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RT @Josep_Planas: Ja t'has inscrit? RT “@o3sac: Pots aportar-hi tu també. Demà a partir de les 16h, t'esperem
a la Pedrera, al #1cTSA http://t.co/FgCRVnXb”
13-Dec-12 06:06 | margaridafeliu

RT @jaume_albaiges: Ara, el q + m'agrada del #1cTSA és el lema: La força social del canvi ambiental. Social i
ambiental, 2 mots que mai més no aniran separats.
13-Dec-12 07:46 | Cercavores

Avui arrenca el 1r Congrés del #tercersector ambiental! http://t.co/syPn86zE @o3sac #mediambient Seguiu-lo a
les etiquetes #1cTSA i #tsacat
13-Dec-12 08:08 | xarxanetorg

RT @o3sac: Pots aportar-hi tu també. Demà a partir de les 16h, t'esperem a la Pedrera, al #1cTSA
http://t.co/8tKIA8YU
13-Dec-12 08:09 | xarxanetorg

RT @xarxanetorg: El 1er Congrés del #TercerSector Ambiental ja és aquí http://t.co/syPn86zE #1cTSA #tsacat
@o3sac #mediambient
13-Dec-12 08:30 | juanjobutron

Avui participem al 1r Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya! http://t.co/EHxnWZMI #1cTSA
13-Dec-12 08:44 | lacanonja3

Avui Ecoserveis participa al 1r Congrés del #tercersector ambiental! http://t.co/E15IiPDj @o3sac Seguiu-lo a les
etiquetes #1cTSA i #tsacat
13-Dec-12 08:46 | Ecoserveis

Avui Ecoserveis participa al 1r Congrés del #tercersector ambiental! http://t.co/xEfdplI8 @o3sac Seguiu-lo a les
etiquetes #1cTSA i #tsacat
13-Dec-12 08:46 | ChangingwithCli

RT @o3sac: Pots aportar-hi tu també. Demà a partir de les 16h, t'esperem a la Pedrera, al #1cTSA
http://t.co/Aj4v7z3O
13-Dec-12 08:53 | mediambientcat

RT @jaume_albaiges: Ara, el q + m'agrada del #1cTSA és el lema: La força social del canvi ambiental. Social i
ambiental, 2 mots que mai més no aniran separats.
13-Dec-12 09:18 | saraaunes

RT @jaume_albaiges: Ara, el q + m'agrada del #1cTSA és el lema: La força social del canvi ambiental. Social i
ambiental, 2 mots que mai més no aniran separats.
13-Dec-12 09:20 | PauBoronat

Quina llàstima no poder anar al 1r Congrés 3r Sector Ambiental Us seguiré per aquí #1cTSA Molt interessant!
13-Dec-12 09:25 | PauBoronat

#1cTSA >> 0.68 Tw/h >> Top users: @GrauMarta @o3sac @mediambientcat @xarxanetorg >>
http://t.co/Nc1O1Zzg
13-Dec-12 10:20 | _cipereira

Avui arrenca el 1r Congrés del #tercersector ambiental! http://t.co/3Gu8f6KP @o3sac #mediambient Seguiu-lo a
les etiquetes #1cTSA i #tsacat
13-Dec-12 10:24 | jordipietx

Avui arrenca el 1r Congrés del #tercersector ambiental! http://t.co/DivBWw7S @o3sac #mediambient Seguiu-lo a
les etiquetes #1cTSA i #tsacat
13-Dec-12 10:24 | XCTcat

MRT @xctcat: Avui arrenca el 1r Congrés del #tercersector ambiental! http://t.co/ua5gS3Oi. Seguiu-lo a les
etiquetes #1cTSA i #tsacat
13-Dec-12 10:48 | ARuizSalgado

RT @residuscat: Avui comença el 1r Congrés del #tercersector ambiental http://t.co/obVM2XBE . Seguiu-lo amb
les etiquetes #1cTSA i #tsacat
13-Dec-12 10:54 | vinyetdf

RT @_cipereira: El hashtag oficial del 1r congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya es #1cTSA També
es pot seguir les noticies a http://t.co/BFpRiMRz
13-Dec-12 10:54 | gamb_amb

RT @_cipereira: Read 1r congrés del TSAcat newspaper ▸today's top stories via @mediambientcat ▸
http://t.co/pYu1yhEr #1cTSA
13-Dec-12 11:02 | territoricat

@_cipereira @vinyetdf Es pot consultar el programa aquí: http://t.co/zM620bZV #1cTSA
13-Dec-12 11:14 | residuscat

Avui 1r jornada dl 1r Congrés del Tercer Sector Ambiental de #Catalunya a #LaPedrera http://t.co/j1kkihN1
#1cTSA #tsacat
13-Dec-12 11:50 | Agents_Rurals

RT @Agents_Rurals: Avui 1r jornada dl 1r Congrés del Tercer Sector Ambiental de #Catalunya a #LaPedrera
http://t.co/j1kkihN1 #1cTSA #tsacat
13-Dec-12 11:55 | anastasifan

El 1er Congrés del Tercer Sector Ambiental ja és aquí http://t.co/syPn86zE … #1cTSA #tsacat #tercersector
13-Dec-12 12:27 | xarxanetorg

RT @xarxanetorg: El 1er Congrés del Tercer Sector Ambiental ja és aquí http://t.co/syPn86zE … #1cTSA #tsacat
#tercersector
13-Dec-12 12:35 | PatriciaRovira

Avui 16h comença 1r Congrés 3r Sector Ambiental amb gran lema: La força social del canvi ambiental. Seguiu-lo
a #1cTSA i #TSAcat cc @o3sac
13-Dec-12 13:00 | tjussana

