
PROGRAMA

9h > Acreditacions

9.15h > Benvinguda, a càrrec de:

   • Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports  de l’Ajuntament de Barcelona

   • Teresa Crespo, presidenta d’ECAS

9.30h > ’Què s’entén per innovació social?’, a càrrec de Josep Maria Miró, director de Projectes 
d’Innovació Social de l’Ajuntament de Barcelona      

10h > Procés d’innovació social en el marc de les entitats socials a Barcelona, 
a càrrec de Jordi Gusi, gerent d’ECAS

10.45h > Pausa-cafè

11.15h >  Taules rodones amb experiències d’èxit d’innovació social aplicada per entitats socials 
de la ciutat. Quatre sessions de treball per àmbits, moderades per ECAS:

13.30h > Conclusions i cloenda a càrrec de Sonia Fuertes, vicepresidenta d’ECAS

PALAU MACAYA DE L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA”

Passeig de Sant Joan 108, Barcelona

Inscripció prèvia: Formulari online 

SEMINARI
INNOVACIÓ SOCIAL

10.12.2014 de 9 a 14 hores 

per la inclusió a la ciutat 
de Barcelona

www.acciosocial.org  

@ecasacciosocial /ecas.acciosocial

Formació dirigida a professionals de les entitats socials 
de Barcelona, especialment aquelles que pertanyen 
a l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.
 

Amb el suport de:

Educació, cultura i arts:

· Consorci d’Educació de Barcelona 
  | Creadors en residència

· Casal dels Infants | Adaptació
  Formativa Raval (AFR)

· Fundació Comtal

· Projecte Franja Besòs | Cabal Musical

Salut:

· Fundació Sant Pere Claver | Projecte 
  MY LIFE

· Fundació Salut i Comunitat 
  | Possibilitats i límits de l’acció social 
  en un servei tutelar

· Fundació Els Tres Turons | Servei 
  de suport a la vida independent

· Siel Bleu

Inserció sociolaboral:

· Fundació Èxit | Training intensiu
  d’entrada al mercat laboral

· Insercoop | Acciona’t

· El Lloc de la Dona | Dona Kolors

· Acción contra el Hambre | Vives 
  proyecto

Habitatge:

· Fundació Mambré

· Sostre Cívic

· Prohabitatge | Intermediari social 
  per a l’accés a l’habitatge

· Ajuntament de Barcelona | Model 
  Housing First

http://acciosocial.org/seminari-innovacio-social-per-la-inclusio-a-barcelona-inscripcio/

