
Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social Alt Empordà

Curs intensiu per entitats social i cíviques
Noves estratègies per al canvi social

Sessió 1. Coneixement entre entitats, 30 de maig, 9h.-11:30h
✔ Conducció  : Josep M. Navarro i Mercè Zegrí (FDC)
✔ Continguts  : A la sessió, cadascuna l'exposarà, amb la idea que la visió del conjunt permeti 

avançar en temes d'interès comú,  compatibilitats i complementarietats, identitat comuna i 
col·laboracions.

Sessió 2. Voluntariat, 6 de juny, 9h.-11:30h.
✔ Conducció  : Josep M. Navarro i Mercè Zegrí (FDC)
✔ Continguts  :  es  partirà  del  treball  i  experiència  de  cada  entitat  per  confeccionar 

conjuntament un mapa de necessitats i criteris. Es treballarà també sobre propostes que 
permetin  idear  formes de captació  i  de  gestió,  que podran anar-se aprofundint  en  les 
sessions posteriors de 'comunicació' i 'finançament'.

Sessió 3. Comunicació, 13 de juny, 9h.-11:30h.
✔ Formació  : Elena Rovira (periodista, Consultora Comunicació FDC)
✔ Metodologia  : exposició de conceptes clau i eines de treball a través d'exemples reals, i 

dinàmica participativa.
✔ Continguts  :

1. La comunicació de l'entitat o el nostre mirall
2. Públics, com fer taca d'oli
3. De la comunicació passiva a la generació d'opinió
4. Relacions públiques, marketting i captació finançament
5. Taller sobre lema i imatge

Sessió 4. Finançament, 20 de juny, 9h.-11:30h.
✔ Formació  : Ramon Pascual (Director del Coop57), Jordi Ibañez (responsable Oficina Fiare 

Barcelona) i Xavi Rubio (Director de Fiare).
✔ Continguts  :

1. Què és el Coop57?
2. Què vol dir finançament ètic?
3. Noves línies de finançament alternatives a la banca convencional.
4. Els actuals instruments de finançament i crèdit de Fiare.
5. El  procés  de  desenvolupament  territorial,  la  participació  cooperativa,  la  seva 

governança i la relació amb el teixit social i la ciutadania.

Inscripcions

Les places són limitades

Les inscripcions les heu de formalitzar a través del correu electrònic ssocials@alte  m  porda.  org  , 
indicant el nom de l'entitat, el nom de les persones assistents i les sessions a les que assistireu.

Totes les sessions es duran a terme a la Sala de Plens del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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