Cap a #1cTSA a presentar comunicacions del CST. Ens hi veiem!
13-Dec-12 13:28 | olloren

RT @_cipereira: El hashtag oficial del 1r congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya es #1cTSA També
es pot seguir les noticies a http://t.co/BFpRiMRz
13-Dec-12 13:39 | alfredvara

Les entitats ambientals catalanes organitzen amb @territoricat el primer congrés específic del sector #1cTSA
@o3sac http://t.co/nIAVJ0mJ
13-Dec-12 13:41 | territoricat

RT @territoricat: Les entitats ambientals catalanes organitzen amb @territoricat el primer congrés específic del
sector #1cTSA @o3sac...
13-Dec-12 13:44 | jordipietx

RT @territoricat: Les entitats ambientals catalanes organitzen amb @territoricat el primer congrés específic del
sector #1cTSA @o3sac...
13-Dec-12 13:44 | XCTcat

RT @o3sac: Escalfant motors a La Predrera! #1cTSA a les 16h comença la sessió inaugural del 1r Congrés del
TSAcat
13-Dec-12 13:56 | jordipietx

RT @o3sac: Escalfant motors a La Predrera! #1cTSA a les 16h comença la sessió inaugural del 1r Congrés del
TSAcat
13-Dec-12 13:56 | XCTcat

Avui a les 16h serem a la conferència inaugural del 1r Congrés 3r Sector Ambiental. Seguiu-lo a #1cTSA
13-Dec-12 13:58 | codietic

#1cTSA Aqui estem http://t.co/Y4MNWKUI
13-Dec-12 14:29 | hlnpozomarrugat

RT @o3sac: Escalfant motors a La Predrera! #1cTSA a les 16h comença la sessió inaugural del 1r Congrés del
TSAcat
13-Dec-12 14:31 | pratescsost

Ja estem a la Pedrera de Bcn al #1cTSA . A 3/4 de 7 fem la comunicació sobre voluntariat i lleure a la Riera de la
Boella.
13-Dec-12 14:42 | lacanonja3

La SCEA a punt per participar a #1cTSA . D aqui 5 minuts a La Pedrera. Quants socis/es ens hi trobarem? Segur
k mes d 30. Fins ara
13-Dec-12 14:52 | margaridafeliu

A pocs minuts de començar el 1r Congrés Tercer Sector Ambiental, podeu seguir retransmissió amb el hashtag
#1cTSA http://t.co/BTRRZePE
13-Dec-12 14:56 | mediambientcat

RT @mediambientcat: A pocs minuts de començar el 1r Congrés Tercer Sector Ambiental, podeu seguir
retransmissió amb el hashtag #1cTSA http://t.co/BTRRZePE
13-Dec-12 15:01 | mmorafern

La Sala es comença a omplir, els assistentents tb aprofiten els darrers minuts per saludar coneguts i mirar la
documentació congrés #1cTSA
13-Dec-12 15:03 | mediambientcat

RT @XCTcat: RT @_cipereira: El hashtag oficial del 1r congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya es
#1cTSA També es pot seguir les noticies a...
13-Dec-12 15:06 | ramonbartomeus

RT @margaridafeliu: La SCEA a punt per participar a #1cTSA . D aqui 5 minuts a La Pedrera. Quants socis/es
ens hi trobarem? Segur k mes d...
13-Dec-12 15:10 | jordipietx

Comencem Congrés #1cTSA amb la benvingda del Sr. Miquel Rafa de la Fundació CatalunyaCaixa
13-Dec-12 15:12 | mediambientcat

RT @mediambientcat: Comencem Congrés #1cTSA amb la benvingda del Sr. Miquel Rafa de la Fundació
CatalunyaCaixa
13-Dec-12 15:14 | alexlaplana

Miquel Rafa @Cercavores comenta els reptes actuals del 3r sector ambiental #1cTSA
13-Dec-12 15:16 | mediambientcat

. @manelcunill Fa una crida pq el Congrés sigui un espai de reflexió i intercanvi, útil per a les organitzacions
#1cTSA
13-Dec-12 15:23 | mediambientcat

RT @fundacioemys: A #1cTSA inauguracio amb profunda reflexio sobre present i futur del TSA
http://t.co/WZZQQAzw
13-Dec-12 15:24 | mediambientcat

#1cTSA @manelcunill: "les entitats del TSACat són font d'innovació en la governança i el bon govern dels afers
socioambientals"
13-Dec-12 15:25 | oriolagullo

La força social del canvi ambiental a #1cTSA Catalunya. #TSAcat @manelcunill @Josep_Planas @martasubira
J.Baiget
13-Dec-12 15:28 | Cercavores

. @manelcunill El principal actiu de les entitats ambientals és la seva capacitat d'incidència política per millorar
la societat #1cTSA
13-Dec-12 15:28 | mediambientcat

S'inicia el 1r Congrés del 3r Sector Ambiental #1cTSA amb la voluntat de ser un punt d trobada, intercanvi i
reflexió. http://t.co/1zu4e5X5
13-Dec-12 15:28 | lasaboga

Arrenca el 1r Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya! "La força social del canvi ambiental"
http://t.co/19zoFImI #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 15:29 | jaume_albaiges

Al #1cTSA @Cercavores dóna la benvinguda a la #pedrera i @manelcunill al Congrés, reflexiinant com em medi
ambient es factor de canvi social
13-Dec-12 15:29 | XCTcat

.@margaridafeliu Vaig anant. Arribo tard #1cTSA #SCEA
13-Dec-12 15:30 | juanjobutron

