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Com contribueix la comunicació a la defensa del territori?
La visualització de les argumentacions i la capacitat de transmetre un missatge clar a

la societat i a les administracions és un dels aspectes clau que configuren el major o menor

Lloc de l’acte: Aula de cultura, Plaça de l’ajuntament de

Sant Vicenç de Torelló- Vall del Ges (Osona)

èxit de les entitats del TSA. Per una banda, les limitacions d’aquest tipus d’entitat degut al seu

9,30h

socials de forma àgil i ràpida fa que la comunicació interna sigui encara més important que

9,40h

caràcter majoritàriament de voluntariat, a l’hora de reaccionar davant els esdeveniments
en altres tipus d’entitats. A més, la imatge que es projecta externament és fonamental per

10,30h

Taula 1: Models de comunicació
Models de comunicació interna i externa més utilitzats per les entitats TSA
Modera: Àlvaro Narvión, Associació Mediambiental Vall del Ges.Net
• Experiència 1: Anna Sobirana, El model de la Xarxa de Custòdia del
Territori
• Experiència 2: El model de Bosc Verd
• Experiència 3: Bàrbara Schmitt, El model de l’IAEDEN,
• Experiència 4: Sergi Solà, El model del GDT

11,30h

Descans

determinar la credibilitat del missatge i per aconseguir incidència social i política.

Compartir les experiències de les diverses entitats TSA i debatre sobre nous sistemes,

vinculats especialment a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, ha de
permetre enriquir el debat entre els participants.

A la vegada, la gran varietat de temàtiques ambientals a les què les entitats del TSA

han de fer front per donar resposta a tots els reptes ambientals de país que es plantegen

EdC

dia rere dia fa que el treball en xarxa, de forma cooperativa i coordinada sigui fonamental.

11,45h

Però aquesta coordinació no és fàcil i ha d’estar molt ben planificada i gestionada. A més, la

manca de suport econòmic de les activitats de les entitats del TSA degut què la seva missió
es fonamenta en donar possibilitats alternatives als projectes i models de desenvolupament

que es formulen des de diferents sectors socials, fa que sigui especialment crític disposar
d’una important capacitat de captació de recursos i finançaments de forma autònoma.

Les trobades estan orientades a aquelles entitats del TSA que treballen temes ambientals

territorials (de vegueria i comarcals) i a les entitats del TSA que treballen per a la defensa
ambiental.

Obertura: representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Presentació: Ramon Minoves, Associació Mediambiental Vall del Ges.Net

13,45h

Debat: L’aplicació de nous sistemes disponibles vinculats a les TICs
Jaume Albaigés, TECNOlongia

Taula 2: Treballs en xarxa i banc de recursos
Modera: Josep-Lluís Moner, CEPA
• Captació de fons de forma autònoma. IPCENA
• Les microdonacions: una eina per a les entitats ambientals. La finestra
web del Tercer Sector Ambiental. Manel Cunill, O3sac
• Avaluació de projectes i activitats de les entitats. Lluís Pagespetit SCEA
• Recursos de recerca i suport tècnic. Representant de la Xarxa
d’universitats catalanes Residu Zero
• Xarxes socials i mitjans virtuals de comunicació Ramon Ferré i Gemma
Moncusí GEPEC
• Campanyes ADENC
Clausura: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat

PRIMERES TROBADES ECOLOGISTES ENFORTIMENT DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL A CATALUNYA

Amb el suport de:

Qui escolta els ecologistes?
Girona, 10 de novembre de 2012
10h

10,15h

La capacitat de generar incidència social i política envers els ciutadans i
les administracions en general és una de les fórmules que les entitats del
TSA tenim per dur a terme la nostra missió i projectar models alternatius de
desenvolupament que enriqueixin i canviïn quan calgui, la realitat ambiental
del país, ja sigui a nivell social, normatiu o polític. En aquest sentit, reflexionar
i compartir les estratègies que les diferents entitats apliquem (estratègies,
campanyes, accions, etc.) pot ajudar a l’autoreflexió i l’avaluació interna, per
tal de trobar vies que ens permetin adaptar-nos a sistemes de funcionament
més efectius.

L’experiència acumulada per les entitats del TSA que fa anys actuen al
nostre territori és un recurs fonamental per comprendre els mecanismes
que ens poden permetre assolir aquest objectiu. Per aquest motiu, durant
la jornada s’analitzaran diferents models de treball configurats al llarg dels
anys (metodologies, eines i valoracions) i que han permès incidir socialment
i política en el desenvolupament nacional. A la vegada, una mirada externa
experta ens pot ajudar a visualitzar els punts febles i les mancances de què
pateixen els nostres models i permetre’ns generar processos de millora
contínua.

Aquesta sessió està dirigida a aquelles entitats del TSA que treballen temes
ambientals territorials (a les comarques gironines) i a les entitats del TSA
que treballen per a la defensa ambiental.

11,15h
12h

Presentació.

Enric Cortiñas. ANG

Taula 1: Catalunya va cap a la sostenibilitat i el decreixement?
Modera: IAEDEN-EdC
• Antonio Turiel: físic de l’Institut de ciències del Mar
• Josep-Lluís Moner: CEPA
• Xavi Vizcaino, IAEDEN

Debat.

Descans

12,15h

Taula 2: Les estratègies de les entitats ambientalistes catalanes.

13,15h

Modera: LIMNOS
• Joan Vàzquez; IPCENA
• Xarxa de Custòdia del Territori
• LIMNOS
• Xavi Vizcaino, Salvem l’Empordà

Debat.

13,45h

El primer Congrés del Tercer Sector Ambiental.

14h

Manel Cunill, O3scat
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