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Economia cooperativa i economia 4.0 a les activitat s per a 
empresaris de la Fira de la Candelera 

Enguany les activitats adreçades a les empreses i p rogramades en el marc 
de la Fira de la Candelera han tingut com a protago nistes temàtics 
l’economia cooperativa i social, i l’economia 4.0. En concret s’ha dut a 
terme una taula rodona sobre els reptes de la bona governança en les 
empreses d’economia social i cooperativa, una confe rència sobre la 
transformació digital en les empreses i, finalment,  una sessió de 
networking.  

Com cada any, sota el paraigües de la Fira de la Candelera es programen un 
seguit d’activitats adreçades al sector empresarial que en els darrers anys han 
tingut una molt bona acollida. Durant aquesta setmana se n’han organitzat un 
total de tres, amb una elevada participació i un interès especial en l’economia 
cooperativa i la transformació digital de les empreses. 

La primera activitat va tenir lloc aquest dilluns 29 de gener a la tarda a la sala 
polivalent de la Federació Obrera i va consistir en una taula rodona sobre els 
reptes de la bona governança en les empreses d’economia social i cooperativa. 
En el cas de les cooperatives, la bona governança preveu formes diverses de 
participació i potencia la implicació de les persones que en són sòcies com una 
forma essencial de contribuir al creixement empresarial. L’acte va anar a càrrec 
de Josep Lluís Martínez, tècnic de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat; 
Guillem Pèrdrix, director de la Federació de Cooperativa de Treball de 
Catalunya; Montserrat González, sòcia de Lesco Laboratorio Electrotécnico i 
Gemma Garcia, sòcia de Delta, col·lectiu de professionals del desenvolupament 
infantil.  

El dimecres 31 a la tarda a la sala Margarida Xirgu de l’Hotel Ibis de Molins de 
Rei va tenir lloc la conferència empresarial sobre economia 4.0. La conferència 
va anar a càrrec d’Aleix Valls, conseller delegat de LIQUID i exdirector general 
de Mobile World Capital Barcelona, el qual va parlar de com la transformació 
digital és ja part essencial de l’agenda d’estratègies de les empreses. En aquest 
sentit, la transformació digital és un repte complex i alhora una gran oportunitat 
per poder crear nous models de negoci i guanyar nous mercats i clients. 

Finalment, dijous 1 de febrer a la tarda va tenir lloc la 12a “Trobada simultània 
d’empreses” a la sala Margarida Xirgu de l’Hotel Ibis de Molins de Rei. L’objectiu 
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d’aquest esdeveniment és fomentar el creixement de les empreses del territori, a 
través de l’ampliació de la xarxa de contactes tant de les empreses consolidades 
com les de nova creació. A l’acte van intervenir Míriam València, presidenta de la 
Jove Cambra Internacional de Catalunya i Carlos Juan Verdejo, membre del 
Consell de la Delegació del Baix Llobregat de la Cambra de Comerç de 
Barcelona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


