
És l'hora del Viulaterra.cat
JORNADA FORMATIVA SOBRE L'ÚS I EL POTENCIAL DEL NOU PORTAL WEB DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI PER A LA CIUTADANIA

Data: 7 de juliol de 2010
Lloc: Universitat de Vic. Sala Segimon Serrallonga. Masia Torre dels Frares. C/ Perot Rocaguinarda núm. 17

PRESENTACIÓ
El portal web Viulaterra.cat és un instrument innovador creat per la xct i una gran aposta per fer arribar la custòdia del territori
a un públic ampli a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquest portal està al servei de les entitats membres de la xct perquè puguin difondre conjuntament les activitats ciutadanes
que organitzen i les diverses possibilitats que ofereixen a la ciutadania per implicar-se en la conservació de la natura i el
paisatge.

El portal es va inaugurar en fase de proves a finals de l'any passat i l'objectiu és que el 2010 sigui l'any en què les entitats
de custòdia se'l facin seu, en coneguin el funcionament i el comencin a nodrir de continguts i de propostes. Aquesta jornada
és el primer pas per assolir aquest objectiu.

OBJECTIUS
. Donar a conèixer a les entitats membres de la xct el potencial del nou portal Viulaterra.cat per difondre les seves activitats
ciutadanes
. Formar les entitats perquè aprenguin a introduir-hi continguts i fer-hi aportacions
. Fomentar l'ús i l'actualització constant del portal Viulaterra.cat per tal que pugui acomplir eficaçment amb les seves funcions

DESTINATARIS
. Responsables de comunicació i participació de les entitats de custòdia del territori membres de la xct
. Tècnics i altres responsables d'entitats de custòdia que assumeixen habitualment tasques de comunicació i implicació ciutadana
. Càrrecs directius de les entitats de custòdia, pel caràcter estratègic que pot tenir el portal Viulaterra.cat per a moltes entitats

INSCRIPCIONS I REQUERIMENTS
La inscripció és gratuïta. Per formalitzar-la cal que envieu un correu electrònic a mcamps@custodiaterritori.org indicant el
vostre nom i l'entitat que representeu o trucant al 93 886 61 35. Us podeu inscriure fins el dia 5 de juliol.

PROGRAMA

9.30h Benvinguda
Ramon Arribas, director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS)
Representant de la Xarxa de Custòdia del Territori i de la Universitat de Vic

9.45h El potencial d'Internet i de les eines web 2.0 per a l'acció social innovadora. Una oportunitat
per a les entitats de custòdia
Jaume Albaigès, responsable del blog TecnolONGia i assessor del Viulaterra.cat

10.30h  El portal Viulaterra.cat: estructura, possibilitats i beneficis associats
Xavier Basora, coordinador tècnic del Pla per a la implicació ciutadana en la custòdia del territori, X3 Estudis Ambientals
Anna Subirana, responsable del Viulaterra.cat, xct

11.15h  Pausa-cafè

11.45h  Com introduir continguts al Viulaterra.cat? Sessió de treball
Conduïda per Ramon Bartomeus, de la Fundació Iwith.org, amb el suport de Xavier Basora i Anna Subirana

13.45h  El sistema de compromisos associat al Viulaterra.cat
Sandra Carrera, directora adjunta de la xct

14.15h  Cloenda

Organitza: Col.labora:Amb el suport de:

Amb el suport regular de: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya · Obra Social de Caixa Catalunya · Universitat de Vic ·
Organitzacions i persones membres de la xct


