PRIMERA JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ
EN EL MÓN CASTELLER: L’OBTENCIÓ DE RECURSOS
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PRIMERA JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ
EN EL MÓN CASTELLER: L’OBTENCIÓ DE RECURSOS

Les colles castelleres també noten la situació de crisi
econòmica, amb un important descens dels ingressos,
especialment aquells que provenien de fons públics.
Des de la Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya (CCCC) considerem necessari facilitar a les
colles eines per tal d’aconseguir vies de finançament
alternatives, sempre dins el respecte als valors socials
del fet casteller. Per aquest motiu aquesta primera
edició de la Jornada de Bones Pràctiques de Gestió en
el Món Casteller està enfocada sobretot a l’obtenció
de recursos, amb la voluntat que esdevingui una
convocatòria anual que en el futur pugui abordar altres
qüestions d’interès econòmic, jurídic o organitzatiu
que puguin millorar la gestió de les colles.

inscripció
Gratuïta (inclòs dinar)
Limitada a 2-3 persones per colla
Cal confirmar la inscripció a coordinadora@cccc.cat,
especificant si els assistents es quedaran a dinar.

programa
09.30 Recepció dels participants
10.00 Inauguració de la jornada, a càrrec de Lluís Puig,
director general de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya
10.15 Presentació de l’estudi “Diagnòstic de les formes
de gestió i organització de les colles castelleres de
Catalunya”, a càrrec del doctor Jaume Gené (URV)
11.00 Pausa-cafè
11.30 Com buscar una empresa col·laboradora, a
càrrec d’Irene Borràs, directora de Causes that change
the world
12.30 Taula rodona: Presentació de bones pràctiques
en la captació de recursos:
•
•
•
•
•

Processos de micromecenatge
Patrocinis en “espècies”
Merxandatge de colla
Implantació de quotes
Treball conjunt davant l’Administració

13.30 Cloenda
Dinar

com arribar-hi
Museu de Badalona
Plaça de l’Assemblea de
Catalunya, 1
Metro:
parada
Pompeu Fabra
Tren: Renfe Rodalies
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