
Territori i Innovació Social (TERRIS)

La innovació social 
“és una combinació més eficaç i eficient dels elements existents en el 
territori per solucionar un repte social, que necessita de les capacitats de les 
persones implicades en el repte, i de la generació de recolzaments, per poder 
crear valor sostenible per tot el territori.

OBJECTIUS
Crear un espai de reflexió que permeti l’anàlisi, l’aprenentatge i l’intercanvi,
➔ per aflorar capacitats conjuntes i nous lideratges de persones i organitzacions
➔ per trobar propostes d’actuació innovadores que responguin als reptes socials del territori
➔ per descobrir nous àmbits del territori fins ara no explorats

METODOLOGIA
Es farà una sessió d’anàlisi dels reptes del Territori. Preparada per l’Observtori  socioeconòmic d’Osona. 
Aquesta primera sessió ens serviria per definir 4-8 reptes del territori, i en grups de 2 o 3 persones 
convidar a preparar les següents sessions. Les sessions es faran a Creacció, ara bé alguna sessió es 
podria realitzar en alguna entitat del territori.

Més informació al telèfon 93.881.55.33 o per correu electrònic a creaccio@creaccio.cat 

CALENDARI
El programa inclou 7 sessions que es faran els següents dijous de 19:00h a 21:00h

1a sessió - 2 de maig
2a sessió - 9 de maig
3a sessió - 16 de maig
4a sessió - 23 de maig
5a sessió - 30 de maig

6a sessió - 6 de juny
7a sessió - 13 de juny

Condicions per participar en aquesta Programa:

- Els participants es comprometen a assistir i participar activament en les set sessions.
- Preparar una sessió (convidant un orador, presentant una experiència, a partir de documentació i 

anàlisi...) en petits grups (2-4 persones) per la resta de participants en el Programa sobre un repte social 
del territori.

- Durant el programa els participants tenen el dret a utilitzar la informació que reben, però no es pot revelar 
ni la identitat ni la afiliació de l'orador, ni de cap altre participant (Regla de Chatham House).



propòsit i plantejament de cocreació

reflexionar sobre àmbits que em queden lluny professionalment

Periodicitat

Valoracions primera edició TERRIS

Més informació al telèfon 93.881.55.33 o per correu electrònic a creaccio@creaccio.cat 

SOBRE EL FORMAT DE LES SESSIONS

Nº sessions
Durada

Dia

SOBRE L’ESTRUCTURA DE LES SESSIONS

METODOLOGIA VALORACIÓ GLOBAL

EL QUE MÉS HA AGRADAT

sessions de treball del propi grup

presentacions dels altres grups
implicació 

obertura del programa

sinèrgies creades

compartir visions i experiències

conèixer visions sense apriorismes

ben organitzat i liderat

la gent
avaluar el territori i veure diferents realitats

coneixement diferents realitats


