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QUÈ ÉS EL PROGRAMA INTEGRAL 
CROWDCOOP 
 



Què és 

FORMACIÓ EN CREACIÓ 
DE COOPERATIVA 

TUTORIES INDIVIDUALS 
PER CADA COOPERATIVA 

CAMPANYA 
CROWDFUNDING 

“T’oferim la possibilitat de crear, consolidar la teva cooperativa; així com 
d'aprofundir en formes de finançament alternatiu cada vegada més 

esteses, com el micromecenatge“ 

 



QUI SOM 



Qui som 

Goteo és una plataforma de crowdfunding o finançament 
col·lectiu (aportacions monetàries) i col·laboració distribuïda 
(serveis, infraestructures, microtasques...) per a projectes 
que, a més d'oferir recompenses individuals, generin retorns 
col·lectius.  

Facto Cooperativa, SCCL, és una cooperativa de treball 
associat especialitzada en serveis de gestoria/assessoria, 
consultoria i formació a empreses cooperatives i 
organitzacions de l’economia social i solidària (ESS). 

Heres Social SCCL és una cooperativa de treball especialitzada 
en consultoria de projectes amb impacte social, entre d’altres, 
de programes d’incubació i acceleració de projectes vinculats a 
l’economia social i solidària. 



AGENDA FORMATIVA 



Agenda Formativa 

Abril 
Dia 17 de 16h a 21h Dia 18 de 10h a 14:30h	

Co-disseny i ideació de valors:	
•  Missió, visió i valors de la cooperativa	
•  Model de negoci	
•  Anàlisi mercat, benchmarking i 

anàlisi de Parts interessades i 
expectatives	

•  Pla estratègic	

Co-disseny i ideació de valors:	
•  Pla estratègic (Continuació)	
 
Viabilitat Econòmica, Fiscal i 
Laboral:	
•  Introducció a la gestió econòmica, del 

pla estratègic al pressupost anual	

Dia 24 de 16h a 21h	 Dia 25 de 10h a 14:30h 

Viabilitat Econòmica, Fiscal i 
Laboral:	
•  Dimensió jurídica, societària i laboral 

de les cooperatives 

Crowdfunding:	
•  Taller de crowdfunding bàsic	
•  Taller de comunicació	



Agenda Formativa 

Maig 
Dia 8 de 16h a 21h	 Dia 9 de 10h a 14:30h	

Viabilitat Econòmica, Fiscal i Laboral:	
•  Taller Gestió econòmica i financera 

d’entitats de l’ESS.	

Crowdfunding:	
•  Taller de comunicació	

Dia 15 de 16h a 21h	 Dia 16 de 10h a 14:30h	

Co-disseny i ideació de valors:	
•  Producte / Servei (Mínim Producte 

Viable - MVP)	
 
Estructura organitzativa:	
•  Processos	
•  Persones	

Comunicació:	
•  Creació de comunitat 	
 
Màrqueting:	
•  Tècniques de venda del projecte 

cooperatiu i canals de venda	



Agenda Formativa 

Maig 
Dia 22 de 16h a 21h	 Dia 23 de 10h a 14:30h	

Viabilitat Econòmica, Fiscal i Laboral:	
•  Taller Gestió econòmica i financera 

d’entitats de l’ESS.	
 

Màrqueting:	
•  Pla de màrqueting i vendes 	
 
Mesura i impacte:	
•  Valor Social Integral	

Dia 29 de 16h a 21h	 Dia 30 de 10h a 14:30h	

Dia reservat pel seu ús en cas d’anul·lació 
d’alguna sessió anterior.	

Dia reservat pel seu ús en cas d’anul·lació 
d’alguna sessió anterior.	



TUTORIES INDIVIDUALS 



Tutories individuals 

▪  Tots les cooperatives participants tenen 
accés a una borsa d’hores de tutories 
individuals amb els tutors/res de 
referència en cada àmbit: 

Estratègia i 
organització 

16h/coop 

Economia, 
fiscalitat i 

laboral  
16h/coop 

Crowdfunding 
16h/coop 



Tutories individuals 
▪  Aquestes tutories es 

realitzen per 
videoconferència amb 
l’eina Zoom. 

▪  S’han de sol·licitar a 
cada tutor/a amb la 
màxima antelació 
possible per ajudar-
los a trobar el temps 
necessari d’agenda 

 



EINES FORMATIVES I 
COMUNICACIÓ 



Eines formatives i comunicació 
FORMACIÓ EN CREACIÓ 

DE COOPERATIVA 

TUTORIES INDIVIDUALS 
PER CADA COOPERATIVA 

Online via ZOOM 

DOCUMENTACIÓ 
COMPARTIDA 

Espai compartit individual per 
cada coop. a Google Drive 

COMUNICACIONS PER 
ESCRIT DE MOLT 

CONTINGUT NO URGENT 
Correu electrònic 

COMUNICACIONS PER 
ESCRIT URGENTS Telegram 



DADES DE CONTACTE 
 



Dades de contacte 

Estratègia i 
organització 

- 
HERES Social 

Economia, 
fiscalitat i 

laboral  
- 

FACTO 
COOPERATIVA 

Crowdfunding 
- 

FUNDACIÓ 
GOTEO 

Gala	Pin	
gala@goteo.org	

	
Javier	Carrillo	
javier@goteo.org	

Pau	Serrat	
pserrat@facto.cat	

	

Bárbara	Gómez 
barbara@heres.cat 

	
Rubén	Bagüés 
ruben@heres.cat	

	



Crowdcoop és un programa d’ajuda al cooperativisme creat per: 

Un programa de: Promou: Finançat per: 

Gràcies i comencem! 


