
L’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Figueres i
l’Ateneu Cooperatiu de les Co-
marques Gironines han organit-
zat la Setmana del Cooperativis-
me amb xerrades als ins ti -
tuts –que ja s’han realitzat–, i for-
mació per a gestors i un taller
Know How a la Fundació Clerch i
Nicolau –que encara s’han de fer.

La voluntat d’aquestes jorna-
des és acostar el cooperativisme i
la seva filosofia a perfils ben diver-
sos com joves estudiants, gestors
i públic en general. Si bé les acti-
vitats per als instituts ja s’han re-
alitzat, encara queden les ponèn-
cies destinades a professionals
com la formació sobre constitució
de cooperatives que es realitzarà
al curs de creació d’empreses el
divendres  o el Know-How que
prepara la Fundació Clerch i Ni-
colau sota el títol La col·laboració
amb entitats socials com a eina de
responsabilitat social corporativa,
que es farà el dijous   a les sis de
la tarda (han canviat la convoca-

tòria del programa inicial).
Per explicar als joves estudiants

el funcionament d’una coopera-
tiva, s’ha fet centrant les ponèn-
cies en el cooperativisme i les
emergències humanitàries. L’em-

presa Cooperativa humanitària,
que es dedica a promoure, elabo-
rar, organitzar i realitzar diferents
activitats de sensibilització, for-
mació i innovació relacionades
amb l’acció humanitària i la coo-

peració al desenvolupament, ha
realitzat una xerrada que ha com-
pletat amb una activitat pràctica.

Els joves del Pla de Transició al
Treball (PTT) de Figueres han as-
sistit a l’Auditori dels Caputxins

per escoltar l’experiència de tres
cooperants que han explicat què
és una emergència, quins tipus
d’entitats ajuden en cada situació
i quins són els elements que cal te-
nir en compte quan un grup deci-
deix anar a cooperar.

La membre de Cooperativa
Humanitària Núria Pagès ha pre-
sentat diversos casos que han ser-
vit per plantejar com a través
d’una prospecció prèvia s’ajusten
a les necessitats de cada emergèn-
cia. La xerrada ha despertat la in-
quietud d’una jove que en el torn
de preguntes ha interpel·lat si algú
tan jove pot participar en una en-
titat de cooperants, i li han respost
que sí. Malgrat que els idiomes i el
fet de tenir un tipus d’estudis o un
altre pot ajudar per treballar in situ
en emergències internacionals, hi
ha entitats que treballen a escala
local planificant i fent difusió de
les tasques de les ONG.

De fet, el treball grupal i amb un
únic objectiu és el que fa gran i
dona sentit a les entitats coopera-
tives.
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La Setmana del Cooperativisme encomana
els valors col·laboratius  als més joves
Les activitats programades per Promoció Econòmica volen fer difusió dels avantatges de funcionar de manera cooperativa
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Els joves del PTT durant la part pràctica de la xerrada que se’ls va fer a l’Auditori dels Caputxins.

Esquerra Republicana de Fi-
gueres organitza un seguit de de-
bats que serviran per fer «el retrat
de la ciutat». Segmentaran les ses-
sions per temàtiques i cada una
estarà moderada per un expert de
la matèria –Urbanisme, Convi-
vència i Seguretat, Esport, Joven-
tut, Cultura i Educació i Comerç,
Benestar i Treball– perquè obri la
conversa i afegeixi elements de
discussió.

Aquestes vuit taules  que es fa-
ran el  i  d’octubre i el  de no-
vembre s’organitzen amb la vo-
luntat que els assistents puguin
mostrar les seves inquietuds  per
tal d’analitzar la situació de la ciu-
tat. Les jornades obertes a tots els
figuerencs i figuerenques estaran
dinamitzades per professionals
de diversos àmbits com Pere Gifre,
Gregori Peral, Anna Albó, Eva Ga-
yolà, David Arias i Jesús Quiroga.

D’altra banda, Esquerra Repu-
blicana està contactant amb pro-
fessionals de cada sector perquè
puguin assistir i se sumin a la resta
de ciutadania aportant el seu punt

de vista qualificat.
Les conclusions d’aquestes

taules de treball hauran de servir
per realitzar una diagnosi de l’es-
tat de la ciutat i poder plantejar to-
tes aquelles  accions que cal dur a
terme per revitalitzar la ciutat.

L’alcaldable a les pròximes
eleccions municipals del proper
, Agnès Lladó, explica que
convoquen aquests debats per-
què necessiten «la implicació de
tothom, tot aquell que pot  aportar
alguna cosa per la ciutat i que s’es-
timi Figueres».
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Vuit sessions obertes per parlar
de cap a on ha d’anar la ciutat
ERC utilitzarà 
les conclusions de 
la jornades per fer una
diagnosi de Figueres 

EMPORDÀDIMARTS, 16 D’OCTUBRE DEL 20184

FIGUERESACTUALITAT

ELS DEBATS
 20 d’octubre
10.00 h.  Jornades sobre Ur-
banisme moderades per les ar-
quitectes Anna Albó i Eva Gayo-
là. L SEU COAC

12.00 h.  Debat sobre Convi-
vència i Seguretat. L SEU COAC

 27 d’octubre
10.00 h.  Sessió dedicada a
debatre sobre Esport, dirigida
per l’exjugador de la UEF i pro-
fessor, David Arias. L OFICINA JOVE

12.00 h.  Taula de debat per
parlar sobre Joventut. L OFICINA

JOVE

16.00 h.  Xerrada sobre Cul-
tura i Educació dinamitzada
pel professor i director de l’Ins-
titut Alexandre Deulofeu, Pere
Gifre. L CASINO MENESTRAL

 3 de novembre
10.00 h.  Sessió destinada a
parlar de Comerç i Benestar i
Treball coordinades per Jesús
Quiroga, subdirector general
del SOC i Gregori Peral, expresi-
dent d’El Dofí L MUSEU DELS JOGUETS
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Necessitem que
tothom que ho

vulgui s’impliqui en la
ciutat i aporti alguna
cosa per Figueres»

AGNÈS LLADÓ
ALCALDABLE A LES MUNICIPALS DEL 2019


