
Servei d’Informació  
de l’Obra Social Fundació ”la Caixa”

Tel.: 902 22 30 40 
de dilluns a diumenge, de 9 a 20 h

www.laCaixa.es/ObraSocial
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El programa de Cooperació Internacional  
de l’Obra Social ”la Caixa” va iniciar l’any 
2006 una línia de treball en codesenvolupament 
amb la finalitat de donar suport a la comunitat 
immigrant com a agent de desenvolupament  
de la seva regió d’origen i també com a pont 
entre aquesta i el seu país d’acollida.

Una de les línies d’actuació del programa són 
els tallers de codesenvolupament concebuts 
especialment per a les entitats de persones 
immigrades. 

Els tallers van dirigits tant a entitats  
que es plantegen començar un projecte de 
codesenvolupament (mòdul d’iniciació) com  
a entitats que ja desenvolupaven activitats  
de codesenvolupament (mòdul avançat). 

Programa de Cooperació Internacional

TallerS de 
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TallerS de COdeSenvOluPamenT 2009

Objectius 

 Proporcionar als participants elements teòrics per a la comprensió del  –
codesenvolupament.

 Descobrir i exercitar les eines pràctiques per a la gestió, l’execució i el  –
seguiment de projectes de codesenvolupament.

 Avançar en la reflexió sobre el codesenvolupament a partir de l’anàlisi  –
i el debat d’experiències pràctiques.

 Fomentar l’intercanvi d’experiències sobre codesenvolupament por- –
tades a terme per associacions de persones immigrades, detectant 
elements comuns, divergències i necessitats formatives.

CalendarI de TallerSProfessorat

Els tallers els conceben i els imparteixen membres de l’equip de l’Observatori 
del Tercer Sector (www.tercersector.org.es), un centre d’investigació i docència 
especialitzat en el treball amb entitats no lucratives.

L’equip docent està format per:

Pau vidal, amb àmplia experiència en el treball amb entitats socials, en el 
camp de la investigació, la reflexió i la formació.

núria valls, amb trajectòria de treball, recerca i formació en l’àmbit de les 
entitats sense afany de lucre.

maria Peix, especialista en cooperació internacional i codesenvolupament, 
amb una gran experiència sobre el terreny.

Jaume albaigès, amb una trajectòria en cooperació internacional, com a 
responsable de projectes de cooperació tecnològica.

A més a més, participaran en cada taller convidats amb els que es comparti-
ran experiències pràctiques de codesenvolupament.

Inscripcions 

Els tallers del mòdul I (Inicial) s’adrecen a entitats de persones immigrades 
que es plantegen participar o fan els primers passos en algun projecte de co-
desenvolupament.

Els tallers del mòdul II (avançat) s’adrecen a associacions de persones im-
migrades que ja participen en projectes de codesenvolupament, sigui quin 
sigui el moment del projecte en què es trobin.

Els tallers tenen les places limitades, per la qual cosa la inscripció està res-
tringida a dues persones de cada entitat per taller. 

Els tallers són gratuïts i tenen una durada de 16 hores en dos dies consecutius 
(horari base: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, que pot variar en algun emplaçament).

Per a inscripcions contactar amb:   
Observatori del Tercer Sector  
Tel. 93 217 72 97. De dilluns a divendres de 9 a 18 h.

mòdul I (InICIal)

Barcelona 
5 i 6 de juny 
CaixaForum 
Av. marquès de Comillas, 6-8

madrid 
12 i 13 de juny 
CaixaForum  
Paseo del Prado, 36

valència 
9 i 10 de juliol 
Fundació Universitat Empresa 
Pl. Mare de Déu de la Pau, 3 

Sevilla 
18 i 19 de setembre  
Fundació ETEA  
C. Trajano, 32

Bilbao 
25 i 26 de setembre 
Arrupe Etxea (Centre Ellacuría) 
C. Padre Lojendio, 2

Saragossa 
6 i 7 de novembre 
La Ventana Cultural 
Pl. San Lamberto, 1

mòdul II (avançaT)

madrid 
2 i 3 d’octubre 
CaixaForum  
Paseo del Prado, 36

Sòria 
24 i 25 d’octubre  
Tierra sin Males  
C. Santa Luisa de Marillac, 5 Bajo 

Bilbao 
30 i 31 d’octubre 
Arrupe Etxea (Centre Ellacuría) 
C. Padre Lojendio, 2

Barcelona 
13 i 14 de novembre 
CaixaForum 
Av. Marquès de Comillas, 6-8. 

valència 
26 i 27 de novembre 
Fundació Universitat Empresa 
Pl. Mare de Déu de la Pau, 3


