
PROGRAMA
La Confederació de Cooperatives de Catalunya, en col·laboració amb la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les 
Cooperatives, impulsem aquest programa online per reflexionar sobre la temàtica d’enguany de la Diada Internacional de les 
Cooperatives.

Volem posar de relleu la contribució de les cooperatives catalanes en la lluita contra el canvi climàtic, un dels reptes més importants 
als quals s’enfronta el nostre planeta en aquest segle XXI.

DES DE CASA O EL LLOC DE FEINA, PERÒ JUNTES I EN MOVIMENT.

Dilluns 29 juny 
OBERTURA 

11.00 a 11.30 h
BENVINGUDA

El president de la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya, Guillem 
Llorens i el conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, l’honorable Sr. Chakir El 
Homrani, ens donaran la benvinguda a la 
Setmana #DiadaCoop.

11.30 a 12.00 h
CONVERSA COOPERATIVA INAUGURAL

Conversa entre els economistes James 
K. Galbraith de la Universitat de Texas 
i Oriol Amat de la Universitat Pompeu 
Fabra. Jaume Oller, conseller de CoopCat 
a CEPES, moderarà la conversa i 
l’emmarcarà en el context del Pacte per 
una Economia per la Vida i l’acció climàtica 
des d’una mirada cooperativa. La conversa 
serà en diferit i subtitulada en català.

Dimarts 30 juny 
ECONOMIA CIRCULAR   

Reflexionarem sobre el repte de reduir 
el consum en diversos àmbits, reduir 
els residus i reutilitzar els recursos amb 
estratègies com l’economia circular.

11.00 a 11.30 h
CONVERSA COOPERATIVA

Conversa amb Jordi Rojas, president 
d’Opcions de consum responsable. Torn 
obert de preguntes al final.

11.30 a 12.00 h
PASSEM A L’ACCIÓ

Taula rodona amb 3 cooperatives que 
explicaran la seva contribució a l’acció 
pel clima relacionades amb l’economia 
circular:

• Javier Fernández, president 
de Carbón Vivo

• Arnau González, coordinador d’Aiguasol 
en el projecte europeu Houseful

• Lluís Català, membre del Consell 
Rector de la Càmara Arrosera del 
Montsià i Secció de Crèdit

Dimecres 1 juliol 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Plantejarem els reptes del canvi de model 
energètic cap a una transició ecològica justa 
i presentarem iniciatives transformadores 
orientades a aconseguir-lo.

11.00 a 11.30 h
CONVERSA COOPERATIVA 

Conversa amb Àngel Estévez, coordinador 
de projectes i de l’àrea de sostenibilitat de 
Sostre Cívic. Torn obert de preguntes al 
final.

11.30 a 12.00 h
PASSEM A L’ACCIÓ

Taula rodona amb 3 cooperatives que 
explicaran la seva contribució a l’acció 
pel clima relacionades amb la transició 
energètica:

• Montserrat Mata, presidenta 
d’Emelcat i representant del 
Node Cooperatiu Energètic

• Una persona representant de la 
Xarxa per a la Sobirania Energètica

• Nuri Palmada, responsable de l’equip de 
Generació Renovable de Som Energia

Dijous 2 juliol 
TRANSPORT SOSTENIBLE 

Abordarem la transformació del model de 
mobilitat presentant alternatives racionals 
i sostenibles tant per al transport de 
persones com de mercaderies. 

11.00 a 11.30 h
CONVERSA COOPERATIVA

Conversa amb Arnau Vilardell, coordinador 
de Som Mobilitat. Torn obert de preguntes 
al final.

11.30 a 12.00 h
PASSEM A L’ACCIÓ

Taula rodona amb 3 cooperatives que 
explicaran la seva contribució a l’acció 
pel clima relacionades amb el transport 
sostenible:

• Pere Serrasoles de Biciclot
• Francesc Granada de 

l’Escola Nou Patufet
• Josep Presseguer, director 

general de Fruits de Ponent

Divendres 3 juliol 
MODELS ALIMENTARIS 

Analitzarem les fortaleses del models 
alimentaris sostenibles del cooperativisme 
i les experiències positives i oportunitats 
que han sorgit arran de la nova situació 
generada pel Covid-19.

11.00 a 11.30 h
CONVERSA COOPERATIVA

Conversa amb Antoni Galceran, 
responsable de Medi Ambient de la 
Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. Torn obert de preguntes al final. 

11.30 a 12.00 h
PASSEM A L’ACCIÓ

Taula rodona amb 3 cooperatives que 
explicaran la seva contribució a l’acció pel clima 
relacionades amb els models alimentaris:

• Engràcia Valls, vocal de La Manduca 
i responsable de la secretaria de La 
Coordinadora de Cooperatives de 
Consumidores Agroecològiques

• David Mas, coordinador de 
Molsa Cooperativa

• Gemma Flores-Pons, tècnica de 
projectes de L’Aresta Cooperativa

Dissabte 4 juliol 
ACTE DE CELEBRACIÓ 

Després d’una setmana plena de 
reflexions entorn a l’Acció pel Clima, 
ens connectarem des de diversos 
punts del territori per celebrar juntes el 
nostre dia, la Diada Internacional de les 
Cooperatives.

12.30 h
LECTURA MANIFEST

El vicepresident de la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya, Josep M. 
López Fumat farà balanç de la Setmana 
#DiadaCoop i donarà pas a la lectura 
col·lectiva del manifest de la Diada.
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http://ves.cat/euWE
http://ves.cat/euWL
http://ves.cat/euWM
http://ves.cat/euWQ
http://ves.cat/euWO
http://ves.cat/euWN

