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Interessant xerrada de Pep Puig parlant del mix energètic de la #Catalunya del futur. Tancant #energia #nuclear!
#1cTSA #renovables
14-Dec-12 15:09 | lasaboga

@peppuigiboix "amb un mixt energ3tic determinat podríem funcionar al 100% amb renovables", al 1r Congrés
del TSA #1cTSA http://t.co/seyKVqqz
14-Dec-12 15:09 | o3sac

@peppuigboix:"a Alemania,els ultims 3 anys s'han disparat les cooperatives de renovables, una alternativa als
oligopolis electrics" #1cTSA
14-Dec-12 15:12 | Ecoserveis

RT @lasaboga: Interessant xerrada de Pep Puig parlant del mix energètic de la #Catalunya del futur. Tancant
#energia #nuclear! #1cTSA #renovables
14-Dec-12 15:12 | Ecoserveis

RT @Ecoserveis: @peppuigboix:"amb un mix determinat,podriem funcionar al 100% amb renovables" #1cTSA
14-Dec-12 15:19 | lasaboga

RT @lasaboga: Interessant xerrada de Pep Puig parlant del mix energètic de la #Catalunya del futur. Tancant
#energia #nuclear! #1cTSA #renovables
14-Dec-12 15:21 | GrauMarta

RT @o3sac: @peppuigiboix "amb un mixt energ3tic determinat podríem funcionar al 100% amb renovables", al
1r Congrés del TSA #1cTSA http://t.co/seyKVqqz
14-Dec-12 15:21 | GrauMarta

El Peak Oil al #1cTSA cal plantejar un futur basat en les renovables tenint especialment en compte l'eficiencia
energ http://t.co/s5pc70ve
14-Dec-12 15:25 | fundacioemys

#1cTSA Cal més cohesió del les entitats del TSAcat
14-Dec-12 15:31 | o3sac

Recompte de matèries primeres q es necessiten p crear un model energètic amb renovables: acer, coure, nitrats,
niquel, zinc, liti... #1cTSA
14-Dec-12 15:32 | lasaboga

S'ha iniciat el 3r bloc de diàlegs sobre oportunitats i reptes del #tsacat i sobre el mix energètic #1cTSA
14-Dec-12 15:35 | mediambientcat

RT @mediambientcat: S'ha iniciat el 3r bloc de diàlegs sobre oportunitats i reptes del #tsacat i sobre el mix
energètic #1cTSA
14-Dec-12 15:37 | XCTcat

#1cTSA Toni Altaió: cal establir aliances estratègiques amb altres sectors
14-Dec-12 15:37 | GrauMarta

RT @Ecoserveis: @peppuigboix:"amb un mix determinat,podriem funcionar al 100% amb renovables" #1cTSA
14-Dec-12 15:37 | mediambientcat

Emili García finalitza dient q hem de fer canvi econòmic i no créixer com abans p propiciar un futur energètic
sostenible. #energia #1cTSA
14-Dec-12 15:37 | lasaboga

@peppuigboix ens recoda q la crisi no es energetica,sino del petroli.El sol cada dia ens envia quantitats enormes
d'energia... #1cTSA
14-Dec-12 15:44 | Ecoserveis

.@jordipietx mostra una pancarta de legambiente i manifesta la importància que el #tsacat disposi d'un símbol o
marca pròpia #1cTSA
14-Dec-12 15:51 | mediambientcat

He de marxar Una salutació als vells i nous coneguts/es A partir de demà, a continuar fent TSA amb #scea
@ForumEA12 #xvac @limnosEdC #1cTSA
14-Dec-12 15:52 | juanjobutron

RT @montse_llasat: El tercer sector ambiental es fonamental i una oportunitat en el moment actual. #1cTSA
@o3sac
14-Dec-12 16:00 | GAMA_UB

RT @lasaboga: Interessant xerrada de Pep Puig parlant del mix energètic de la #Catalunya del futur. Tancant
#energia #nuclear! #1cTSA #renovables
14-Dec-12 16:01 | TanquemLNuclear

#1cTSA Miqui Aragon: com a país necessitem que hi hagi un sector ambiental organitzat
14-Dec-12 16:07 | GrauMarta

Pep Puig parlant del mix energètic de la #Catalunya del futur. Tancant #energia #nuclear! #1cTSA #renovables
14-Dec-12 16:11 | Ecoserveis

RT @o3sac: @peppuigiboix "amb un mixt energ3tic determinat podríem funcionar al 100% amb renovables", al
1r Congrés del TSA #1cTSA http://t.co/seyKVqqz
14-Dec-12 16:13 | Ecoserveis

M.Aragon @associacionsbcn: #tsacat, a diferència d'altres sectors, no té caràcter metropolità, sinó que s'estén
per tot el país #1cTSA
14-Dec-12 16:13 | mediambientcat

RT @GrauMarta: #1cTSA Toni Altaió: cal establir aliances estratègiques amb altres sectors
14-Dec-12 16:16 | XCTcat

Arriba en @lluisrecoder per fer la clausura del #1cTSA
14-Dec-12 16:16 | lacanonja3