Jordi Baiget, DG de Coordinació Interdepartamental del Dept. Presidència: Aquest 1r Congrés és en si mateix un
fet il·lusionant #1cTSA
13-Dec-12 15:31 | mediambientcat

A la taula, @manelcunill (@o3sac), @cercavores (Fundació La Pedrera), Jordi Baiget i @martasubira
(@gencat). #1cTSA http://t.co/GbPJpdwl
13-Dec-12 15:31 | jaume_albaiges

En Jordi Baiget destaca q el TSA es jove pr prou madur p trobar-se en el #1cTSA i cal posar-ho en valor. El TSA
tb fa tasca d'impacte social
13-Dec-12 15:33 | XCTcat

J. Baiget: Explica què s'ha fet des de la Generalitat en el 3r sector social, com a model a tenir en compte #1cTSA
13-Dec-12 15:33 | mediambientcat

RT @jaume_albaiges: A la taula, @manelcunill (@o3sac), @cercavores (Fundació La Pedrera), Jordi Baiget i
@martasubira (@gencat). #1cTSA http://t.co/GbPJpdwl
13-Dec-12 15:34 | mediambientcat

Som al 1er congrés del 3er sector ambiental de Catalunya! Gran iniciativa!!! Estamos en el 1er congreso del 3er
sector de catalunya #1cTSA
13-Dec-12 15:34 | animallatitude

Jordi Baiget: cal un tercer sector tant independent de l'administracio com sigui possible #1cTSA
13-Dec-12 15:42 | fundacioemys

La collaboracio va mes enlla d'assignar recursos (econòmics) #1cTSA
13-Dec-12 15:43 | fundacioemys

D'on venim, com som, com volem ser? No és poca cosa per começar @cercavores @manelcunill #1cTSA
13-Dec-12 15:44 | hernancollado

Ja tenim la força social del canvi ambiental en marxa! #1cTSA cerimònia inaugural! http://t.co/gji3c98V
13-Dec-12 15:46 | olloren

#1cTSA però, voleu dir que hem de ser independents de l'administració i hem de ser depenents de les empreses
que fan RSC?
13-Dec-12 15:46 | oriolagullo

RT @fundacioemys: La collaboracio va mes enlla d'assignar recursos (econòmics) #1cTSA
13-Dec-12 15:46 | mediambientcat

Esperança inesperada escoltant la voluntant d simplificar els procediments d subvenció,per Jordi Baiget #1cTSA
13-Dec-12 15:47 | hernancollado

RT @hernancollado: Esperança inesperada escoltant la voluntant d simplificar els procediments d subvenció,per
Jordi Baiget #1cTSA
13-Dec-12 15:48 | mediambientcat

#1cTSA jordi baiget diu: Noves formules de financament pel tercer sector, mes legitimitat social, mes
corresponsabilitat
13-Dec-12 15:49 | mmateuj

Necessitem massa critica a les entitats. La corresponsabilitatzació entre govern i 3r sector es clau p l'èxit. Hem d
crear sinergies! #1cTSA
13-Dec-12 15:49 | XCTcat

J. Baiget: El sector ambiental no parteix de zero, s'han d'aprofitar sinergies i fomentar la corresponsabilitat
#1cTSA
13-Dec-12 15:49 | mediambientcat

. @martasubira recorda l'inici del Pla de suport al #TSAcat i destaca la participació de les entitats en la seva
elaboració #1cTSA
13-Dec-12 15:54 | mediambientcat

RT @oriolagullo: #1cTSA @manelcunill: "les entitats del TSACat són font d'innovació en la governança i el bon
govern dels afers socioambientals"
13-Dec-12 15:55 | EAsempervirens

RT @margaridafeliu: La SCEA a punt per participar a #1cTSA . D aqui 5 minuts a La Pedrera. Quants socis/es
ens hi trobarem? Segur k mes d 30. Fins ara
13-Dec-12 15:56 | EAsempervirens

. @martasubira Davant la conjuntura actual, l'accés al finançament és cabdal #1cTSA
13-Dec-12 15:57 | mediambientcat

Jordi Pigem:"estem topant amb els limits del model actual" #1cTSA
13-Dec-12 16:04 | Ecoserveis

Abans @cercavores ha agraït la implicació personal de @martasubira en el procés d'estructuració del #TSAcat.
#1cTSA
13-Dec-12 16:05 | jaume_albaiges

RT @jaume_albaiges: Jordi Pigem, en la ponència inaugural, anima a prescindir dels combustibles i dels
ministres fòssils. ;-) #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 16:05 | Ecoserveis

J. Pigem: Consumint més recursos que cap societat anterior, ens toca apendre a viure a menys i millor #1cTSA
13-Dec-12 16:06 | mediambientcat

A la inauguració dl #1cTSA . Jordi Pigem amb humor diu una gran veritat: cal desfer-se dls combustible i dls
polítics fòssils.
13-Dec-12 16:06 | Montse_Maso

RT @Ecoserveis: Jordi Pigem:"estem topant amb els limits del model actual" #1cTSA
13-Dec-12 16:06 | mediambientcat

Pigem recorda coses q haurien de ser prou conegudes i assumides: consumir + no aporta + plenitud. La felicitat
va per una altra banda #1cTSA
13-Dec-12 16:07 | jaume_albaiges

RT @hernancollado: Esperança inesperada escoltant la voluntant d simplificar els procediments d subvenció,per
Jordi Baiget #1cTSA
13-Dec-12 16:08 | jaume_albaiges

#1cTSA xerrada de Pigem, m'agradaria seure amb ell per debatre conceptes. Matisos.
13-Dec-12 16:08 | olloren

