001 Lleida

PREU
El preu total del curs és de 25€
(Ponent Coopera subvenciona un
81% del cost total, 135€ per alumne)

Social i Solidària. La recerca acadèmica i
la investigació en aquest àmbit.
Afavorir noves formes de desenvolupament socioeconòmic a nivell local.

Més info i inscripcions a: www.ponentcoopera.cat
@UdL_info | @PonentCoopera | @CoordONGDLleida
Col·labora:

Homologat per la Universitat de Lleida
Promou:

Amb el finançament de:

TÍTOL D'ESPECIALITZACIÓ
EN ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA

www.ponentcoopera.cat

Organitza:

PROFESSORAT
JORDI GARCIA JANÉ
Escriptor, cooperativista i membre de la XES.
ASSUMPTA FORTUNY
Advocada. coordinadora de la Federació ALLEM.
INÉS MARCO
Doctora en Història Econòmica a la
Universitat de Barcelona. Seminari
d’Economia Feminista de Barcelona.
ELBA MANSILLA
Periodista, sòcia de La Ciutat Invisible,
SCCL i membre de la Comissió d’Economies
Feministes de la XES.
JOSERRA OLARIETA
Professor d’Edafologia i Química Agrícola,
Universitat de Lleida.
ANNAÏS SASTRE
Ambientòloga, activista per la Sobinaria
Alimentària, participa a Coop Camp i
Arran de Terra.
CLARA GRIERA
Enginyera agrònoma, cooperativista de
L’Olivera i participa a Terra Franca.
ALFONS PÉREZ
Participa a la Xarxa per la Sobirania
Energètica i és membre de l'Observatori
del Deute en la Globalització.
MARIA CAMPUZANO
Participa a Enginyeria Sense Fronteres i a
l'Aliança contra la pobresa energètica.
ORIOL JUNYENT
Enginyer Forestal, participa a Som Energia.
ÁNGELA GARCÍA
Sociòloga i diplomada en treball social.
Doctora en polítiques públiques i
transformació social IGOP, UAB.
XAVIER JULVE
Tècnic d'economia social i d'habitatge de
la Confederació d'AV de Catalunya.
BERNI SORINAS
Activista pel dret a l'habitatge a la
plataforma d'afectades per la hipoteca i
el capitalisme del Bages.
PERE ENCISO
Prof. Economia Aplicada, Universitat de Lleida.
SERGI CUTILLAS
Economista i activista per la justicia financera.
NINA GONZÁLEZ
Economista. coordinadora de FETS
(Finançament Ètic i Solidari).
JAVIER GÓMEZ
Membre d’Arç Cooperativa.
LAIA SOLDEVILA
Periodista i editora al digital CRITIC.
LAIA ALTARRIBA
Periodista. Directora del Diari La Jornada.
GUIFIPEDRO
Membre de la comunitat guifi.net i de
l'associació exo.cat
ÓSCAR ORTEGA
President de bTactic, SCCL i president de CatPL
(Associació d'empreses per al programari lliure).

MERCÈ BOTELLA

Psicòloga social. Sòcia fundadora de Som
Connexió.

PAU MORAGAS

Enginyer agrònom i cooperativista de L’Olivera.

ANNA MARIA CAPDEVILA
Politòloga i cooperativista de Tres Cadires.

ESTER MORA VIDA
Economista i cooperativista a La Directa.

TEMARI
SESSIÓ 1

L'Economia Social i Solidària una proposta global per la transformació social
Dimecres 19 de setembre. 17h-20h. UDL
Actualment són molts els desafiaments tan a nivell humà
com ambiental que té per endavant la societat. El capitalisme
s'ha mostrat com un sistema incapaç d'abordar amb
solvència la construcció de societats justes, integrades

socialment i ecològicament viables. La proposta de l'ESS,
es planteja com una possibilitat real d'avançar envers unes
relacions socials més satisfactòries tant a nivell humà com
ecològic.

SESSIÓ 2
L'Ecofeminisme i l'Economia Social i Solidària.
Posar la vida al centre.
Dimecres 26 de setembre.17h-20h. UDL
Davant d'un model social capitalista, obsessionat en obtenir
el màxim benefici en el mínim període de temps possible,
emergeixen propostes alternatives que ens parlen de situar
la vida al centre de la societat com a objectiu estratègic, tant
de la transformació, com de la consolidació de nous
models de societat.

SESSIÓ 3
Dimecres 3 d'octubre.17h-20h. UDL.
La Sobirania Alimentària.Produir, distribuir, consumir
aliments i valors en temps de la Globalització.
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.

SESSIÓ 4
Sobirania Energètica. El dret universal a una
energia justa i neta.
Dimecres 10 d'octubre.17h-20h. UDL.
L'accés a l'energia ha sigut històricament un factor estratègic
en totes les societats. Avui, quan el canvi climàtic esdevé
una realitat dramàtica pel futur de la humanitat, plantejar
una transició energètica democràtica i ecològicament viable
no és un desig, és una necessitat.

SESSIÓ 5
Sobirania Residencial. El dret a l'habitatge en temps d'especulació salvatge
Dimecres 17 d'octubre,17h-20h. UDL.
La bombolla immobiliària ha estat el detonant del model
econòmic desequilibrat que tenim avui en dia. Quan darrera
d'aquesta crisi el que hi ha són les llars de les famílies,
l'obtenció de beneficis esdevé incompatible amb el drets

humans. Així doncs avui resulta indispensable, tan la lluita
per un habitatge digne, com pensar en mecanismes que
allunyin aquest de l'especulació.

SESSIÓ 6
Finances ètiques. El diner com a suport de la col·lectivitat
Dimecres 24 d'octubre. 17h-20h. UDL.
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.

SESSIÓ 7
La Sobirania Comunicativa. Valors ètics en temps de la postveritat
Dimecres 31 d'octubre.17h-20h. UDL.
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. A Catalunya existeixen
diferents projectes que treballen per fer de la informació un

projecte democràtic, sense interessos econòmics particulars.
Conèixer aquests projectes, quin són els seus
plantejaments i les seves inquietuds, serà l'objectiu
d'aquesta sessió.

SESSIÓ 8
La Sobirania Tecnològica. La intel·ligència col·lectiva al servei de les persones i la comunitat.
Dimecres 7 de novembre.17h-20h. UDL.
Actualment en el camp de les noves tecnologies és on es
lliura un dels conflictes clau de la nostra civilització. L'accés a

la tecnologia, el conflicte entre la socialització i la privatització
d'aquesta, esdevé un dels debats centrals de l'actualitat.

SESSIÓ 9
SORTIDA I DEBAT FINAL. Sortida per visitar la Cooperativa L’Olivera i debat sobre les possibilitats de
l'Economia Social i Solidària com a agent de dinamització del territori.
Dimecres 14 de novembre. 17h-20h. Olivera. Vallbona de les Monges.
En l’última sessió i per finalitzar el curs, coneixerem una experiència real del nostre territori d’Economia Social i Solidària, la Coope-

rativa L'Olivera de Vallbona de les Monges. I finalitzarem amb un
debat sobre el futur de l'Economia Social, Solidària i Cooperativa.

