TROBADA DE COOPERATIVES

DE COLÒMBIA i CATALUNYA
SOBRE PROCESSOS D'INTERNACIONALITZACIÓ EN L'ESS

TROBADA VIRTUAL

18

día 1 Agenda

MAIG - 2022

obertura

Alvaro Martinez
REPRESENTANT DE CONTRADECUN (COLÒMBIA)

Álvaro Porro González
Actual Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política
Alimentària de l'Ajuntament de Barcelona, responsable de fomentar
el sorgiment i creixement de l'economia social i solidària a la
ciutat de Barcelona, donant suport a totes les iniciatives d'economia
social i solidària actuals o bé impulsant la creació de noves
iniciatives.
Forma
part
de
la
primera
tinença
d'alcaldia
d'
Economia,
Treball,
Competitivitat
i
Hisenda.
L´àmbit
d´actuació
del
Comissionat
engloba
l´economia
social i solidària, i les estratègies: l'Estratègia de l'economia social
i solidària a Barcelona 2030 i plans d'impuls que se'n deriven:
Pla
d´impuls
de
l´economia
social
i
solidària
2021-2023.
Álvaro és Economista de formació. Activista i expert en diferents camps:
consum sostenible, economia social i solidària, economies comunitàries i
col·laboratives, sobirania alimentària, mercat social, fiscalitat verda i
processos
participatius
Actualment. Director del projecte Barcelona Capital Mundial de l'
Alimentació Sostenible 2021 que té com a objectiu el desenvolupament de
projectes i polítiques per fomentar l'alimentació sostenible a la ciutat.

ACTE D'obERTURA
9:00 a.m. Col
4:00 p.m. cat
L'Ajuntament de Barcelona impulsa la
Economia Social i Solidària (ESS) com
aposta estratègica per a la transformació
de Barcelona.A través del model d'economia que defensen, la ciutat es torna més
democràtica,
sostenible,
col·laborativa
i equitativa amb el benestar de la
ciutadania
al
centre.
La política pública d'impuls de l'ESS
de
l'Ajuntament
de
Barcelona
organitza en les estructures següents:
•
Comissionat
d'Economia
Social,
Desenvolupament Local i Política Alimentària.•La Direcció de Serveis d'Economia
Social i Solidària i Alimentació Sostenible
i el Departament d'Economia Social
i Solidària de l´Ajuntament de Barcelona.
• La Direcció Operativa d'Innovació
Socioeconòmica de Barcelona Activa

UAEOS és l'entitat de l'Estat Colombià,
adscritaal Ministeri del Treball, encarregada
de dissenyar,adoptar, dirigir, coordinar i
executar elsprogrames i projectes per
alfoment
d'emprenedories
associatives
solidàriesautosostenibles orientats al desenvolupament integral de l'ésser humà.

Rafael Antonio González
Rafael és Enginyer Industrial, especialista en Gerència Financera i en Gestió de
la
Productivitat i la Qualitat de la Universitat Autònoma de Colòmbia.
Magister de doble titulació en Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals,
l'Excel·lència, el Medi Ambient i la Responsabilitat Corporativa, de la
Universitat Camilo José Cela de Madrid i de Bureau
Veritas España, cosa que li dóna una visió holística per a la seva feina diària.
Va cursar el Programa d'Alt Govern de la Universitat dels Andes el 2017;
a més del Curs Integral de Defensa Nacional a l'Escola Superior de
Guerra (CIDENAL 2018). Vinculat al sector solidari des del 2011, quan
va ingressar com a subdirector nacional del llavors DANSOCIAL, allí va ser
encarregat de la transformació del Departament Administratiu
Nacional de l'Economia Solidària a l'actual Unitat Administrativa
Especial de les Organitzacions Solidàries (UAEOS).

18

día 1 Agenda
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CONFERÈNCIES INAUGURALS
REFLEXIONS SOBRE ESS, AGENDA VERD, I CANVI DE PARADIGMA

9:45 a.m. Col
4:45 p.m. cat
PRESENTACIÓ

Serge Laurens
PhD en Sociologia, PhD en Ciències Polítiques i ICT4D*.
Especialista
en
Relacions
Internacionals,
Cooperació
i
Desenvolupament
Consultor
i
assessor
sènior.
S'ha exercit com a tal en la identificació de cadenes productives
A Amèrica Llatina i Àfrica com a part de l'APPI - ART/GOLD**
programes del PNUD.
*Information and communications technology for development
**Anti Poverty Partnerships Initiatives. -APPI-- y
Appui aux Réseaux Territoriaux pour la Gouvernance Locale et le Développement
Apoyo a Redes Territoriales para la Gobernanza y el Desarrollo Local -ART-GOLD-)