RT @jaume_albaiges: Jordi Pigem, en la ponència inaugural, anima a prescindir dels combustibles i dels
ministres fòssils. ;-) #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 16:10 | pratescsost

Pigem: "El procés de transició nacional ha de servir per crear estructures que serveixin de debò les persones i el
bé comú". #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 16:10 | jaume_albaiges

J. Pigem: "calen unes estructures d'estat que mirin cap al bé comú" #1cTSA
13-Dec-12 16:11 | oriolagullo

RT @mediambientcat: J. Pigem: Consumint més recursos que cap societat anterior, ens toca apendre a viure a
menys i millor #1cTSA
13-Dec-12 16:11 | Ecoserveis

Sempre cal llegir entre linies al Jordi Pigem. En una frase arriba a dir moltes coses. Ponència inaugural #1cTSA
13-Dec-12 16:11 | codietic

Jordi Pigem fa un repàs sense pèls a la llengua dels valors socials i ambientals pels q hem de treballar com a
societat i sector #1cTSA
13-Dec-12 16:12 | lasaboga

RT @mediambientcat: les pitjors previsions ambientals de fa 40 anys, passats 20 anys ja s'estan complint
#1cTSA
13-Dec-12 16:14 | jcambra12

RT @codietic: Sempre cal llegir entre linies al Jordi Pigem. En una frase arriba a dir moltes coses. Ponència
inaugural #1cTSA
13-Dec-12 16:14 | DLandscps

Jordi Pigem arrenca complicitats parlant de "Ministres fòssils" #1cTSA
13-Dec-12 16:15 | lasaboga

Ara Marta Rovira, doctora en sociologia, ens pregunta: Pot sobreviure una espècie sense nom? #1cTSA
13-Dec-12 16:15 | mediambientcat

RT @jaume_albaiges: Jordi Pigem, en la ponència inaugural, anima a prescindir dels combustibles i dels
ministres fòssils. ;-) #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 16:15 | lasaboga

RT @mediambientcat: Ara Marta Rovira, doctora en sociologia, ens pregunta: Pot sobreviure una espècie sense
nom? #1cTSA
13-Dec-12 16:17 | XCTcat

RT @mediambientcat: J. Pigem: El procés de transició nacional ha d'anar lligat a la transició cap a la
#sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 16:18 | XCTcat

RT @jaume_albaiges: Jordi Pigem, en la ponència inaugural, anima a prescindir dels combustibles i dels
ministres fòssils. ;-) #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 16:20 | joanpujolcollet

RT @mediambientcat: J. Pigem: El procés de transició nacional ha d'anar lligat a la transició cap a la
#sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 16:20 | residuscat

RT @fundacioemys: Jordi Baiget: cal un tercer sector tant independent de l'administracio com sigui possible
#1cTSA
13-Dec-12 16:21 | _Quim

Marta @roviramartinez agafa el relleu de Pigem i es pregunta "Pot sobreviure una espècie sense nom?" #1cTSA
#TSAcat
13-Dec-12 16:22 | jaume_albaiges

Per la societat metropolitana la natura és un món apart: el contacte només és esporàdic, i centrat en l'oci. Marta
Rovira #1cTSA
13-Dec-12 16:23 | XCTcat

RT @jaume_albaiges: Jordi Pigem, en la ponència inaugural, anima a prescindir dels combustibles i dels
ministres fòssils. ;-) #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 16:23 | E4energia

RT @mediambientcat: J. Pigem: El procés de transició nacional ha d'anar lligat a la transició cap a la
#sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 16:23 | TeresaVbarbe

Marta Rovira: la relació entre els humans que vieun en conurbacions urbanes i la natura és cada vegada més
distant #1cTSA
13-Dec-12 16:24 | mediambientcat

Cal comunicar, seduir al públic i aconseguir mantenir l'impacte dels projectes de les entitats #1cTSA
13-Dec-12 16:27 | mediambientcat

Una altra recomanació, ja que parlem de màrqueting ambiental online: Follow the frog http://t.co/MOCHcYSd
#1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 16:27 | jaume_albaiges

Quan es diu que les entitats no haurien de tenir dependència de fons públics potser es vol dir que no haurien de
tenir fons públics? #1cTSA
13-Dec-12 16:29 | jaume_albaiges

. @roviramartinez Replantejament de les estructures de les entitats d'acord amb les noves formes de
participació #1cTSA
13-Dec-12 16:30 | mediambientcat

Marta Rovira ens pregunta a quina gent volem arribar. Aq hauria de ser l'eix d les entitats, no mantenir ls
estructures. #1cTSA
13-Dec-12 16:30 | XCTcat

. @roviramartinez Per incidir en la societat hem de saber trobar els "iguals"? #1cTSA
13-Dec-12 16:31 | mediambientcat

RT @XCTcat: Marta Rovira ens pregunta a quina gent volem arribar. Aq hauria de ser l'eix d les entitats, no
mantenir ls estructures. #1cTSA
13-Dec-12 16:31 | jaume_albaiges

Marta Rovira #1cTSA El #tercersector replica dinàmiques d'empresa i aquestes recuperen valors. Tot plegat
anem perden base social estable
13-Dec-12 16:32 | codietic

. @roviramartinez Internet agrupa la gent que vol trobar-se, però separa encara més aquells que no tenen
elements en comú #1cTSA
13-Dec-12 16:32 | mediambientcat

RT @jaume_albaiges: Jordi Pigem, en la ponència inaugural, anima a prescindir dels combustibles i dels
ministres fòssils. ;-) #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 16:34 | GrauMarta

RT @codietic: Sempre cal llegir entre linies al Jordi Pigem. En una frase arriba a dir moltes coses. Ponència
inaugural #1cTSA
13-Dec-12 16:34 | GrauMarta

