
 

 

COOPVACHISPAS 

Generant Espurnes a València, una experiència de treball cooperatiu 

 

LÍNIA D’ACCIÓ TIPOLOGIA 

Drets en Comú Projecte Emergent 

 

DESCRIPCIÓ: 

Som un col·lectiu que cerca alternatives a l'ingrés laboral pel que proposem 
la creació d'una cooperativa amb personalitat jurídica que ens permeta 

gestionar i visibilitzar els serveis que oferim com a col·lectiu en València i 
les seues pedanies. 

Considerem que aquesta és una forma d'exercir la nostra participació 

ciutadana reinventant alternatives per a l'accés i el manteniment al món 
laboral, amb la riquesa no solament en termes de millora econòmica de les 

nostres unitats familiars sinó amb l'aportació social i la major cohesió al 
teixit social que açò implica. 

El repte se centra a crear mecanismes de participació, generant bones 
pràctiques de treball associatiu, per la qual cosa proposem un programa de 
3 sessions de 8 hores en les quals es desenvoluparan 5 mòduls formatius, 

el primer relacionat amb l'autoocupació i l'economia social; un segon amb el 
temari de legislació; un tercer amb el procés de creació d'una empresa 

cooperativa; un quart amb aspectes fiscals, econòmics i financers; per a 
finalitzar un cinquè que conté l'estructura organitzativa i els recursos 
humans. S'enfoca des d'una metodologia eminentment pràctica i enfocada a 

transmetre els conceptes bàsics per a la creació de l'empresa cooperativa. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Convidem a totes les persones que vulguen informar-se o manifesten 
inquietuds sobre la creació de cooperatives de treball associat. La 

participació serà gratuïta i de lliure accés. 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

Calle San Juan de la Peña número 24 P19 Cp. 46019 València 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

El nostre projecte mereix ser recolzat perquè forma part d'un moviment 
associatiu dels ciutadans per a la creació d'espais de gestió de recursos 
humans i econòmics que permeten transformar la situació de desocupació 

en una possibilitat de creixement solucionant les necessitats bàsiques 
insatisfetes en el cas del dret al treball. 

Addicionalment, permet generar processos de canvi polític, així com 
reivindicar les accions del treball cooperatiu per a aconseguir el dret a una 
ocupació digna, s'aconsegueix, així, un creixement econòmic basat en 

l'ocupació, l'equitat social i la igualtat que contraresta la pobresa estructural 
de València. 


