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Presentació
Estem immersos en un context de crisi, que ens colpeja fort, la indignació 
creix i les polítiques públiques reculen. Tot plegat ens emplaça a aplicar 
noves estratègies i cercar fonts creatives i solvents.

En la Fundació Desenvolupament Comunitari (FDC) treballem la cooperació 
internacional sota l'òptica de l’acció conjunta amb les contraparts, 
articulant-la amb la feina local d’aquí i allà. D'aquesta manera, es 
fomenta un triple coneixement: quins són els efectes de les nostres 
eines de diàleg social en altres contextos? Com podem aplicar les eines 
i destreses d'altres països en el nostre àmbit local? Podem pensar 
“altres formes d'actuar” fruit de la sinergia creada en aquests projectes 
internacionals?.

L'experiència a Guinea Conakry i a Colòmbia, contraparts convidades 
en aquesta 1ª Escola de Tardor, ens evidencia que la gestió del conflicte 
a través d'eines com la mediació i la participació pot ser el motor de 
canvis polítics i socials profunds. Amb elles, establirem diàlegs i intercanvis 
de bones pràctiques, especialment pel debat del dia 25 de novembre. 
Reflexionarem, debatrem i compartirem alternatives per combatre la 
pobresa i fomentar la cohesió.

Precisament, i en aquest món en crisi, l'economia social i solidària està 
demostrant ser una manera de construir una societat més democràtica i 
inclusiva. Una experiència internacional que cada vegada creix més en 
el nostre àmbit català.

Amb aquesta 1ª Escola de Tardor, iniciem el programa d'activitats per 
celebrar el nostre 20e aniversari. I, com en els inicis, continuem
expressant el nostre compromís per trobar nous diàlegs creatius que 
facin créixer la vida comunitària de forma sostenible, justa i solidària.



Organització comunitària i col·laborativa
en temps de crisi
 
 El treball  col·laboratiu, l'ètica, la solidaritat, la transparència i una major
 implicació ciutadana són conceptes que ens faciliten alternatives per superar
 el present context de crisi. El treball comunitari i l'economia social i solidària
 són dues propostes que poden facilitar la superació d'aquest procés.

Dilluns 21
Novembre

Espai: Fàbrica del Sol
Pg. Salvat Papasseit,1
Barcelona
Barri Barceloneta

16,30 · 17,00h  Inauguració “Escola de tardor”
  Sra. Mercè Homs i Molist.
  Regidora de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona

  Sr. Carles Riera i Albert.
  President de la Fundació Desenvolupament Comunitari

17,00 · 18,00h  Conferència
  Economia social i solidària: una resposta a la crisi?.

  Sr. Jordi Garcia i Janer.
  Cooperativista i membre de la Xarxa d'Economia Solidària

18,00 · 19,00h  Conferència
  Treball comunitari en temps de crisi.

  Sr. Carles Riera i Albert.
  President de la Fundació Desenvolupament Comunitari

19,00 · 20,00h  Debat
  Moderadora Sra. Elena Rovira i Pérez.
  Responsable de Comunicació de la Fundació Desenvolupament  
  Comunitari



Participació ciutadana i gestió
del con�icte: possibilitats i límits
 La realitat social està sotmesa a la crítica i a la confrontació de visions.
 La participació ciutadana, com a mitjà polític de democratització, facilita
 el repte de conjugar aquests interessos diversos al servei del bé comú.

 En aquesta sessió explorarem les possibilitats i els límits que ofereix
 la participació ciutadana al tractament del conflicte en dos contextos diferents:
 Catalunya i Colòmbia.

Dimarts 22
Novembre

Espai: Casal d’Entitats
Mas Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2  
Barcelona
Barri Guinardó

16,00 · 17,00h  Conferència
  Els conflictes en els processos de participació ciutadana.

  Sr. Juan Fernado Vélez Granada.
  Director Executiu de Corporación Región (Colòmbia, Medellín)

17,00 · 18,00h  Conferència
  Repensant la participació ciutadana en el context de crisi.

  Sr. Jordi Pascual i Saüc.
  Responsable  d'I+D de la Fundació Desenvolupament Comunitari

18,00 · 18,45h  Debat
  Moderador Sr. Antonio Peralta Morales.
  Responsable de Participació de la Fundació Desenvolupament  
  Comunitari



Mediació i acció comunitària en diferents
territoris i contextos amb alta con�ictivitat
 La mediació i l'acció comunitària són eines imprescindibles en processos
 de cooperació, de treball per a la pau i foment de la sostenibilitat en territoris que
 han patit i pateixen conflictes d'alta intensitat. 

 La combinació d'experiències entre Catalunya i Colòmbia ens ha de permetre
 innovar en aquest terreny.

Dijous 24
Novembre

16,00 · 17,00h  Conferència
  Dinàmiques comunitàries per a la gestió dels conflictes socials a   
  Bogotà (Colòmbia).

  Sr. Mario Fernando Quesada Torres.
  Coordinador Nacional de la Red de Justicia Comunitaria y
  Tractamiento de los Conflictos (Colòmbia).