Els ponents haurien d'escriure el seu nom d'usuari de Twitter a la primera transparència de la presentació
#1cTSA #TSAcat cc @roviramartinez
13-Dec-12 16:35 | jaume_albaiges

RT @oriolagullo: #1cTSA genial la ponència de Marta Rovira. http://t.co/RyP5TiRA
13-Dec-12 16:35 | GrauMarta

. @roviramartinez proposa canviar la dicotomia local/global per la natural/social #1cTSA
13-Dec-12 16:36 | mediambientcat

#1cTSA marta rovira diu: Dirigiu la mirada cap a la societat creant espais de col laboracio
13-Dec-12 16:38 | mmateuj

Algu ho pensa realment? @jaume_albaiges Llavors reduim impostos, apugem desgravacions i eliminen
subvencions? L admin te + opcions!! #1cTSA
13-Dec-12 16:56 | jordipietx

#1cTSA L'FP també al Tercer sector ambiental
13-Dec-12 17:03 | PilarNus

Al primer congres del sector ambiental de Catalunya #mediambient #1cTSA #lapedrera #Barcelona
http://t.co/KB4BALwh
13-Dec-12 17:06 | quique_jo

RT @mmateuj: #1cTSA marta rovira diu: Dirigiu la mirada cap a la societat creant espais de col laboracio
13-Dec-12 17:09 | roviramartinez

RT @jaume_albaiges: Els ponents haurien d'escriure el seu nom d'usuari de Twitter a la primera transparència
de la presentació #1cTSA #TSAcat cc @roviramartinez
13-Dec-12 17:10 | roviramartinez

#1cTSA Comencem amb la 1a ronda de comunicacions del Congrés
13-Dec-12 17:11 | mediambientcat

RT @mediambientcat: J. Pigem: El procés de transició nacional ha d'anar lligat a la transició cap a la
#sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 17:12 | roviramartinez

RT @Ecoserveis: Jordi Pigem:"es la primera vegada que una crisi toca a totes les societats del planeta" #1cTSA
13-Dec-12 17:12 | roviramartinez

En el 1r congres del 3r sector ambiental d catalunya #1cTSA
13-Dec-12 17:12 | maresdeevelyn

L'ANG presenta el directori d'entitats ambientals de Catalunya #1cTSA #mediambient #naturalistesgirona
http://t.co/2izh7FjD
13-Dec-12 17:13 | natusterritori

Comunicant al #1cTSA..... Que has triat? Jo a l auditori... #SCEA
13-Dec-12 17:14 | juanjobutron

Gràcies @oriolagullo #1cTSA genial la ponència de Marta Rovira. http://t.co/62YqJ3Mg #autobombo
13-Dec-12 17:15 | roviramartinez

L'Annelies Broekman presenta com s'estructura el TSA en països europeus #1cTSA
13-Dec-12 17:16 | GrauMarta

La competició pels recursos escassos o compartir recursos? #1cTSA
13-Dec-12 17:17 | roviramartinez

RT @maresdeevelyn: En el 1r congres del 3r sector ambiental d catalunya #1cTSA
13-Dec-12 17:20 | quique_jo

Pilar Rodriguez de la #xct ens parla d'internacionalització. Únic camí possible per les entitats del #TSA? #1cTSA
13-Dec-12 17:24 | quique_jo

A l'espai Auditori #Pedrera bloc 1 està dedicat a estructuració #TSAcat amb @ecologistes @XCTcat
@fundacioesplai i @natusterritori #1cTSA
13-Dec-12 17:24 | mediambientcat

Com va a la sala Gaudi i a la VIp??? A l auditori escoltant temes d internacionalitzacio del TSA #SCEA #1cTSA
13-Dec-12 17:24 | juanjobutron

LANDLIFE care for nature. La Pilar de la XCT ens l'explica! #1cTSA
13-Dec-12 17:26 | GrauMarta

Espai de comunicacions al #1cTSA. @manelcunill parla de #crowdfunding i apel·la a compartir la comunitat de
donants ambientals. Idea força!
13-Dec-12 17:26 | jaume_albaiges

RT @XCTcat: RT @olloren: Demà comença la força social del canvi ambiental a #1cTSA Catalunya. #TSAcat
@manelcunill @Josep_Planas @martasubira
13-Dec-12 17:26 | quique_jo

.@jordipietx Jo crec que sí. Hi ha una mena de "missatge-trampa" que tendeix a fer pensar que rebre
finançament públic és il·legítim. #1cTSA
13-Dec-12 17:29 | jaume_albaiges

No us perdeu el #1cTSA avui i demà http://t.co/NmKBIWOT!
13-Dec-12 17:30 | associacionsbcn

La @Carol_Coll de l'ANG explica el directori d'entitats ambientals de Catalunya #1cTSA #mediambient
#naturalistesgirona
13-Dec-12 17:32 | natusterritori

Després de la sessió inaugural els assistents al #1cTSA se reparteixen pels diferents espais
http://t.co/eRE00EH2
13-Dec-12 17:34 | mediambientcat

El directori identifica entitats i projectes ambientals de referencia a Catalunya #1cTSA #mediambient
#naturalistesgirona
13-Dec-12 17:34 | natusterritori

A la Sala Gaudí de la #Pedrera al bloc 2 parlen de finançament, crowdfunding i compensació @Ipcena
@accionatura @o3sac #1cTSA
13-Dec-12 17:35 | mediambientcat

60 entitats, 48 projectes, 8 projectes emblemàtics i 7 projectes internacionals #1cTSA #mediambient
#naturalistesgirona
13-Dec-12 17:37 | natusterritori

