Seminari de Treball:
Finançament de l’ESS a Quebec i Catalunya:
Eines, reptes i pistes d’acció
Benvolgudes,
El proper 17 organitzem un seminari de treball per explorar quines són les necessitats financeres de les entitats
d’Economia Social i Solidària (ESS) i valorar fins a quin punt tenen resposta des dels instruments existents,
impulsats bé des del propi àmbit de l’ESS, o bé ateses des de polítiques públiques impulsades conjuntament per
l’àmbit ESS i les administracions públiques. La jornada és co-organitzada amb CITIES (Centre Internacional de
Transferència d’Innovacions en Economia Social), que té com a missió la transferència de bones pràctiques en
matèria d’Economia Social. En aquest cas, el seminari es realitzarà en clau d’intercanvi entre les experiències del
Quebec i Catalunya i explorarem les possibilitats de transferència entre els dos territoris.
Hem pensat en tu i en la teva entitat per acompanyar-nos en aquest seminari i aprofitar el vostre bagatge en el
camp del finançament. Agruparem una trentena de professionals del sector públic, de l’àmbit de l’ESS i de professionals de les finances ètiques per pensar junts la situació actual i oportunitats de millora que ens serà d’utilitat
pel treball en curs de la nova Estratègia d’ESS 2030 de la ciutat de Barcelona.
Ens agradarà molt que ens puguis acompanyar en aquesta experiència.
Atentament,

Alvaro Porro Gonzàlez

Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària
Ajuntament de Barcelona

Data: 17.12.2019
Horari: de 9’00h-14’30h
Lloc: InnoBA “Centre per a la
Innovació Socioeconòmica”.
Carrer del Perú, 52

9’00h Acreditacions.

11:30h Cafè i conversa.

9’30h Benvinguda. Ajuntament de Barcelona i CITIES.

12’00h – 14:30h BLOC 2. Polítiques Públiques i
Ecosistemes.

9’15 – 10’45h BLOC 1. Necessitats de finançament a l’ESS Enfocs pràctics
•

Presentació del Seminari: Alvaro Porro Gonzàlez.
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i
Política Alimentària

12’00h Polítiques públiques i programes a nivell
municipal i europeu.
Ester Vidal. Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i
Solidària.
Daniel Sorrosal. FEBEA European Federation of Ethical and
Alternative Banks

9’45h – 12h BLOC 1. Necessitats de finançament a l’ESS Enfocs pràctics

Cas pràctic. Raimon Gassiot, Coop57 sccl. Fons d’accés al
finançament de l’ESS.

9’45h Cas de Catalunya
•

Presentació dels estudis de la Fundació Fiare i Fundació
Seira sobre necessitats de finançament de les entitats d’ESS.

12’45h Ecosistemes de finances socials al Quebec – Actors i
la seva complementarietat

•

Anàlisis pràctic de les principals necessitats de finançament
que se’n desprenen.

Pierre Charrette, Coordinador de Formació i Desenvolupament,
RISQ

Jordi Ibáñez. Fundació Fiare.
Rafael Vidal. Fundació Seira.
Cas pràctic. M. José Navarrete. Fundació Catalana de l’Esplai.

10’35h Cas de Quebec – Les eines i la metodologia del
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), un
actor pivot
•

Productes específics per les necessitats financeres de l’ESS

•

Avaluar globalment les necessitats de les empreses ESS:
identificar forces i febleses, i reforçar el projecte

•

Exemple d’anàlisi d’un projecte amb la graella d’anàlisi de
CAP Finance -RISQ

Intervenció per Skype des del Quebec de Philippe Garant, president
de CAP Finance per presentar l’experiència de la creació de RISQ i
la Fiducie

13’45h Debat. Com enfortir l’ecosistema de finances i
el teixit de l’ESS a Barcelona? Complementarietats i
especificitats dels models de finances socials a Quebec i
Catalunya.
14:30h Final de la jornada

Pierre Charrette, Coordinador de Formació i Desenvolupament
RISQ
Elias Michelena, Analista financer i coordinador àrea prellençament . RISQ

Organitza

Col·laboren

Amb el support de