EN XARXA. CÓM SUPERAR LA DISPERSIÓ DEL SECTOR SOCIAL I SOLIDARI

10:00 a.m. Col
5:00 p.m. bcn
PRESENTACIÓ

Guillermo Arboleda Gómez
Administrador d'Empreses de la Universitat de Medellín, especialista en
Sistemes d'informació de la Universitat EAFIT, especialista en finances
de la mateixa Universitat, diploma en pedagogia d'educació superior de
la Universitat Pinar del Rio de Cuba.
Docent universitari a Mercadeo, Teoria de sistemes i Innovació.
Facilitador internacional en els temes de Xarxes de Col·laboració Empresarial,
Educació Solidària, Màrqueting Social i Planejament Estratègic.
Creador dels llibres: 1)“Model de xarxes de col·laboració, per al
desenvolupament local”, per a la Confederació Alemanya de Cooperatives i la
CFA
cooperativa Financera; 2) llibre “En Red”, com superar la dispersió del sector
social i solidari; i 3) “El Pentàgon de la Xarxa”, Manual de l'articulador:
metodologia per a la integració d'organitzacions en xarxa.
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día 1 AGENDA

maig - 2022

mesa 1

ENFORTIMENT DE XARXES I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
10:30 a.m. Col
5:30 p.m. cat
PRESENTACIÓ

Moderador de mesa

José María Navarro
CAS DE DIGITALITZACIÓ ENFORTIMENT DE XARXES COOPERATIVES
I PROCÉS D'INTERNACIONALITZACIÓ A EUROPA

Pau Serrat Pagespetit
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra i
postgrau en transformació digital de les organitzacions per la Barcelona
School of Management. Soci de la cooperativa Facto amb més de 8 anys d'
experiència en el desenvolupament i comercialització de projectes amb base
tecnològica i venda on line, formant, acompanyant i desenvolupant
plans de viabilitat econòmica, així com la seva aplicabilitat al
sector Ecommerce
Llicenciat
en
Ciències
Econòmiques
per
la
Universitat
Pompeu
Fabra
i
postgrau
en
transformació
digital
de
les
organitzacions
per
la
Barcelona
School of Management. Soci de la cooperativa Facto amb més de 8 anys d'
experiència
en
el
desenvolupament
i
comercialització
de
projectes
amb
base
tecnològica
i
venda
on
line,
formant,
acompanyant
i
desenvolupant
plans
de
viabilitat
econòmica,
així
com
la
seva
aplicabilitat
al

XARXES SOLIDÀRIES PER LA PAU. ESS i CONSTRUCCIÓ DE PAU

Salomón Sotelo Castiblanco
Economista, Especialista en Finances i Gerència d'Organitzacions
Solidàries. President de la Institució Auxiliar Solidària de Serveis
Cooperatius
d'Auditoria
i
Revisoría
Fiscal-FUNSERVICOOP.
Representant Gremial. Coordinador de la Taula Nacional Cooperativa
i Solidària de Colòmbia. Membre del Consell Directiu de la Xarxa
Intercontinental de promoció per a l'economia social i solidària
RIPESS LAC.
Director Executiu de CINCOP, un organisme de segon grau del Sector
Cooperatiu i Solidari Colombià amb més de 44 anys d'experiència a
educació,
assistència
tècnica
i
representació
gremial.
Desenvolupa processos formatius amb enfocament territorial a nivell bàsic,
especialitzat i de formació superior. Es desenvolupen programes per a la
promoció i foment de l'economia social i solidària, com a impuls del bon
v
i
u
r
e
a
les
comunitats
i
territoris
que
s'han
vist afectats per diferents formes de conflicte i per a la reconstrucció del
teixit social i la reactivació socioeconòmica de les poblacions.
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día 2 Agenda
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mesa 2

ESS EN EL SECTOR AGRÍCOLA CATALÀ i COLOMBIÀ

9:00 a.m. Col
4:00 p.m. cat

Moderador de mesa

Dagoberto González

COOPERATIVES
Productores
Agropecuarios de Colombia

Jorge Orlando Rondón Saénz
Coronel (r) de l'ExÈrcit Nacional, amb especialització en Drets Humans
i Dret Internacional Humanitari i Resolució de conflictes. Integrant
Desenvolupament de la Missió Rural a Colòmbia. Membre i codirector col·legiat
del
Consell
Nacional
de
Pau.
Director Executiu de la Unitat Nacional de Productors Agropecuaris de
Colòmbia CONFENAGROC, entitat Gremial Sense Ànim de lucre que
agremia 136.425 famílies de petits i mitjans productors agropecuaris,
organitzats en 24 federacions, 655 associacions i cooperatives, amb
presència a 21 departaments i 320 municipis, els quals desenvolupen
un model associatiu basat en l'economia Solidària, que ofereix
Formació per al treball tot generant competències i capacitats
productives
per
al
desenvolupament
regional
i
nacional.

Víctor Hugo Silva
Estudiant de Ciències Polítiques; signant de l'Acord de Pau.
Conseller
Municipal
de
Pau
al
departament
del
Huila.
Constructor de pau a zones afectades pel conflicte armat.
Actualment Representant Legal de Cooagropaz, organització
cooperativa, que sorgeix per iniciativa d'un grup de 70 excombatents
de base de les FARC-EP, amb el propòsit d'aportar en els efectes
positius del postconflicte i es materialitza amb 863 associats dels
quals més de 300 són persones en procés de reincorporació,
un
nombre
més
petit
són
desmobilitzats
i
reinserits.
La cooperativa desenvolupa activitats agropecuàries, als diferents
nivells del mercat que beneficia els camperols productors
i al consumidor final. Cooagropaz està fonamentada en els principis
del cooperativisme que aportin al desenvolupament econòmic, social i
polític,regional i nacional cercant una vida digna dels seus associats.

Carles de Ahumada Batlle
Estudis d'enginyeria industrial a UPC Barcelona i graduat en enologia
a Tarragona. Vinculat a nombroses entitats d'economia social.
President de la Cooperativa L'Olivera des de 1979, treballant-hi
com a agricultor, elaborador de vi comercial i administrador.
Actualment és Apoderat de la mateixa i de la seva Fundació.
L'OLIVERA COOPERATIVA L'OLIVERA
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mesa 3

MEDI AMBIENT I ESS

10:10 a.m. Col
5:10 p.m. cat

COOPERATIVES

Moderador de mesa

José Alcibiades García

Yhonathan W. Pardo Másmela
Professional en comptadoria pública, especialista en Gestió d'Empreses de
ESS (U Javerina), gerència tributària (U lliure); Magiter en Drets Humans
i postconflicte (ESAP); amb àmplia experiència en emprenedoria cooperativa;
líder juvenil i comunitari amb participació en temes ambientals i socials
dels territoris i gestió per al desenvolupament del sector solidari.
Com a gerent del projecte Canapro Ambiental i cap del Dept.
Soci Ambiental de la Cooperativa, treballa per destacar el valor cultural
i riquesa ambiental dels departaments de Colòmbia, la conservació
del capital natural i l'apoderament comunitari per a la construcció
de territoris sostenibles.

Miriam Peñarroya
Miriam Peñarroya amb més de 4 anys d'experiència en enginyeria d'energia
solar i eficiència energètica, es va incorporar el 2021, en el marc de la
col·laboració
AIGUASOL – AZIMUT 360, com a coordinadora de projectes de consultoria
internacional, específicament enfocats a energies
renovables i electrificació rural. El 2020 va treballar com a coordinadora de
projectes i enginyera d'energies renovables a l'equip de solucions
energètiques verdes al Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides
(PNUD), a càrrec de projectes de sistemes solars i eficiència energètica
a Àfrica i Àsia.
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mesa 4

FINANCES ÈTIQUES, COMERÇ JUST I ESS

11:00 a.m. Col
6 :00 p.m. cat
Cooperatives

Moderador de mesa

Juan Manuel Ávila Escobar

Nina González Fdez-Argüelles
FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que
agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i l'Economia Social i Solidària,
que volen promoure el finançament ètic i solidari.
Nina González Fdez-Argüelles , coordinadora de FETS és Economista de
formació, al llarg de 15 anys ha treballat a l'àmbit de l'educació
transformadora per la justícia global, més concretament en sensibilització
i incidència social i política. Ha estat coordinadora de l'àrea de campanyes de
SETEM Catalunya. Des del 2016 ha assumit la coordinació de l'entitat FETS.
FETS ASSOCIACIÓ D'ENTITATS DE FINANCES ÈTIQUES

Anna Bardolet
Anna Bardolet. Coordinadora i gestora de projectes. Té un màster sobre
Violència, Conflicte i Cooperació de la School of Oriental and African
Studies (SOAS) de Londres i un màster a Ciutadania i Drets
Humans de la Universitat de Barcelona. És llicenciada en Relacions
Internacionals a Vesalius College (VUB) de Brussel·les. Ha treballat com
investigadora en migracions i refugi i gestora de projectes a CIDOB.
Fa anys que treballa per promoure els Drets Humans i denunciar
les injustícies del sistema econòmic i polític actual, amb especial interès
per
les
alternatives,
com
el
comerç
just.
LA
COORDI
COMERÇ
JUST
I
FINANCES
ÈTIQUES

Oswaldo León Gómez Castaño
Administrador d'Empreses, Especialista en Gerència Bancària i Gerència
del Desenvolupament Social. Des de 1982 fins avui, va assumir la coordinació de CONFIAR, fins a posicionar-la entre les cinc cooperatives més
importantsdel país pel compromís i la pràctica dels valors i principis de la
cooperació.Participa a les Juntes Directives de la Previsora Social Cooperativa VIVIR; la Corporació Fomentem (microfinances solidàries); la Fundació
Cooperatives de l'Orient Antioqueño –FUSOAN-; entre d'altres.
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PRESENTACIÓ DE CONCLUSIONS

ACTE DE TANCAMENT

Dr. Arnulfo Tellez

salomon sotelo

REPRESENTANT DE CONTRADECUN
(COLÒMBIA)

REPRESENTANT DE CINCOP
(COLÒMBIA)

ORGANITZEN
PER CATALUNYA

PER COLÒMBIA

AMB EL SUPORT DE

