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https://www.youtube.com/watch?v=gR9hBl5AMSY


invertir en les 
persones - desenc
adenar  potencial- 
el treball en 
equipo - Noves 
eines

métode - programa + facilitadors x El Canvi 

http://amicspersempre.blogspot.com/
http://tarquinos07.googlepages.com/home
http://tarquinos07.googlepages.com/home
http://viureeltemps.googlepages.com/alsresultatsperelconeixement
http://viureeltemps.googlepages.com/alsresultatsperelconeixement
http://me-todocomercial.blogspot.com/
http://me-todocomercial.blogspot.com/
http://me-todocomercial.blogspot.com/
http://orientat.googlepages.com/orientat.herramientas
http://me-todocomercial.blogspot.com/
http://orientat.googlepages.com/orientat.herramientas
http://www.youtube.com/watch?v=E71fzKFtsnw
https://www.youtube.com/watch?v=1pxkktoTpNw


métode - programa + facilitadors 
x El Canvi 

Families
● Viure
● Conviure

Organitzacions
● productives
● serveis
● socials
● esportives
● culturals
● gremis i sindicats

Administren Recusos i 
el territori

● Ajuntaments
● Consells Comarcals
● Patronats de 

turisme

http://www.youtube.com/watch?v=E71fzKFtsnw
http://www.youtube.com/watch?v=E71fzKFtsnw
http://www.youtube.com/watch?v=E71fzKFtsnw
https://www.youtube.com/watch?v=sbi7u3QuvpQ


La Nova Gràcia esta en les persones
Persones que treballen en diversos mons la estètica les 
motos Musica esQoles

Revitalització integral 

XQèNO? 
@ invertir en les Persones

1. les famílies i Organitzacions socials, dones, 
joves, immigrants, desocupats, Associacions 
i entitats culturals i esportives

2. el teixit productiu, tots aquells relacionats en 
la producció de productes i 
serveis  autonoms i propietaris de comerços i 
negocis, propietaris d’empreses i treballadors 
de les àrees comercials, tecnòlogues i 
administratives

3. Les estructures que gestionen els recursos  i 
atenen al territori, alcaldes, funcionaris, 
regidors de ajuntaments i consells comarcals, 
policies locals,  treballadors de empreses de 
serveis als municipis,



XQèNo?
Imagina TerritoriOS i Sectors 
Innovadors i Models  X Catalunya X La Mediterrània

La “necessitat” del Canvi de 
XIP per part de les 
persones està comunment 
acceptada 

veiem que expressions de 
aquest Canvi de XIP son 
noticia, creen models i faciliten 
la generació de xarxes



Experiencies relacionades
dinamització integral 

XQèNO? 
@ invertir en les Persones

Dinamització Xarxes experiències 
Compartir Cultura Ocupació Xarxes

AUI Un Sol Mon
ONG’s Internet
Green Peace
Metges sense fronteres
AUI internet para todos Internet Rural 
Ribera Baja de l’Ebre Congresos de MDR 
i BCN la Gent Gran Pepi II Qualitat del 
correo electronic lluita contra l’spam

https://www.youtube.com/watch?v=U0VSNvGaXck
https://www.youtube.com/watch?v=fJQO4DB_aqw


Experiencies relacionades
dinamització integral 

XQèNO? 
@ invertir en les Persones
Diputació de Barcelona 45 municipis 
Orientadores en els casals

Diputació de Tarragona Comunicadors en el 
Tarragonés

Generalitat Valenciana dinamització nuclis 
DISEMINA

Govern Aragó  Associacions benestar i familia

Diputació de Saragossa internet rural comarca 
Ribera Baja del Ebro         

Foment de Treball   Xarxa InnoVacció
Diputació d’Albacete

Ayuntamiento de Madrid policia municipal

● Siviglia Ago e Oro en Roma artesans andalussos
● Instituto Italiano de Cultura La Cantata dei Pastori
● Observatori Ocupacional de l’INEM 100 dones
● Argentaria : Caja Postal
● Banco Exterior
● Cajas Rurales
● Des de Madrid La Caixa  s’estén fora de Catalunya
● Viure i Conviure
● Microcredits
● ICO inversió en Excelencia        
● Banesto IEE
● AIRES Orienta-T
● Exercit de l'Aire Escuela de San Javier
● Losmayores.com
● Comunic@d’or
● Orient@d’or
● Nous Veïns 



Desencadenem OS Sinergies
per a la divulgació 
Talent Memòria TestimoniOS
Noves Propostes
. 

Organitzacions productives - costos + ingresos + confiança + 
futur 
idees para, la crisis, Orientació, suport - 

Coach - sinergies - compartir ideas                              experiencias las 

percepciones, la formación de los hábitos y 
las creencias, la adaptación a la "nueva zona"

http://tarquinos.googlepages.com/desdetodoslosangulos
http://tarquinos.googlepages.com/servicios2



