
 

                      

 

                                                                        

                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            JORNADA  SOBRE EL MODEL   

  
VIII edició  

 

  OBJECTIUS  
 

Data i horari 
Divendres, 23 de març de 2018 de 9:30  a 16:30h. 

 
Ponent 

Cristóbal Colón, fundador i president de La Fageda  

 
Lloc de celebració 

La Fageda, Mas Els Casals, s/n. -  Santa Pau (Girona) 
 

Preu 
85 € (esmorzar, dinar i documentació inclosa) 

 
Forma de pagament 

Fins el 9 de març de 2018, a través del següent enllaç:  
http://sav.fageda.com/?lang=ca&tipus_de_visita=5 

 

Com arribar i allotjament 
Si necessita allotjament pel dia abans, pot consultar els 

establiments més propers a Santa Pau i Olot a través de l’enllaç 
http://ca.turismegarrotxa.com/on-dormir/ 

Estem ubicats al Parc Natural de la Garrotxa, a deu minuts 
d’Olot, la capital comarcal. Pot veure com s’hi arribar a 

http://www.fageda.com/com-arribar/  

INSCRIPCIÓ I DADES LOGÍSTIQUES 
 

    

XIV JORNADA  SOBRE EL MODEL 

 

23 de març de 2018

Adreçat a totes aquelles persones i /o 
entitats interessades en conèixer el 
projecte de La Fageda de la mà del seu 
fundador i president, Cristóbal Colón. 
Especialment destinada a emprenedors 
socials i seguidors de l’organització. 
Limitat a 25 places per ordre d’inscripció. 

Destinataris 

Organització i contacte 
Albert Riera - Departament de Comunicació 

Tel. +34 972 681010 – comunicacio@fageda.com  

http://sav.fageda.com/?lang=ca&tipus_de_visita=5
http://ca.turismegarrotxa.com/on-dormir/
http://www.fageda.com/com-arribar/
mailto:comunicacio@fageda.com


 Donar a conèixer l’experiència de La Fageda a 
emprenedors socials. 

 
 Crear un espai d’intercanvi d’experiències entre 

emprenedors. 
 

 Mostrar les claus d’èxit d’un projecte nascut per 
resoldre una  problemàtica social a través d’una 

    empresa viable. 

 
 

 
 

   

      
 
 
 

9:30 h Recepció i esmorzar  

10:00 h 1ª sessió sobre el model (Cristóbal Colón) 

11:15 h Pausa 

11:30 h 2ª sessió amb Cristóbal Colón 

12:45 h Visita a les instal·lacions 

14:00 h Dinar 

16:00 h 
3 Tallers opcionals: socio-laboral, jurídic o 
marketing (a càrrec de tècnics de La Fageda) 

17:30 h Comiat 

  

  

 

 

 

Per a un millor desenvolupament de la jornada és important participar-
hi amb uns coneixements previs sobre la història de La Fageda atès els 
seus 35 anys d’existència i la diversitat d’activitats i serveis que  porta a 
terme. Per aquest motiu recomanen especialment la lectura del llibre 
que resumeix la nostra història i consultar també els links del 
document “Recursos informatius sobre la Fageda”. 
http://www.fageda.com/sites/default/files/recursos_informatius_fage
da.pdf 
 
Durant la jornada els participants interactuen molt amb el ponent i 
sobre qüestions diverses. Proposem  als participants  que, a banda de 
formular preguntes el mateix dia de la jornada, enviïn també per 
correu electrònic les principals qüestions i dubtes que tinguin. Això 
ens permet un treball previ per tractar els continguts de la jornada. 
Agrairem que les qüestions ens siguin entregades a l’adreça de correu 
comunicacio@fageda.com una setmana abans de la jornada. Gràcies. 

 
 

 

PROGRAMA I HORARI 
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