
 
 

Programa de formació en eines per a la millora de la gestió 
Adreçada a entitats, cooperatives, associacions i emprenedors de l’economia social 

Setembre i octubre 2017, els dimecres de 18 a 21 hores 
Sessions gratuïtes amb inscripció prèvia 

 
Pla econòmic per a cooperatives que comencen 
Fem Pla, aprenem a utilitzar una eina senzilla per a la nostra compta d’explotació i 
tresoreria 
dimecres, 13 setembre de 2017  
Lloc: Cal Temerari 
Facilitat per: Toni Oró - FCTAC, Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i 
Diplomat en Ciències empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya 

continguts 
Aplicació del programa Fem Pla elaborant un projecte propi. El resultat serà un compte de 
pèrdues i guanys a tres anys, el balanç de situació al final del primer exercici i una previsió de 
tresoreria dels primers 12 mesos. 
 
 "Comunicació i comercialització, màrqueting per a cooperatives". 
Millorem les nostres eines per arribar als nostres usuaris o clients 
dimecres, 20 setembre de 2017  
Lloc: A concretar 
Facilitat per: Víctor Moliner, CoreTargetConsulting 

 
continguts 
En aquesta sessió treballarem sobre quins són els criteris indispensables que ha de pensar una 
cooperativa per desenvolupar la seva estratègia comercial. L'aplicació de la sessió serà 
totalment pràctica i treballarem eines 100% aplicables a les cooperatives com ara de 
segmentació de clients, corba de valor, criteris de comercialització i valor de la marca. L'objectiu 
de la sessió és millorar l'estratègia comercial de la cooperativa mitjançant el coneixement 
d'eines, la reflexió i l aplicabilitat a la cooperativa 
 
Assessoria-gestoria a la carta, per a resoldre els vostres dubtes  
Coneixem una gestoria cooperativa i de l’economia social, resolem aquells dubtes 
concrets que tenim 
dimecres, 27 setembre de 2017  
Lloc: Cal Temerari 
Facilitat per: FACTO Assessors 
 
 



 
Persones i organització 
Millorem la gestió dels equips, conflicte i creixement, canvi, visió col·lectiva 
dimecres, 4 octubre de 2017  
lloc: a concretar 
Facilitat per: Lluís Marco, Hobest, desenvolupament d’organitzacions 
 
continguts 
El conflicte com a font de creixement dels equips: la dinàmica de rols, elements clau per a la 
construcció d’equips: toxines i principis de Gotmann, metahabilitats dels equips, gestió del canvi 
en el si dels equips, construir visió col·lectiva 
 
Inscripcions: 
https://goo.gl/forms/UHRP0G26yzM2IK2G2 
 
Informació a la web 
http://ateneucooperatiuvalles.org/programa-de-formacio-en-eines-per-a-la-millora-de-
la-gestio/ 
 


