LA FONT ESS COOPERATIVA 2018
JORNADES DE DIFUSIÓ I FOMENT DE LA ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

La Font d’en Carròs.
ADIENT Associació sense ànim de lucre està formada per un grup interdisciplinari de
professionals, especialitzats en Economia Social, amb la finalitat de convertir-se en una eina
de transformació social per mitjà de la implementació de valors ètics i socials en
la constitució i gestió de las distintes entitats.
Per eixe motiu ens posem al servici de les persones i les distintes organitzacions, tant
privades com públiques, amb l’afany de generar sinergies i posicionar l’eix econòmic al servici
de les persones.
Com a punt d’inici per aconseguir-ho plantegem les presents jornades, orientades a
obtindre una transformació social, laboral, empresarial i educativa de La Font d`en Carròs,
per mig dels principis i valors de l’Economia Social i Solidària. Aquestes jornades “La Font
ESS Cooperativa” pretenen ser la llavor d’un arbre del qui el fruit serà un territori més
social, solidari i sostenible en tots els sectors. Per la quals cosa donarem cabuda, durant un
dia de durada a algunes de les visions i oportunitats que ofereix l’Economia Social i Solidària,
fent servir el testimoni tant d’experts, com de de distintes experiències d’empreniment de
dins i fora del territori, així como la presentació de diverses eines ofertes a la ciutadania per
l’Economia Social i Solidària.
Des del debat i la participació de les persones assistents respecte al paper que ha de tenir
l’Economia Social i Solidària en el seu dia darrere dia, las jornades buscaran la recerca de
d’instruments per a millorar el finançament de les Entitats d’aquest sector institucional de
l’Economia, l’aplicació de la innovació social per a millorar l’entorn local com també treballar
pel benestar de la ciutadania i, també, treballar en xarxa entre proveïdors i consumidors
amb proximitat com també aplicant valors socials en les accions que realitzen dins de
l’activitat econòmica que desenvolupen. Finalment, la participació i l’encontre d’Entitats de
diverses inquietuds a nivell local i autonòmic farà possible sinèrgies com va ocórrer a
l’anterior edició.
 OBJECTIUS DE LES JORNADES
 Donar visibilitat i difusió a la Economia Social i Solidària com a sector institucional de
la Economia cap a la ciutadania activa i de la societat civil en general de La Font d’en
Carròs, la comarca de La Safor-Valldigna i de la província de València.
 Donar a conèixer una altra forma de fer economia amb la preeminència de les
persones front al paper del capital com també el resultat de l’aplicació dels principis de
la Carta de la Economia Social i de la Aliança Cooperativa Internacional.
 Apropar la existència i el funcionament intern de totes les entitats de la Economia







Social i Solidària com les seues particularitats en benefici de l’entorn del territori d’on
es desenvolupen. També, es farà la explicació en termes legals i la exposició
d’experiències empresarials sobre casos reals arrelats al territori.
Promoure l’aprenentatge de noves habilitats mitjançant dinàmiques en grup amb la
finalitat de fomentar la solidaritat, la cooperació, el bé comú i el paper del treball en
equip en favor de la sostenibilitat de real de les comunitats que viuen en el territori.
Així mateix, l’objectiu és avançar canvis en la concepció de la societat d’on vivim fruit
del individualisme i cobdícia.
Enrolar el municipi de La Font d’en Carròs amb el seu turisme, el medi ambient i la
Economia Social posant-li valor el seu propi patrimoni artístic, cultural i natural.
Involucrar a les Entitats de la Economia Social del municipi i de la comarca de La SaforValldigna en fomentar l’esperit de la cooperació interassociativa.
Incentivarem l’encontre entre les Entitats amb la finalitat de col·laborar en el futur que
millore la seua acció individual i col·lectiva dins de l’experiència de cadascuna d’elles i,
al cap i a la fi, en favor de la ciutadania.

 DESTINATARIS
 Membres d’entitats de la Economia Social i Solidària de La Font d’en Carròs i de la
comarca de La Safor-Valldigna.
 Personal de les Agències de Desenvolupament Local dels Ajuntaments i de la
Mancomunitat de Municipis de La Safor-Valldigna.
 Càrrecs Institucionals dels Ajuntaments de La Safor-Valldigna.
 Estudiants d’Educació Post-obligatòria i universitària.
 Docents d’Educació Post-obligatòria.
 Veïnes i veïns de La Safor-Valldigna i de La Safor com també de La Font d’en Carròs.
 Públic en General.
 ELEMENTS CLAU
 Conferències
 Fira d’Entitats de l’Economia Social i Solidària (La Font, La Safor i voltants)
 Networking Social entre particulars i Entitats
 ENTITATS COL.LABORADORES
 Generalitat Valenciana. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació. Direcció General de Transparència i Participació.
 Ajuntament de La Font d’en Carròs (La Safor-Valldigna, València)
 ACCESIBILITAT DE LES JORNADES.
 Entrada Gratuïta a les Jornades
 Inscripció de les Entitats Participants a la Fira i al Networking

DISTRIBUCIÓ ACTIVITATS LA FONT ESS COOPERATIVA 2018

16h30 20h30

Expositors d'algunes Entitats de l'ESS i animació a Pl. Ajuntament

16h30 17h00

Inauguració LA FONT ESS COOPERATIVA 2018
Rosana Gómez. Presidenta de ADIENT Asociación.
Irene Vercher. Regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs.
Andreu Iranzo. Director General de Financiació i de Fons Europeus de la Generalitat Valenciana.

17h00 17h45

Conferència
"Subvencions de les Entitats Ciutadanes a la Unió Europea"
Andreu Iranzo. Director General de Financiació i de Fons Europeus de la Generalitat Valenciana

17h45 18h45

Taula d'Experiències d'Entitats de l'Economia Social i Solidària
AEIOLUZ. Evolución Energética
SOM ALIMENTACIÓ
UAI Activa't +
IDS, Innovation Drone Systems (Alzira)

18h45 19h05

Networking Social
Encontre entre les Entitats de l'Economia Social amb un aperitiu

19h05 20h00

Conferència
"Mercat Social. REAS PAÍS VALENCIÀ"
Salvador Pérez. President de REAS País Valencià

20h00 20h15

Cloenda de La Font ESS Cooperativa 2018
Rubén Malonda. Membre d'Adient Associació.
Pablo Puig Desena. Alcalde de La Font d'en Carròs.