A l auditori l #ANG explica el directori d entitats i projectes ambientals dr Catalunya. Una eina molt util #1cTSA
#SCEA
13-Dec-12 17:38 | juanjobutron

El directori ambiental es pot consultar a http://t.co/xERTnEnw #1cTSA #mediambient #naturalistesgirona
13-Dec-12 17:38 | natusterritori

El directori inclou una gran quantitat d'informació d'entitats!! Us animem a consultar-lo!! #1cTSA #mediambient
#naturalistesgirona
13-Dec-12 17:40 | natusterritori

RT @natusterritori: El directori ambiental es pot consultar a http://t.co/xERTnEnw #1cTSA #mediambient
#naturalistesgirona
13-Dec-12 17:41 | quique_jo

RT @oriolagullo: #1cTSA Descobrint el directori ambiental de @natusterritori Bona iniciativa! http://t.co/KpDoiky3
13-Dec-12 17:41 | quique_jo

RT @oriolagullo: #1cTSA Descobrint el directori ambiental de @natusterritori Bona iniciativa! http://t.co/KpDoiky3
13-Dec-12 17:41 | natusterritori

A la Pedrera, escoltant els projectes q les entitats ambientals estan desenvolupant en el marc dl Pla d Suport dl
3r sector ambiental #1cTSA
13-Dec-12 17:42 | martasubira

RT @juanjobutron: Per cert, ja sabeu a que es dedicara el Forum de l Educacio Ambiental de la #SCEA? Ho
expliquem despres! #1cTSA
13-Dec-12 17:44 | margaridafeliu

La @Carol_Coll explica que manca participacio activa de les entitats ambientals de Catalunya al directori. Us
animem... #1cTSA #mediambient
13-Dec-12 17:44 | natusterritori

RT @mmateuj: #1cTSA marta rovira diu: Dirigiu la mirada cap a la societat creant espais de col laboracio
13-Dec-12 17:45 | margaridafeliu

Us animem a que us afegiu! http://t.co/xERTnEnw #1cTSA #mediambient #naturalistesgirona
13-Dec-12 17:45 | natusterritori

RT @mediambientcat: J. Pigem: El procés de transició nacional ha d'anar lligat a la transició cap a la
#sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 17:47 | margaridafeliu

10 idees clau de Victor Garcia fund. Catalana de l'Esplai #1cTsa #mediambient
13-Dec-12 17:48 | quique_jo

A punt a la sala VIP per presentar el Forum de l Educacio Ambiental #SCEA Us esperem! #1cTSA
13-Dec-12 17:49 | juanjobutron

RT @juanjobutron: A punt a la sala VIP per presentar el Forum de l Educacio Ambiental #SCEA Us esperem!
#1cTSA
13-Dec-12 17:50 | jordipietx

@martasubira @juanjobutron Sembla que les comunicacions estan tenint molt bona acollida #1cTSA
http://t.co/z8009rmi
13-Dec-12 17:50 | mediambientcat

RT @mediambientcat: J. Pigem: El procés de transició nacional ha d'anar lligat a la transició cap a la
#sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 17:50 | jordipietx

RT @GrauMarta: LANDLIFE care for nature. La Pilar de la @xctcat ens l'explica! #1cTSA
13-Dec-12 17:53 | XCTcat

1-Aprendre 2-Compromis i formació 3-Planificacio i objectius 4-Lideratge i treball en equip. Victor Garcia de
@fundacioesplai #1cTsa
13-Dec-12 17:53 | quique_jo

RT @quique_jo: Pilar Rodriguez de la @xctcat ens parla d'internacionalització. Únic camí possible per les
entitats del #TSA? #1cTSA
13-Dec-12 17:53 | jordipietx

RT @quique_jo: Pilar Rodriguez de la @xctcat ens parla d'internacionalització. Únic camí possible per les
entitats del #TSA? #1cTSA
13-Dec-12 17:53 | XCTcat

RT @hernancollado: Un altre repte clau: saber q vol dir estar a l'òrgan de govern d'una entitat!! #1cTSA
13-Dec-12 17:53 | XCTcat

5-Equip divers 6-Funcions i responsabilitat 7-Conflictes d'interssos, la reputacio de l'entitat 8-Garantir recursos
@fundacioesplai #1cTsa
13-Dec-12 17:55 | quique_jo

9-Selecció i renovació 10-Comunicar i ser transparents @fundacioesplai #1cTsa
13-Dec-12 17:56 | quique_jo

El reforç de les entitats i la qualitat en la #custodiaterritori al #1cTSA El cami q hem fet i farem desde la
@XCTcat
13-Dec-12 17:56 | XCTcat

A punt de començar la segona ronda de comunicacions al #1cTSA. A la sala Gaudí, Base Social i Voluntariat.
13-Dec-12 17:58 | jaume_albaiges

RT @XCTcat: El reforç de les entitats i la qualitat en la #custodiaterritori al #1cTSA El cami q hem fet i farem
desde la @XCTcat
13-Dec-12 17:59 | jordipietx

RT @hernancollado: Un altre repte clau: saber q vol dir estar a l'òrgan de govern d'una entitat!! #1cTSA
13-Dec-12 17:59 | jordipietx

Molt interessant exposició Victor Garcia de @fundacioesplai bones idees, la qüestió a vegades és el com!
#1cTSA #mediambient
13-Dec-12 18:00 | quique_jo

+1 per a l'experiència de voluntariat conjunt entre @lacanonja3 i @omnium per difondre i valoritzar la Riera de la
Boella. #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 18:00 | jaume_albaiges

José Lascurain (@lascuSGMsl) presenta http://t.co/6j8dIBZY, crowdmap de la connectivitat ecològica de
Catalunya. #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 18:04 | jaume_albaiges

