
  Professionals del sector agrari 
(agrícola/ramader) o petits 
agricultors o associacions de 
productors i/o consumidors que 
volen formar-se en cooperativa. 

  Joves, dones, aturats de llarga 
durada i persones majors de 45 
anys. 

Març-Maig

Calendarització:

Fase formativa

Juny Creació de noves 
cooperatives

Juny- 
Octubre

Acompanyament en la 
creació de la 

cooperativa, realitzat 
per professionals de 

l'àmbit. 
Finalització projecte

A qui s'adreça?

  Cooperatives que necessiten d’un 
assessorament i/o que es vulguin 
iniciar la conversió cap a la 
producció ecològica.

Vols crear el teu 
propi projecte en 
el món agrari? 

T'oferim els 
recursos per fer- 

ho!!

PROJECTE DE FOMENT DEL 
COOPERATIVISME EN EL SECTOR 
AGRARI PER A LA GENERACIÓ 

D'OCUPACIÓ (2018)

Sessió informativa:

12 de març del 2018:

10:30h al Centre de Promoció 
Econòmica al Carrer de les 
Moreres, 48. 08820 El Prat de 
Llobregat.  

Inici del curs formatiu:
19 de març del 2018

Finalització del programa:
Octubre del 2018

Preu:
Formació subvencionada per la 
Generalitat de Catalunya, Ministerio 
de empleo y Seguridad social.

Promou: Finançat per:

Col·labora: Organitza i gestiona:

http://aracoop.coop/


Si ets emprenedor/a i vols formar la 
teva pròpia empresa d’economia 
social relacionada amb el sector 

agràri, t’ajudem a crear-la!. Sols has 
de tenir molta motivació, compromís i 

capacitat de treball i nosaltres et 
donarem tots els conceptes teòrics i 

pràctics necessaris. Acabareu la 
formació amb la vostra entitat 

creada. 
 
 
 

Durant tot el procés, els i les 
participants estaran acompanyats per 
professionals en el sector agrari i en 

el cooperatiu. Cada grup de treball 
tindrà un tutor/a que l’acompanyarà 

durant tot el procés de creació. 
- Agricultura Ecològica i 

Agroecologia  
- Hortofructicultura   

- Floricultura 
- Plantes aromàtiques i medicinals  

- Apicultura  
- Avicultura 

Mòdul 1. Formació técnica 

- La teva proposta de valor 
- Converteix la teva idea en un 

negoci 
- De la idea al pla. Crea el teu pla de 

negoci 
- Constitueix la teva empresa: 
cooperatives-Forma jurídica 

- Impacte social com a valor afegit al 
teu negoci 

- Com puc accedir al finançament? 

Mòdul 3, Sensibilitat mediambiental i 
perspectiva de gènere 

Mòdul 2. Emprenedoria 

Mòdul 4, Economia Social i 
cooperativisme 

- Sessions individuals per projecte. 
Pla econòmic i financer 

- Sessions individuals per projecte. 
Pla d’empresa 

Tutories formatives* Continguts generals:

*Les tutories formatives són un 
element clau pel desenvolupament 
del projecte, ja que és a partir 
d’aquestes que es fonamentarà i 
crearà cada projecte.

Objectius:
1.- Crear noves cooperatives viables 
i sostenibles i incentivar projectes ja 
iniciats en el sector. 
2.-Desenvolupar projectes de recerca 
i investigació per a un nou i 
innovador producte. 
3.-Assessorar potencials plans de 
caràcter econòmic per a la 
dinamització territorial que 
contribueixin a la generació 
d’ocupació i creació d’empreses 
d’economia social i cooperativa. 
4.-Treballar en tots els territoris 
l’estratègia Catalunya 2020 en la 
gestió de residus, l'ús d'energies 
renovables i la producció de 
biomassa. 

El projecte:


