
 

                      

 

                                                                        

                                                                          

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  OBJECTIUS  
 

Data i horari 
Divendres, 4 de novembre de 2022 de 9:00 a 17:15h. 

 
Lloc de celebració 

La Fageda, Mas Els Casals, s/n. -  Santa Pau (Girona) 
https://goo.gl/maps/gABgrAffJrtDHLmbA  

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

 
Preu 

150 € (inclou esmorzar, dinar, documentació i llibre sobre La 
Fageda), dels quals 55 € en concepte de donatiu deduïble fins el 

80% de l’IRPF* 

 
Forma de pagament 

A través del següent enllaç  

  
Allotjament 

Pots consultar els establiments propers a Santa Pau i Olot a 
través de l’enllaç https://ca.turismegarrotxa.com/on-dormir/  

 
*Art. 19 de la Llei 49/2022, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 

    

XIX JORNADA SOBRE EL MODEL 

 

4 de novembre de 2022

Organització i contacte 
Albert Riera – Relacions Institucionals 

Tel. +34 972 681103 – ariera@fageda.com  

https://goo.gl/maps/gABgrAffJrtDHLmbA
http://www.fageda.com/com-arribar/
https://sav.fageda.com/ca/?lang=ca&tipus_de_visita=28
mailto:ariera@fageda.com


 
 
 

 
 

 
 
 

   

      
 
 

 

9:00h Can Xel: passejada per la Reserva Natural 

9:30h 
Benvinguda i esmorzar de pagès al Mas Els 
Casals 

10:15h Sessió 1: Per què es crea La Fageda? 

10:30h 
Sessió 2: Model empresarial, governança i 
estratègia 

11:00h 
Sessió 3: Model d’acompanyament a les 
persones 

11:30h Visita a les instal·lacions i als espais de treball 

13:00 h Aperitiu i debat obert al jardí del Mas 

14:00 h Dinar al menjador del Mas 

15:15h 
Cafès amb els responsables de les àrees: Social, 
Màrqueting i Jurídica de La Fageda (triar-ne un) 

17:15h Comiat 

  

  

 

 

 

Per tal que la Jornada sigui realment profitosa, és important 
participar-hi amb uns coneixements previs sobre la història de La 
Fageda, atès els seus 40 anys d’existència i la diversitat d’activitats 
i serveis que  porta a terme. Per aquest motiu recomanen 
especialment la lectura i visualització del següent material: 
Recursos informatius sobre la Fageda. 
 

Des d’ara, ens podeu enviar dubtes i qüestions que us agradaria 
que abordéssim durant la Jornada: comunicacio@fageda.com  

 
 

PROGRAMA 
 
 

Aforament limitat a 22 places per ordre d’inscripció. 

Objectius de la Jornada 

✓ Crear un espai d’intercanvi d’experiències entre 
emprenedors. 

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

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

https://goo.gl/maps/nEAoPjT6n6XVxEPp7
http://www.fageda.com/model-la-fageda/recursos-formatius/
mailto:comunicacio@fageda.com