RT @mediambientcat: @martasubira @juanjobutron Sembla que les comunicacions estan tenint molt bona
acollida #1cTSA http://t.co/z8009rmi
13-Dec-12 18:05 | quique_jo

Interessant eina d'autodiagnostic de la gestio d'entitats Oriol mestres de @fundacioesplai #1cTSA #mediambient
13-Dec-12 18:21 | quique_jo

Acabats els 10' de presentacio del Forum d Educacio Ambiental de la #SCEA... Ara podreu anar al forum virtual
http://t.co/UcaP0Jvt #1cTSA
13-Dec-12 18:22 | juanjobutron

#1cTSA interessant l'Eina d'autodiagnòstic de la gestió: http://t.co/WlyxOVaz
13-Dec-12 18:22 | oriolagullo

A #1cTSA explicant l tasca feta ab @XCTcat d reforç d ls #EdC i ls bones practiques i #sistemaqualitat q
desnvoluparem ab elles.Engrescador!
13-Dec-12 18:22 | Montse_Maso

.@subistboi presenta el procés d'implantació d'un CRM a @XCTcat per potenciar la gestió de la seva base
social. #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 18:23 | jaume_albaiges

RT @oriolagullo: #1cTSA interessant l'Eina d'autodiagnòstic de la gestió: http://t.co/WlyxOVaz
13-Dec-12 18:24 | jordipietx

RT @mediambientcat: Després de la sessió inaugural els assistents al #1cTSA se reparteixen pels diferents
espais http://t.co/eRE00EH2
13-Dec-12 18:24 | GrauMarta

#1cTSA ens trobarem al fòrum d'EA 2000+12
13-Dec-12 18:24 | PilarNus

RT @quique_jo: Molt interessant exposició Victor Garcia de @fundacioesplai bones idees, la qüestió a vegades
és el com! #1cTSA #mediambient
13-Dec-12 18:25 | GrauMarta

RT @Montse_Maso: A #1cTSA explicant l tasca @XCTcat d reforç entitats #custodiaterritori i les bones
practiques i #sistemaqualitat futur.
13-Dec-12 18:25 | jordipietx

RT @Montse_Maso: A #1cTSA explicant l tasca @XCTcat d reforç entitats #custodiaterritori i les bones
practiques i #sistemaqualitat futur.
13-Dec-12 18:25 | XCTcat

.@subistboi: "Quan vam fer la recopilació de llistes de contactes ens vam adonar que ens relacionàvem amb
molta gent". #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 18:26 | jaume_albaiges

RT @XCTcat: El reforç de les entitats i la qualitat en la #custodiaterritori al #1cTSA El cami q hem fet i farem
desde la @XCTcat
13-Dec-12 18:27 | bdtarragona

.@subistboi: "Gràcies al CRM podem tenir una visió integral de les diferents relacions que tenim amb cada
persona i entitat". #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 18:27 | jaume_albaiges

RT @hernancollado: Un altre repte clau: saber q vol dir estar a l'òrgan de govern d'una entitat!! #1cTSA
13-Dec-12 18:28 | bdtarragona

#1cTSA Oriol Mestres de Suport Associatiu ens explica com innovar en la gestió interna de les entitats.
13-Dec-12 18:31 | GrauMarta

RT @XCTcat: Marta Rovira ens pregunta a quina gent volem arribar. Aq hauria de ser l'eix d les entitats, no
mantenir ls estructures. #1cTSA
13-Dec-12 18:31 | bdtarragona

RT @oriolagullo: #1cTSA interessant l'Eina d'autodiagnòstic de la gestió: http://t.co/WlyxOVaz
13-Dec-12 18:31 | Ecoserveis

.@subistboi: "No tot són flors i violes: implantar el CRM és un procés complex i demana canvi de cultura de
treball". #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 18:32 | jaume_albaiges

RT @XCTcat: Per la societat metropolitana la natura és un món apart: el contacte només és esporàdic, i centrat
en l'oci. Marta Rovira #1cTSA
13-Dec-12 18:32 | bdtarragona

RT @quique_jo: 10 idees clau de Victor Garcia fund. Catalana de l'Esplai #1cTsa #mediambient
13-Dec-12 18:32 | fundacioesplai

Seguim al congrés! Seguimos en el congreso.Parlant d'innovació, hablando de innovación! #1cTSA
#mediambient #ambiental #natura #animal
13-Dec-12 18:33 | animallatitude

RT @XCTcat: En Jordi Baiget destaca q el TSA es jove pr prou madur p trobar-se en el #1cTSA i cal posar-ho
en valor. El TSA tb fa tasca d'impacte social
13-Dec-12 18:36 | bdtarragona

@monSOStenible un altaveu x la feina de les entitats ambientals i altres actors q treballen per a la sostenibilitat
#1cTSA
13-Dec-12 18:36 | BertaGener

RT @XCTcat: Al #1cTSA @Cercavores dóna la benvinguda a la #pedrera i @manelcunill al Congrés, reflexiinant
com em medi ambient es factor de canvi social
13-Dec-12 18:36 | bdtarragona

.@subistboi recomana a entitats interessades en CRM que l'implantin com més aviat millor perquè els costarà
menys esforç. #1cTSA #TSAcat
13-Dec-12 18:37 | jaume_albaiges

Gracies per convidar a @ecounion al #1cTSA @manelcunill @jeremiefosse
13-Dec-12 18:39 | idoiara

#1cTSA pràctic i molt útil aquest manual i el videocurs del taller de georeferenciació http://t.co/pR1kS2IO
13-Dec-12 18:41 | oriolagullo