El conseller @lluisrecoder comença la cloenda del #1cTSA http://t.co/9wqpjE2E
14-Dec-12 16:18 | territoricat

RT @territoricat: El conseller @lluisrecoder comença la cloenda del #1cTSA http://t.co/9wqpjE2E
14-Dec-12 16:19 | mediambientcat

.@jordipietx les xifres del #1cTSA: 150 persones, 60 entitats, 32 comunicacions, 6 sessions de diàlega, 9 taules
d'aliances
14-Dec-12 16:19 | mediambientcat

RT @mediambientcat: .@jordipietx les xifres del #1cTSA: 150 persones, 60 entitats, 32 comunicacions, 6
sessions de diàlega, 9 taules d'aliances
14-Dec-12 16:20 | territoricat

.@lluisrecoder una de les accions que més em deixen satisfet en aquesta legislatura és la relació amb les
#entitatsambientals #1cTSA
14-Dec-12 16:30 | mediambientcat

Segons conseller @lluisrecoder una de les coses que més el deixen satisfet en aquesta legislatura és
col.laboracio amb tercer sector #1cTSA
14-Dec-12 16:35 | Toni_Codina

.@lluisrecoder estem davant un nou paradigma de les polítiques ambientals i de conservació de la natura
#1cTSA
14-Dec-12 16:37 | mediambientcat

RT @mediambientcat: .@lluisrecoder estem davant un nou paradigma de les polítiques ambientals i de
conservació de la natura #1cTSA
14-Dec-12 16:39 | XCTcat

.@lluisrecoder: hem construit un nou paradigma de participacio del tercer sector en la gestio de les politiques
ambientals. #1cTSA
14-Dec-12 16:39 | Toni_Codina

.@lluisrecoder és evident que el finançament és una qüestió clau: cal trobar vies per facilitar les donacions de
privats a entitats #1cTSA
14-Dec-12 16:40 | mediambientcat

S'ha acabat #1cTSA. Agraïm a tots els assistents la vostra participació! #1cTSA
14-Dec-12 16:46 | mediambientcat

RT @mediambientcat: S'ha acabat #1cTSA. Agraïm a tots els assistents la vostra participació! #1cTSA
14-Dec-12 16:48 | robaamiga

RT @mediambientcat: .@lluisrecoder estem davant un nou paradigma de les polítiques ambientals i de
conservació de la natura #1cTSA
14-Dec-12 17:20 | lluisrecoder

RT @lasaboga: Interessant xerrada de Pep Puig parlant del mix energètic de la #Catalunya del futur. Tancant
#energia #nuclear! #1cTSA #renovables
14-Dec-12 18:17 | alfonslopezc

Les entitats reclamen "un gran pacte nacional per les polítiques ambientals" al futur Govern, en la cloenda del 1r
Congrés del TSA #1cTSA
14-Dec-12 18:17 | o3sac

Congres #1cTSA molt interessant, revelador i inspirador. FF per @o3sac i @mediambientcat i TSA!
14-Dec-12 18:28 | montse_llasat

RT @mediambientcat: .@lluisrecoder estem davant un nou paradigma de les polítiques ambientals i de
conservació de la natura #1cTSA
14-Dec-12 18:36 | jordipietx

Ara toca ampliar el paradigma de participacio al conjunt del Tercer Sector per construir Pais @Toni_Codina
@lluisrecoder @manelcunill #1cTSA
14-Dec-12 18:40 | jordipietx

RT @lacanonja3: Marc Vilahur de @fundacioemys explica el funcionament de Sèlvia, alimentació ecològica de la
Selva. #1cTSA
14-Dec-12 18:48 | jordipietx

#1cTSA #o3sac Finalitza el 1r congrés del TSA català amb un cafè amb el Conseller Recoder.
14-Dec-12 18:57 | GrauMarta

RT @montse_llasat: Congres #1cTSA molt interessant, revelador i inspirador. FF per @o3sac i
@mediambientcat i TSA!
14-Dec-12 18:58 | jordipietx

RT @Ecoserveis: @peppuigboix:"amb un mix determinat,podriem funcionar al 100% amb renovables" #1cTSA
14-Dec-12 19:00 | Eurosolar_ES

RT @montse_llasat: Congres #1cTSA molt interessant, revelador i inspirador. FF per @o3sac i
@mediambientcat i TSA!
14-Dec-12 19:05 | anna_estella

@landlifeEU presented to the 1st Catalan Congress of Environmental NGOs : internationalising is a challenge!
#1cTSA cc @XCTcat @Eurosite
14-Dec-12 19:11 | LandLifeEU

RT @jordipietx: Em fet un pas de cohesio, ara toca sumar i avançar en un #TSAC fort per al canvi ambiental!
#1cTSA cc @o3sac @mediambientcat
14-Dec-12 19:12 | XCTcat

RT “@jordipietx: Em fet un pas de cohesio, toca sumar i avançar en un #TSAC fort per al canvi ambiental!
#1cTSA cc @o3sac @mediambientcat”
14-Dec-12 19:32 | Josep_Planas

