Jornada de finançament
per a projectes de l’Economia
Social i Solidària

PROGRAMA DE MÀ

P

PONÈNCIES

Espai:

Espai:

09:00 – 9:30

Acreditacions

09:30 – 10:00

Benvinguda institucional a càrrec de la Diputació de Girona
Presentació del programa «Ateneus cooperatius» i presentació de la jornada

10:00 – 10:30

Situació actual i reptes futurs del finançament cooperatiu

AUDITORI
–

AUDITORI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rafael Vidal, director de la Fundació Seira
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cafè networking al claustre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Finances ètiques: Què són i en què es caracteritzen
les finances ètiques
Presenta i modera: Sergi Salavert FETS, coordinador del segell EthSi
Taula oberta on hi participen:
Jeff Guillemet membre de l’Àrea de Préstecs de Coop 57
Cas d’èxit a exposar: La Veganeria
Albert Gasch, responsable sociocultural de Fiare Banca Ètica
Cas d’èxit a exposar: Ecosol
Santiago Garcia Parajua, director de la l’oficina de Triodos Bank a Girona
Cas d’èxit a exposar: Jugar i Jugar

12:45 – 14:00

Inversions d’impacte: Inversions privades per a projectes
socials i ambientals
Presenta i modera: Rafael Vidal, director de la Fundació Seira
Taula oberta on hi participen:
Joan Carles Gonzalez, director Àrea Financera de Suara Serveis
i representant del projecte Xarxa Equipaments Socials MES

Jordi Panal, president i representant de Ficoop
14:00 – 15:00
15:15 – 16:45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dinar networking al claustre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Finançament participatiu: Com aconseguir finançament pel teu
projecte a partir de plataformes de finançament col·lectiu

Presenta i modera: Enric Cortiñas, consultor d’ONG i empreses socials per aconseguir
els seus objectius i millorar el seu impacte digital

Taula oberta on hi participen:
Gala Pin, responsable del projecte «Crowdcoop» de Goteo
Cas d’èxit a exposar: La Porta del Món
Francesc Casadellà, membre de l’equip del Germinador Social i responsable de

Ho organitza:

comunicació de Som Energia

Cas d’èxit a exposar: Som Mobilitat
Jonàs Sala, cofundador de Verkami
Cas d’èxit a exposar: La Sobirana

TALLERS
Espai:

Hi col·labora:

TALLER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12:00 – 12:45

Amb el suport de:

13:00 – 13:45
15:00 – 15:45

Exporta l’Economia Social dirigit per ACCIÓ
Com accedir a un microcrèdit? dirigit per Acció Solidària Contra l’Atur
Balanç social - Els valors socials com a valor afegit al projecte
dirigit per Xarxa d’Economia Solidària

16:45 – 17:00 Tancament de la jornada
Càtering a càrrec de El coro, el servei de catèring de proximitat d’Ecosol