17,00 · 18,00h  Conferència
  Mediació i acció comunitària per a la transformació social a Catalunya.

  Sr. Josep Maria Navarro i Cantero. 
  Responsable d'Acció Comunitària de la Fundació Desenvolupament  
  Comunitari

18,00 · 18,45h  Debat
  Moderador Sr. Gianni Orsini.
  Responsable d'Internacional de la Fundació Desenvolupament  
  Comunitari

Espai: Casal d’Entitats
Mas Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2  
Barcelona
Barri Guinardó



Pobresa, exclusió social i con�icte en
contextos de crisi. Quines respostes es poden
donar des de la mediació, la participació i
l'acció comunitària?
 L'empobriment de la població per causes diverses, però sobretot per la persistència
 de conflictes que s'allarguen en el temps, genera exclusió social i societats
 fraccionades. Eines d'intervenció i de diàleg social com la mediació, l'acció
 comunitària i els processos de participació ciutadana poden contribuir a la progressiva
 transformació social en contra de la pobresa i en pro de la democràcia.

Divendres 25
Novembre

Jornada
deliberativa

 09,30h Obertura de la jornada deliberativa
  Sr. Joaquim Llimona.
  Director de Relacions Internacionals i Cooperació  de    
  l'Ajuntament de Barcelona

  Sr. Carles Riera i Albert.
  President de la Fundació Desenvolupament Comunitari

 10,00h Conferència
  El rol de la cooperació internacional i el paper de la societat civil  
  en la transició democràtica de la República de Guinea.

  Sr. Bakary Fofana.
  President fundador del “Centre du Commerce International pour  
  le Développement” (Conakry), i exministre d'Afers Exteriors de la  
  República de Guinea

 10,45h Pausa · Café

Espai: Casal d’Entitats
Mas Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2  
Barcelona
Barri Guinardó



11,30 · 13,30h  Taula rodona
  Conflictes, mediació i pobresa: educant en la pau per al desenvolupament  
  sostenible. El cas de la sota-regió oest de l'Àfrica de l'oest.

  Dinamització: Sr. Gianni Orsini.
  Responsable d'Internacional de la Fundació Desenvolupament Comunitari

  Sr. Bakary Fofana.
  President fundador del “Centre du Commerce International pour   
  le Développement” (Conakry), i exministre d'Afers Exteriors de la   
  República de Guinea

  Amb la participació de representants de Guinea Bissau, Gàmbia,
  Serra Lleona i Libèria.

  Dinar

16,00 · 18,00h  Taula rodona
  Cooperació nord-sud. Diàleg per el desenvolupament sostenible.

  Dinamització: Sr. Josep Mª Navarro i Cantero.
  Responsable d'Acció Comunitària de la Fundació Desenvolupament   
  Comunitari

  Representant de República de Guinea (a confirmar).

  Sr. Edward Alexander Niño Viracachá.
  Coordinador Región Antioquia, Red de Justicia Comunitaria y
  Tractamiento de los Conflictos, Colòmbia

  Sra. Francis Margot Corrales Acosta.
  Coordinadora de projectes de Corporación Región (Medellín, Colòmbia)

  Sr. Gianni Orsini.
  Responsable d'Internacional de la Fundació Desenvolupament Comunitari

 



 18,00h Tancament
  Sr. Carles Llorens Vila.
  Director General de Cooperació al Desenvolupament de
  la Generalitat de Catalunya

  Sr. Carles Riera.
  President de la Fundació Desenvolupament Comunitari

 18,00h Brindis de clausura
  Brindis de clausura a la cafeteria del Casal d'Entitats Mas Guinardó.



Dirigit a:

Entitats del tercer sector, tècnics i equips de govern locals, professionals
i altres persones interessades o que treballin en els camps de la participació,
mediació, economia solidària i cooperació al desenvolupament.

Escola de tardor (conferències + accés a les jornades de divendres)
Preu participant.............................................................60€
Preu per entitat (assistència 2 persones)........................100€

Jornada deliberativa (divendres 25 novembre)
Bo d'ajut pel cofinançament de la jornada deliberativa (acció solidària):
Per persona...................................................................10€
Per entitat....................................................................  20€

S'atorgarà certificat de la formació als participants que assisteixin
a tots els actes.

Per més informació:

Connecteu amb la Fundació Desenvolupament Comunitari
telf: 93 268 04 77

Per a la inscripció (abans del 15 de Novembre 2011):
Jose Prieto (jprieto@fdc.cat)
Elena Rovira (erovira@fdc.cat)



Localització espais

Fàbrica del Sol
Pg. Salvat Papasseit,1
Barcelona
Barri Barceloneta

Mas Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2  
Barcelona
Barri Guinardó



Organitzadora de l'acte

Amb el suport d'entitats �nanciadores

Unió
Europea

Entitats col·laboradores

anys

Fundació Desenvolupament Comunitari
Fàbrica del Sol (1a planta)
Pg. Salvat Papasseit,1
08003 Barcelona
telf: 93 268 04 77 · Fax: 93 268 01 39
www.fdc.cat

anys