RT @montse_llasat: Congres #1cTSA molt interessant, revelador i inspirador. FF per @o3sac i
@mediambientcat i TSA!
14-Dec-12 19:43 | Josep_Planas

RT @LandLifeEU: @landlifeEU presented to the 1st Catalan Congress of Environmental NGOs :
internationalising is a challenge! #1cTSA cc @XCTcat @Eurosite
14-Dec-12 19:46 | Josep_Planas

Avui hem estat estat al #1cTSA coneixent i creant sinèrgies amb altres entitats del 3er sector ambiental.
http://t.co/lFuyp7cl
14-Dec-12 19:48 | paisatgesvius

RT @paisatgesvius: Avui hem estat estat al #1cTSA coneixent i creant sinèrgies amb altres entitats del 3er
sector ambiental. http://t.co/lFuyp7cl
14-Dec-12 19:49 | guillem1976

RT @paisatgesvius: Avui hem estat estat al #1cTSA coneixent i creant sinèrgies amb altres entitats del 3er
sector ambiental. http://t.co/lFuyp7cl
14-Dec-12 19:51 | PepAurell

RT @GreenpeaceCAT: RT @graumarta: #1cTSA Enric Canet: el que està movent el país en aquests moments
és la societat civil, i els polítics van darrera!
14-Dec-12 20:00 | javiercatass

Bona feina i felicitats pel #1cTSA. El vostre ecosistema és dels més innovadors del #tercersector. En sentirem a
parlar molt positivament
14-Dec-12 20:21 | codietic

RT @o3sac: #1cTSA Cal més cohesió del les entitats del TSAcat
14-Dec-12 20:53 | Carol_Coll

Reflexió obligada: "@Josep_Planas: RT “@EcoDiari: Recl pacte nac de pol amb. al nou Gov
http://t.co/HhB94KUJ” #1cTSA @o3sac @mediambientcat"
14-Dec-12 22:31 | alfredvara

RT @Josep_Planas: RT “@EcoDiari: Reclamen un pacte nacional de polítiques ambientals al nou Govern
http://t.co/uLgy9WWO” #1cTSA @o3sac @mediambientcat
14-Dec-12 23:28 | _cipereira

RT @Josep_Planas: RT “@EcoDiari: Reclamen un pacte nacional de polítiques ambientals al nou Govern
http://t.co/uLgy9WWO” #1cTSA @o3sac @mediambientcat
15-Dec-12 00:39 | OrtegaJordi

RT @pratescsost: @margaridafeliu: Guia d criteris d qualitat en prog i camp d'EA avui al #1cTSA. Espectants.
Els projectes de l'SCEA sempre interessants
15-Dec-12 08:14 | margaridafeliu

RT @jaume_albaiges: Jordi Pigem, en la ponència inaugural, anima a prescindir dels combustibles i dels
ministres fòssils. ;-) #1cTSA #TSAcat
15-Dec-12 08:14 | margaridafeliu

Ecodiari: Reclamen un pacte nacional de polítiques ambientals al nou Govern http://t.co/hVpdbLJ0 #1cTSA
15-Dec-12 09:02 | o3sac

RT @o3sac: Ecodiari: Reclamen un pacte nacional de polítiques ambientals al nou Govern http://t.co/hVpdbLJ0
#1cTSA
15-Dec-12 09:07 | manelcunill

RT @alfredvara: Reflexió obligada: "@Josep_Planas: RT “@EcoDiari: Recl pacte nac de pol amb. al nou Gov
http://t.co/HhB94KUJ” #1cTSA @o3sac @mediambientcat"
15-Dec-12 09:09 | manelcunill

RT @Josep_Planas: RT “@EcoDiari: Reclamen un pacte nacional de polítiques ambientals al nou Govern
http://t.co/uLgy9WWO” #1cTSA @o3sac @mediambientcat
15-Dec-12 09:28 | olloren

RT @o3sac: Ecodiari: Reclamen un pacte nacional de polítiques ambientals al nou Govern http://t.co/hVpdbLJ0
#1cTSA
15-Dec-12 09:28 | olloren

Durant el Congrés de TSAcat s'han fet 718 piulades amb el hashtag #1cTSA. Moltes gràcies! @o3sac
@mediambientcat
15-Dec-12 09:41 | o3sac

RT @o3sac: Durant el Congrés de TSAcat s'han fet 718 piulades amb el hashtag #1cTSA. Moltes gràcies!
@o3sac @mediambientcat
15-Dec-12 09:42 | manelcunill

RT @o3sac: Durant el Congrés de TSAcat s'han fet 718 piulades amb el hashtag #1cTSA. Moltes gràcies!
@o3sac @mediambientcat
15-Dec-12 10:15 | olloren

Després del #1cTSA ens reunim dos dies per revisar el 2012 i planificar el 2013! S'ensuma un bon any!
15-Dec-12 13:08 | lacanonja3

@GrauMarta enhorabona pel #1cTSA espero que hagis pogut descansar avui!
15-Dec-12 13:15 | olloren