Interessantíssim diàleg entre Marc Vilahur (@fundacioemys) i @lascuSGMsl sobre la qualitat de les dades en
processos crowdsourcing. #1cTSA
13-Dec-12 18:42 | jaume_albaiges

RT @Ecoserveis: Jordi Pigem:"estem topant amb els limits del model actual" #1cTSA
13-Dec-12 18:42 | Merience

#1cTSA l'Hernan de la XCT ens explica tècniques d'incidència política al TSA!
13-Dec-12 18:57 | GrauMarta

Ara @hernancollado explica la visio d @XCTcat en incidencia politica i social:participacio organ govern i
transparència es fonamental #1cTSA
13-Dec-12 18:59 | XCTcat

Auditori: Incidència social i política #TSAcat amb@XCTcat, ADF Penedès, l'Obs. Sociodemogràfic T.Lleida i As.
pastors /es La Gaiata #1cTSA
13-Dec-12 19:06 | mediambientcat

El CST explicant workshop amb UPC en el #1cTSA http://t.co/GLNvlN8r
13-Dec-12 19:09 | olloren

Imatge de la pedrera sortint del #1cTSA #fb http://t.co/9DUyeAvA
13-Dec-12 19:10 | olloren

RT @GrauMarta: #1cTSA l'Hernan de la @XCTcat ens explica tècniques d'incidència política al TSA!
13-Dec-12 19:12 | jordipietx

RT @GrauMarta: #1cTSA l'Hernan de la @XCTcat ens explica tècniques d'incidència política al TSA!
13-Dec-12 19:12 | XCTcat

Incendis forestals, un perril de seguretat nacional #1cTSA
13-Dec-12 19:12 | Carol_Coll

Com pot, una cigarreta ser desastre nacional? #1cTSA
13-Dec-12 19:13 | Carol_Coll

RT @ecoserveis: Jordi Pigem:"estem topant amb els limits del model actual" #1cTSA
13-Dec-12 19:21 | montse_llasat

El foc s'apaga a l'hivern #1cTSA
13-Dec-12 19:24 | Carol_Coll

RT @mediambientcat: J. Pigem: El procés de transició nacional ha d'anar lligat a la transició cap a la
#sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 19:28 | AGERMANAT

S’ha acabat la primera jornada de Congrés del #1cTSA Bon ambient i ganes de futur!
13-Dec-12 19:38 | o3sac

RT @o3sac: S’ha acabat la primera jornada de Congrés del #1cTSA Bon ambient i ganes de futur!
13-Dec-12 19:38 | manelcunill

Visca! Dema mes! RT @o3sac: S’ha acabat la primera jornada de Congrés del #1cTSA Bon ambient i ganes de
futur!
13-Dec-12 19:39 | jordipietx

Fi del primer dia del 1r Congres del TSA: Més de 150 inscrits fent possible el canvi ambiental #1cTSA
http://t.co/eWwN2x7p
13-Dec-12 19:49 | o3sac

RT @o3sac: S’ha acabat la primera jornada de Congrés del #1cTSA Bon ambient i ganes de futur!
13-Dec-12 19:50 | lacanonja3

RT @o3sac: Fi del primer dia del 1r Congres del TSA: Més de 150 inscrits fent possible el canvi ambiental
#1cTSA http://t.co/eWwN2x7p
13-Dec-12 19:53 | PlanctonDivulga

RT @Ecoserveis: Jordi Pigem:"estem topant amb els limits del model actual" #1cTSA
13-Dec-12 19:58 | javiercatass

RT @o3sac: Fi del primer dia del 1r Congres del TSA: Més de 150 inscrits fent possible el canvi ambiental
#1cTSA http://t.co/eWwN2x7p
13-Dec-12 20:24 | Cercavores

RT @o3sac: Fi del primer dia del 1r Congres del TSA: Més de 150 inscrits fent possible el canvi ambiental
#1cTSA http://t.co/eWwN2x7p
13-Dec-12 20:36 | residuscat

RT @oriolagullo: #1cTSA interessant l'Eina d'autodiagnòstic de la gestió: http://t.co/WlyxOVaz
13-Dec-12 20:48 | margaridaloran

MT @o3sac: Fi del primer dia del 1r Congres del TSA: Més de 150 inscrits fent possible el canvi ambiental
#1cTSA http://t.co/VYvzLoay #1cTSA
13-Dec-12 20:55 | mediambientcat

RT @mediambientcat: J. Pigem: El procés de transició nacional ha d'anar lligat a la transició cap a la
#sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 20:55 | abrildavid

RT @mediambientcat: J. Pigem: El procés de transició nacional ha d'anar lligat a la transició cap a la
#sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 20:56 | margaridaloran

Eficiència, un valor clau en un context de crisi, un valor essencial de la sostenibiliat #1cTSA
13-Dec-12 21:24 | hernancollado

En les idees dels futurs professionals, a través d la Universitat, es troben els valors d la #sostenibilitat #1cTSA
13-Dec-12 21:25 | hernancollado

#1cTSA >> 2.94 Tw/h >> Top users: @mediambientcat @jaume_albaiges @XCTcat @GrauMarta >>
http://t.co/zagGWfAI
13-Dec-12 22:07 | _cipereira

RT @mediambientcat: MT @o3sac: Fi del primer dia del 1r Congres del TSA: Més de 150 inscrits fent possible el
canvi ambiental #1cTSA http://t.co/VYvzLoay #1cTSA
13-Dec-12 22:47 | GrauMarta

RT @o3sac: S’ha acabat la primera jornada de Congrés del #1cTSA Bon ambient i ganes de futur!
13-Dec-12 22:47 | GrauMarta

