VI Diada de tècniques

Tallers per a la formació entorn a la custòdia del territori

Dijous 6 de setembre de 2012
de 9.30 a 18.00 hores
Mas Quintanes

Carretera de Sant Boi B-4608. Km. 13,2 - Les
Masies de Voltregà - (Osona)
Organitza:

Amb el suport de:

La Diada de tècniques és un espai de formació
per aprendre noves eines, metodologies i
recursos per aplicar tant al funcionament de
les entitats de custòdia com en projectes de
custòdia del territori.

Els objectius de la VI Diada de Tècniques són:

Podeu escollir 2 dels 6 tallers que oferim de
manera simultània, i que condueixen experts
en cada matèria. Els tallers es repeteixen matí
i tarda, de manera que al llarg del dia fareu
dos tallers diferents, un al matí i un a la tarda.

•
Promoure el coneixement mutu i
l’intercanvi d’informació entre les diferents
entitats vinculades i promotores de la custòdia
del territori.

La jornada és oberta a qualsevol persona
interessada en formar-se en aspectes tècnics
relacionats amb la custòdia del territori.

Inscripcions
L’assistència és gratuïta però cal inscriure’s.
Inscripcions fins el 4 de setembre a través
del següent formulari: https://www.xct.cat/
forms/inscrip_vi_diada_tecniques
En cas de dubte o si teniu dificultats de
transport per arribar a Quintanes poseu-vos
en contacte amb Montse Masó a:
mmaso@custodiaterritori.org
Places limitades. Tenen prioritat d’inscripció
les entitats que participen a l’Estratègia de
Reforçament de la xct, en segon lloc els
membres de la xct, i, finalment, el públic
general.

•
Proporcionar eines i recursos per
millorar la capacitat d’actuació, de treball i de
finançament de les entitats de custòdia.

•
Facilitar aprenentatges a entitats i
administracions locals que treballin en altres
àmbits i que puguin aprofitar les tècniques
que es tractaran.

TALLERS PER A LA FORMACIÓ EN CUSTÒDIA DEL TERRITORI
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Introducció a la Gestió Adaptativa.
Noves eines per dissenyar projectes,
planificar la gestió d’espais i controlar
l’eficiència de les nostres accions.

Conductor: Xavier Escuté, Fundació CatalunyaCaixa
Des de la Fundació CatalunyaCaixa estem posant en
pràctica un nou sistema de gestió adaptativa que s’està
implantant a Europa i la resta del món (els Open
Standards) i volem compartir com funciona i què poden
aportar de cara a la planificació i al disseny de projectes
de conservació. Aquesta metodologia és molt útil per
repassar la lògica de les accions que planifiquem i
descartar aquelles que no ens acosten als objectius de
gestió. Durant el taller es farà una introducció al sistema
i s’explicarà com ens ha ajudat a millorar la gestió de
la finca.
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Fer aliances i col·laboracions:
l’hora de la veritat

Conductor: Frederic Cusí, consultor d’organitzacions

Estem davant d'un canvi d'època en la forma de funcionar
de les organitzacions, marcat per la cooperació:
col·laborar més que competir, co-treballar, co-crear...
i la necessitat i els beneficis d'aquest planteig es fan
més evidents cada dia. Però a l'hora de la veritat, de
la concreció, les organitzacions es troben amb dificultats
per fer-ho i aprofitar-ne el potencial. En el taller
detectarem els factors que ajuden o que dificulten
aquests processos i com superar-los.
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Analitzarem com gestionar i donar resposta a situacions
de canvi que viuen les nostres entitats. Com hem de
respondre a canvis del nostre entorn que afecten a la
nostra activitat? Com podem liderar noves iniciatives
que representen un canvi organitzatiu? A partir de
l'anàlisi de casos pràctics identificarem com podem
liderar aquestes situacions amb èxit. Farem un recorregut
dels factors claus d'èxit per el canvi de les nostres
entitats, i com hem de comunicar aquests canvis perquè
esdevinguin efectius.
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Obtenir recursos a través de la donació
espontània.

Conductora: Maria José Pedragosa, emprenedora
social i impulsora de Canal Comunica

La conjuntura actual de crisi ens fa replantejar-nos el
sistema tradicional de captació de socis, que
històricament havia servit per obtenir recursos a través
de la massa social, per desenvolupar alternatives com
ara el crowdfunding o la venda de merchandising.
Tanmateix és necessari plantejar-se una estratègia de
comunicació adient per a cada circumstància. En aquest
taller analitzarem casos i estratègies d'èxit i de fracàs
i n'extraurem conclusions.

La seguretat jurídica a la pràctica:
com redactar un acord de custòdia de
qualitat (i que aporti seguretat jurídica
a les parts).

Conductor: Hernan Collado, responsable jurídic
de la xct

La xct treballa, des de la seva creació, per millorar la
seguretat jurídica, i la qualitat en general, dels acords
de custòdia. Però, què vol dir realment això? Mitjançant
aquest taller aprendrem a reconèixer quins són els
aspectes clau a l’hora de preparar un acord de custòdia,
per a que les parts signants estiguin ben representades
i els pactes que s’estableixen sigui clars, concrets i
exigibles jurídicament, si és el cas.
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Noves oportunitats per a l’obtenció de
finançament: els projectes europeus.

Conductora: Pilar Rodríguez, coordinadora del
projecte LANDLIFE de la xct

Els ajuts europeus són una oportunitat per obtenir nous
recursos financers i per donar visibilitat a les activitats
que les entitats de custòdia i les ONG's duem a terme.
Obren la porta al desenvolupament de nous projectes
i a l'establiment de nous contactes amb altres entitats
similars d'arreu d'Europa fomentant el treball en xarxa.
Durant el taller es presentaran quins recursos financers
per a les entitats de custòdia ofereix la UE i a partir
del cicle de vida d'un projecte es presentaran exemples
pràctics, així com recomanacions a tenir en compte a
l'hora de sol·licitar un ajut europeu.
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Xarxa de Custòdia del Territori
c. Sagrada Família, 7 (Universitat de Vic)
08500 Vic
Tel. 93 886 61 35
info@custodiaterritori.org
www.custodiaterritori.org
Amb el suport regular de:

Com liderar els canvis a les nostres
entitats amb èxit.

Conductora: Sandra Carrera, directora adjunta de
la xct

Organitzacions i persones membres de la xct.

