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?Un acte sobre governança a les
cooperatives obre a Vic el curs de
l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya
Central
Josep Vidal, director general d'Economia Social de la Generalitat, presidirà l'acte
de dimarts a Vic | Previ a la taula rodona, on participaran Jordi Garcia Jané,
José J. Granados i Josep Vidal, hi haurà la constitució de la Taula Territorial de
l'Ateneu de la Catalunya Central
Una taula rodona sobre «La governança com a eina del model cooperatiu» obrirà oficialment el curs
de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central per aquest any 2018. L'acte es farà dimarts vinent,
dia 13 de març, a la Casa Convalescència de Vic, seu de Creacció, una de les entitats adherides a
la Taula Territorial de la Catalunya Central. De fet, la jornada s'aprofitarà també per fer oficialment
la constitució i primera trobada de la Taula Territorial, de la qual formen part les cooperatives
impulsores de l'Ateneu, però també altres entitats i empreses de l'economia social i solidària del
territori, així com administracions locals de les sis comarques de la Catalunya Central.
La taula rodona comptarà amb la participació de Jordi Garcia Jané, soci de la cooperativa L'Apòstrof
SCCL, escriptor i formador en cooperativisme i economia solidària; José J. Granados, soci
fundador de la cooperativa Ensó SCCL, i Josep Vidal, director general d'Economia Social, el
Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa de la Generalitat. Alba Rojas, coordinadora de
l'Ateneu Cooperatiu, també hi intervindrà, exposant breument els trets principals de l'Ateneu i la
tasca que està fent a la Catalunya Central. Donarà la benvinguda a l'acte Arnau Martí, regidor de
l'Ajuntament de Vic.
L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central va tancar el seu primer any amb l'acompanyament
de 27 noves cooperatives i entitats de l'economia social a les sis comarques de la Catalunya
Central. La posta en marxa d'aquestes noves 27 cooperatives, societats laborals i associacions, i
la consolidació de les existents, va comportar la creació de 54 nous llocs de treball al llarg de 2017.
A més, durant l'any les accions impulsades des de l'Ateneu, o en les quals hi va prestar la seva
col·laboració en el foment de l'economia social i solidària, van arribar a un total de 1.080 persones.
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