De què parlarem dijous i divendres a la
Pedrera, al 1r Congrés que aplega les entitats
ambientals de Catalunya?
• D’emprenedoria social verda emergent, del mix energètic a la
Catalunya del futur, del crowdfunding com a fons de
finançament, del voluntariat.....
• Ho podràs seguir al Twitter: @o3sac i al Hashtag del congrés:
#1cTSA
• Pots consultar aquí el programa
El 1r Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, abordarà
una gran diversitat de temes en tres àmbits diferents: els DIÀLEGS, un
espai en el què 2 ponents experts exposaran un tema que després
s'obrirà a la participació de tot l'auditori, les COMUNICACIONS de les
entitats i els ESPAIS D'ALIANCES O COL·LABORACIÓ, un lloc de
reunió entre les entitats per explorar, consolidar i compartir aliances i
col·laboracions.
Aquí tens un petit esquema dels continguts:
Els temes dels Diàlegs són claus i innovadors pel sector:
Ponència Inaugural:
Jordi Pigem, filòsof de la ciència i escriptor
Marta Rovira, doctora en sociologia
“El rol del TSAcat en l'emprenedoria social verda”
Dídac Ferrer, soci fundador i responsable d'innovació a
TARPUNA
Marc Vilahur, director de la Fundació Emys
Modera: Jordi Juanós, brocker social i consultor –
Upsocial
“I les polítiques ambientals?”
Arnau Queralt, ambientòleg i director del CADS
Jordi Miralles, biòleg i president de la Fundació Terra
Modera: Llorenç Planagumà, geòleg i coordinador del
CST
“Finançament i recursos econòmics”
David Camps, Associació Fundraising
Joan Martínez, director general comercial de l'ICF
Modera: Manel Cunill, coordinador de l'o3sac
“La base social, voluntariat i participació”
Enric Canet, Casal dels infants del Raval
Sol Solà, Greenpeace Catalunya

Modera: Pau Vidal, fundador i coordinador del l'OTS
“Oportunitats i reptes per al TSAcat”
Jordi Pietx, director de la XCT
Toni Altaió, ADENC
Leida Rijnhout, coordinadora de Vlaams Overleg
Duurzame Ontwikkeling i directora executiva de ANPED
Modera: Miquel Àngel Aragon, director del CAB
“El mix energètic de la Catalunya del futur”
Pep Puig, enginyer industrial i expert en energies
renovables
Emili García, doctor en física i membre de l'Oil Crash
Observatori
Modera: Alfons López, Espai Ambiental
L’Espai d’Aliances és el lloc on explorar, consolidar i compartir sinèrgies
entre les entitats: una incubadora de treball en xarxa que inclou 9
propostes.
1. Caminsdefauna.cat, Associació CROMA 2. El
voluntariat ambiental a Catalunya, XVAC 3. Qualitat de
les propostes educatives, SCEA 4. Formació per a la
sostenibilitat, ECO-UNIÓN 5. Biodiversitat, incendis i
adaptació del medi al canvi climàtic, XCT 6. Entitats de 2n
nivell, XCT 7. Experiències internacionals, IAEDEN 8.
Tercer sector ambiental i municipis, Fundació Catalana de
l'Esplai 9. Tercer sector ambiental i social, GEPEC
Les entitats ambientals participen al Congrés a través de 32
COMUNICACIONS:
− Xarxa per el Canvi Climàtic. Joana Mundó,
ECOSERVEIS
− La loteria verda. Una solució per al sector?. Francesc
Giró, Acciónatura
− Presentació de l'Informe sobre l'estructuració del tercer
sector ambiental a països europeus. Annelies
Broekman, Ecologistes en Acció
− El crowdfunding: una oportunitat pel TSAcat. Manel
Cunill, o3sac
− TÀNDEM, espai de col·laboració entre empreses i
entitats del TSAcat Gregori Reyes, Club EMAS
− Caminsdefauna.cat un projecte de crowdmap de la
connectivitat ecològica de Catalunya Josep Lascurain,
CROMA
− L’ecoinformació: una forma de mirar i tractar la
informació general. Míriam Viaplana i Oriol Fernández,

−

−
−

−

Associació Món Sostenible
Integració de l’alumnat nouvingut a través
d’experiències d’educació ambiental. Diego Teruel,
Observatori sociodemogràfic terres de Lleida
La pastura extensiva com a eina de prevenció
d'incendis forestals. Xavier Xorto, ADF Penedès Garraf
Ramats al bosc: una oportunitat per als boscos i
pastors/es. Edu Balsells, Associació de pastors i
pastores La Gaiata
...etc

La cita és dijous a la tarda, (de 15:30h a 20:45h) i divendres tot el dia
(de 9h a 19h).
Tota la informació a: http://www.congrestsa.cat
Ens pots seguir al Twitter: @o3sac Hashtag del congrés: #1cTSA
Per a més informació: Contactar
(judit@permanyer.net) 607074959

amb

Judit

Permanyer

El congrés està organitzat per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental
de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el
suport de la Fundació Catalunya Caixa.	
  

