
de CULTURA 
I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

A LES TERRES GIRONINES

Què ens cal saber per poder licitar? 
I per poder-ho fer conjuntament diverses entitats?

TAULA TERRITORIAL

Jornada per donar visibilitat i reflexionar sobre 
l’Economia Social i Solidària en l’àmbit cultural, a través 
de les seves pràctiques, principis, valors i experiències.  

9 D’ABRIL DE 12 A 13.30 h.  / Jornada en línia, inscripcions 
                                                            i tota la informació aquí.

Formem-nos!

Com funcionen 
les licitacions per 
a les empreses 
culturals?

Enxarxem-nos!

Repensem-nos!

FORMACIÓ, INTERCOOPERACIÓ 
I REFLEXIÓ COL·LECTIVA
Eines per a la consolidació dels projectes
i l’articulació de l’ESS en l’àmbit cultural

LICITACIONS I CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA RESPONSABLE

Oferta formativa en diferents dimensions de l’Economia Social 
i el Cooperativisme tant per a projectes en disseny o creació 
com per a entitats consolidades en el marc de
l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines. 

La Contractació Pública Responsable està cridada a ser un 
marc favorable per a la consolidació de les iniciatives de 
l’Economia Social i Solidària, també en l’àmbit cultural. 

La voluntat en aquest procés és la d’oferir formació 
especialitzada en aquest àmbit, adreçada a totes les entitats 
que liciteu en cultura o que us plantegeu fer-ho, i que servirà 
per obrir un espai de coneixement, diàleg i coordinació entre 
entitats per tal de valorar les possibilitats per a licitar 
conjuntament.

Aquest procés ens ajudarà a establir trobades entre entitats 
culturals, conèixer-nos millor i valorar vies d’intercooperació.
Es realitzarà en format virtual amb un gestor de cites online 
que facilitarà la concertació de les trobades.

Trobades temàtiques per a la reflexió i l’acció des 
de l’àmbit cultural.

Pla d’empresa Cooperativa / Planificació Estratègica i Governança / 
Viabilitat Econòmica i obertura noves línies de negoci / Finançar-se a l’ESS / 
Pla de Comunicació i comunicació per a la transformació social / 
Valoració per a la transformació a cooperativa / Què és l’Economia Social i Solidària / ... 

1. Presentes la teva entitat (Fitxa tipus + opció petit vídeo explicatiu)
2. Índiques franges de disponibilitat perquè puguin demanar-te cita. 
3. Consultes les entitats participants del procés i concertes trobada per 
     conèixer-vos millor i valorar establir col·laboracions.

1a Sessió: La via cooperativa. Per on passen la creació, 
la consolidació i el creixement de les cooperatives culturals?

Següents temàtiques a concretar.

MARÇ, ABRIL I MAIG / Consulta les sessions i inscriu-te a l’enllaç!

Durant el mes D’ABRIL / Escriu-nos a accio@ateneucoopgi.org 17, 18 i 19 DE MAIG / Formació amb Facto Cooperativa, inscriu-te aquí.

Període JUNY - OCTUBRE 

Inscripcions a través del web: 
www.ateneucoopgi.org

@ateneucoopgi

CULTURA

https://serveis.ateneucoopgi.org/program/cultura-taula-de-cultura-i-economia-social-i-solidaria-a-terres-gironines
https://serveis.ateneucoopgi.org/program/
accio@ateneucoopgi.org
https://serveis.ateneucoopgi.org/program/licitacions-com-funcionen-les-licitacions-per-a-les-empreses-culturals



