TALLERS

Introducció al CODESENVOLUPAMENT per a
entitats d’immigrants i entitats locals
Dins l’oferta 2013 d’accions de sensibilització
de la Diputació de Barcelona

Què pretenem amb el CODESENVOLUPAMENT?
Objectius al Sud
• Enfortir l’autoorganització comunitària
• Promoure el desenvolupament local
• Combatre la pobresa que ha originat l’emigració massiva

Objectius al Nord
• Enfortir les capacitats i aliances per al codesenvolupament
• Actualitzar la comunicació amb la població d’origen
• Afavorir la participació i la inclusió social de la nova ciutadania com a actors de la
cooperació catalana.
• Sensibilitzar la societat catalana en el coneixement d’altres cultures i en la solidaritat i en
la necessitat d’impulsar la construcció de societats més justes i inclusives com a repte
comú Nord/Sud.

OBJECTIU DEL TALLER
Tallers participatius que pretenen enfortir capacitats dels col·lectius d’immigrants per tal que es converteixin en actors de la cooperació al desenvolupament tant en les seves comunitats d’origen com en
els seus col·lectius residents a Catalunya. Es vol millorar la identificació i formulació de projectes de
codesenvolupament per tal d’aconseguir bons resultats i generar impacte.

ADREÇAT A
Es proposa la participació mixta de col·lectius d’immigrants i entitats locals solidàries que vulguin enfortir
capacitats i aprendre a treballar conjuntament en codesenvolupament.

FORMAT DEL TALLER
3 sessions de 3 hores cadascuna

CONTINGUT DEL TALLER
Introducció al codesenvolupament

Concepte de
codesenvolupament

Identificació de
projectes de
codesenvolupament

Formulació de
projectes de
codesenvolupament

Orígens del
codesenvolupament

Potencialitats del
model català de
codesenvolupament

Identificació
participativa
(cas pràctic)

Matriu de
planificació

Naixement,
evolució,
modalitats i
conceptes bàsics

Potencialitats dels
migrants com a
actors de
desenvolupament

Arbre de problemes
Anàlisi d’objectius
Anàlisi d’alternatives

Activitats
Cronograma
Pressupost

Encaix en la
cooperació
catalana

Identifiquem actors i
potencialitats al Nord
(cas pràctic propi)

Bona
pràctica

Identifiquem actors i
potencialitats al Sud
(cas pràctic propi)

Documentació:
Guia pràctica

COST DEL TALLER
El curs compta amb el suport de la Diputació de Barcelona dins l’oferta d’accions de sensibilització 2013.
Per aquest motiu el cost de l’activitat pels 5 primers ajuntaments que dins la província de Barcelona ho
sol·licitin el 2013 serà de només 261,60 euros. L’oferta és només disponible per a municipis de menys de
50.000 habitants de la província de Barcelona.
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