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Benvolgudes entitats sòcies,  

En aquesta convocatòria us volem parlar del Programa “Empoderem 

per transformar”. 

El dia 29 d’octubre vam donar el tret de sortida a aquest Programa liderat 

per ECAS i l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques – UAB) que 

té com a objectiu acompanyar a les entitats que així ho vulguin en un 

procés d’innovació per trobar noves idees, noves estratègies i noves 

formes de desenvolupar l’acció social. 

Què vol dir procés d’innovació? 

Aquest programa pretén donar un recolzament tècnic i metodològic a les 

entitats que vulguin iniciar processos d’innovació, entenent-la com a 

replantejament del que es fa, veure què més es pot fer, conèixer què fan 

els altres i què podria incorporar a la meva entitat. 

En què consisteix aquest procés d’innovació? 

Concretament en aquest Programa treballarem a partir de: 

- Espai col·lectiu de treball on les entitats es reuniran, compartiran 

experiències i podran identificar vincles entre elles. Dins d’aquest 

espai col·lectiu es treballarà, també, en grups dividits per 

temàtiques concretes que demanin les entitats, com Inserció 

laboral i apoderar en la comunitat. 

- Metodologia d’innovació, on s’introduiran conceptes i aspectes per 

facilitar la innovació en les entitats que participin al Programa. 

- Acompanyament individual a les entitats que ho demanin per 

aprofundir en aquests aspectes referents a la innovació. 
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Quant m’implica participar en aquest Programa? 

El programa durarà fins al mes de juny del 2015. En aquest període de 

temps es realitzaran: 

- 3 trobades col·lectives de les entitats d’una durada de 3 hores. 

- Acompanyaments individuals (on ens acostarem a les vostres 

entitats). Les hores seran a repartir entre les entitats. 

- Una Jornada Final al mes de juny on recollirem el treballat en 

aquest procés. 

 

En aquesta línia, el dimecres 17 de desembre de 16 a 19 hores a la 

seu d’ECAS (Via Laietana 54, principal, Barcelona), realitzarem un Taller 

amb totes les entitats que participen definitivament al Programa i amb 

aquelles que pugueu estar interessades rebent aquesta convocatòria per 

conèixer-nos, facilitar l’intercanvi, introduir primers conceptes 

metodològics i identificar vincles i possibles grups de treball. També 

definirem el calendari a seguir durant aquests mesos propers. 

Així doncs, us animem a participar al Programa “Empoderem per 

transformar”, d’aquesta manera treballarem plegats per iniciar processos 

d’innovació dins les vostres entitats per trobar noves idees, noves 

estratègies i noves formes de desenvolupar l’acció social.  

Us hi esperem a totes i tots! 

 

Si us plau, confirmeu la vostra assistència a icanellas@acciosocial.org  

Salutacions cordials, 

 

 

Teresa Crespo 
Presidenta    

 

 


