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JORNADA INTERNACIONAL INTERUNIVERSITÀRIA 

D’ECONOMIA SOCIAL 
I COOPERATIVISME: 
Universitat, emprenedoria 
i economia cooperativa

Els moviments socials dels últims anys, la crisi econòmica, política 
i territorial, la crisi de confiança, i l’eclosió de la revolució 
tecnològica han fet emergir la cultura de la col·laboració. En 
l’àmbit organitzacional aquest pensament, basat en relacions de 
confiança mútua, diàleg i assumpció de compromisos, ha estat 
renovant algunes dinàmiques empresarials i impulsant un canvi 
de paradigma on és fonamental l’empatia, la transparència, la 
innovació i la responsabilitat social.
 
Les tres hipòtesis que procuren explicar el profit d’aquest nou 
corrent i la seva repercussió en els nous models de negoci i de 
treball són l’increment substancial de les necessitats socials, els 
canvis en el comportament de la població, i el desenvolupament 
sostenible. 

En aquest marc, les organitzacions que han emergit sota l’empara 
del que s’identifica com a economia social i cooperativa, més 
participatives, igualitàries i horitzontals, procuren contribuir a 
l’equilibri del mercat demostrant la seva capacitat per incremen-
tar el nivell de cohesió social i permeten assolir els objectius en 
matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima i 
energia de l’estratègia de creixement de la UE, Europa 2020.
 
A la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull es vol debatre sobre 
Universitat, emprenedoria i economia cooperativa amb 
l’objectiu d’experimentar i conèixer com estan abordant les 
Universitats del país aquesta matèria i com es pot enfortir la seva 
presència, quines oportunitats brinda l’emprenedoria social als 
joves, i cap a quines tendències orienta l’economia del país 
l’embranzida de la comesa cooperativa.
 
Per això hem convidat acadèmics, professionals, emprenedors 
i estudiants a prendre partit d’aquesta trobada, perquè contri-
bueixin a conèixer aquests nous models de govern; com s’estan 
prenent noves decisions estratègiques en aquest marc i quin 
efecte tenen en l’economia global; i sobre el concepte cabdal 
que pot resultar útil per comprendre totes aquestes qüestions, 
la col·laboració.

Lloc: 
Auditori de la Facultat de Comunicació 
i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Valldonzella,12. 08001 Barcelona

www.blanquerna.edu
www.aracoop.coop
Hashtags: #JIIESC2015 · #aracoop

www.facebook.com/JornadaEconomiaSocialCooperativisme

@jiiesc

www.jiiesc.wordpress.com
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Col·labora:



09:00 Recepció | Acreditació 

09:25 – 09:55 | Presentació de la Jornada

Salutació institucional

Hble. Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació. 
Generalitat de Catalunya 

Introducció: Universitat i empresa: formació i emprenedoria 
cooperativa

Dr. Josep M. Garrell, Rector Mgfc. de la Universitat Ramon Llull

Dr. Josep M. Carbonell, Degà de la Facultat de Comunicació 
i Relacions Internacionals Blanquerna-URL

Sr. Perfecto Alonso, President de la Confederació de Coopera-
tives de Catalunya.

10:00 – 10:45 | Ponència (anglès)

Economia social: evidència i motor de canvi del paradigma 
econòmic

Presenta la Sra. Maravillas Rojo, responsable del programa 
aracoop. Direcció general d’Economia Social i Cooperativa 
i Treball Autònom. Generalitat de Catalunya

Dra. Marguerite Mendell, School of Community and Public 
Affairs and Director, Karl Polanyi Institute of Political Economy, 
Concordia University 

10:50 – 11:15 | Coffee Break. 

11:20 – 12.45 | Taula rodona (català/castellà)

L’Economia Social i Cooperativa a la Universitat i les 
possibilitats laborals i professionals: experiències, estratègies 
i plans de futur

Modera: Dr. Josep Gallifa, Degà de la Facultat de Psicologia 
i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL

Dr. Joan Subirats, catedràtic en Ciència Política de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 

Dr. Ramon Bastida, professor d’Economia financera i comptabi-
litat de la Universitat Pompeu Fabra

Dr. Carlos Ballesteros, professor d’ètica del màrqueting, 
consum just i responsable de la Universitat Pontifícia de 
Comillas ICAI-ICADE de Madrid

Dr. Andreu Ibarz, Director General de la Fundació Blanquerna  

12:50 – 14:00 | Taula rodona (anglès/castellà)

L’èxit del comportament i la intel·ligència social de les 
organitzacions: l’aposta de la Universitat per l’economia 
cooperativa

Modera: Dr. José Luis Retolaza, Deusto Business School. 
Center for Sustainable Business, UPV/EHU, AURKILAN 
Business Ethics Research Institute de Bilbao 

Sr. Patrick Duguay, Président, Chantier de l’économie sociale 
du Québec

Dr. David Sánchez, General Manager de Mondragón Investiga-
ción en Gestión 

14.00 – 15:30 | Dinar Lliure

15:30 - 16:50 | Taula rodona

Quins valors econòmics i socials volem pel 2030? Què s'està 
fent? què no s'està fent? i, què s'hauria de fer?

Modera: Sr. Darío T. Villena, Representant d’estudiants 
universitaris 

Sr. David Cos, Director de la cooperativa Escola Sant Gervasi 
de Mollet i President de Grup Clade

Sr. Guillem Perdrix, Director de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya

Sra. M. Elena Alfaro, Directora de la Fundació ARED 

Sr. Jordi García, president de la XES (Xarxa d’economia 
solidària) 

Sr. Carles Fillat, Cap de Serveis del Parc Tecnocampus Mataró

Sra. Beatriz Bayo, Directora de RSC de Mango 

16:55 – 17.20 | Coffee Break  

17:25 – 19:30 | Sessió Experimental

Necessitats reals, respostes socials. Experimenta el relat 
d’emprendre socialment en els àmbits de les TIC, Energia, 
BioTec, Medi Ambient, Comunicació, Salut, Indústries 
Alimentàries i Logística

Sessió dinamitzada pel Sr. Toni Comín, professor de Ciències 
Socials d’Esade-URL, i la Sra. Laura Hernàndez i la 
Sra. Ana Álvarez, sòcies fundadores de la cooperativa 
Calidoscoop
 

19:35 – 20:00 | Cloenda de la Jornada

Sr. Xavier López, Director General d’Economia Social 
i Cooperativa i Treball Autònom. Generalitat de Catalunya 

Dr. Andreu Ibarz, Director General de la Fundació Blanquerna  
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