	
  
Eines i mecanismes de defensa del territori a les comarques de Girona

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

Eines i mecanismes de defensa del territori a les
comarques de Girona
Càrol Coll
Associació de Naturalistes de Girona
Càrol Coll

PARAULES CLAU:
Territori, lluita, mobilització, comunicació

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

	
  

La defensa del territori és un dels pilars fonamentals de les entitats ecologistes del tercer
sector ambiental. Els mecanismes pel qual es duu a terme i les eines que es fan servir,
són molt variables, i depenen molt de cada moment i territori.
A més, la bona comunicació de les accions, així com de la repercussió social, econòmica
i ambiental d’aquestes lluites, són fonamentals per aconseguir arribar a la ciutadania i
mobilitzar la ciutadania .
Des dels anys 90, l’ANG ha treballat molts i molt diversos casos de defensa del territori.
En aquesta comunicació l’ANG vol presentar alguns dels casos de defensa i les accions
que han realitzat i com ha aplicat diferents estratègies (legal, denúncia pública i acció
mediàtica) per desenvolupar-les i comunicar-les.

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

Cors verds. La ciutadania vs el canvi climàtic.

	
  

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
X Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
X Comunicació i impacte social
X Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

Cors verds. La ciutadania vs el canvi climàtic.
350BCN
350BCN

Bruno Sokolowicz

PARAULES CLAU:
canvi climàtic, conscienciació, empoderament de la ciutadania, desinversió, reducció
nivell CO2

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

	
  

“El canvi climàtic és l’amenaça més gran del planeta”. Amb aquestes paraules el
president dels Estats Units, Barack Obama, destacava la importància d’arribar a un acord
vinculant durant la COP21, la conferència de Nacions Unides sobre el canvi climàtic que
tindrà lloc el proper mes de desembre a Paris.
Tot i que les variacions en els indicadors mediambientals com la concentració de CO2,
les corrents oceàniques i la recessió dels pols han estat científicament demostrades, la
comunitat científica alerta que les conseqüències de l’augment progressiu de la
temperatura són desconegudes i imprevisibles.
Així doncs, estem immersos en un dels reptes més importants als que s’enfronta la
humanitat: actuar envers un canvi que es retroalimenta amb la inèrcia socioeconòmica
del món global i local, i que es perpetua amb cadascuna de les interaccions sistèmiques
que s’hi produeixen.
Aquesta actuació no pot delegar-se en els polítics, donat que les seves decisions estan
condicionades per la influència dels lobbys, per tant, són els ciutadans els que han
d’assumir la responsabilitat que els pertoca com a habitants del planeta i promoure una
sensibilització i mobilització social que incideixi en el sistema i el transformi en un model
de preservació i sostenibilitat.
350BCN neix amb la voluntat de ser promotor i accelerador d’aquest empoderament de la
ciutadania mitjançant la connexió de diverses organitzacions, creant consciencia social i
traslladant la demanda als estaments polítics.

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte

Toni Oltra
660235330
350bcn@gmail.com

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

	
  
La Xarxa-Sud d’entitats i plataformes en defensa del territori

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

La Xarxa-Sud d’entitats i plataformes en defensa del
territori
Joan Pons Solé
La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibilitat
Joan Pons Solé

PARAULES CLAU:
Xarxa, territori, camp de tarragona,

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

	
  
RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
La comunicació pretén exposar quin ha estat el procés de creació i consolidació de la
Xarxa-Sud d’entitats i plataformes en defensa del territori, de les terres del sud de
Catalunya.
Aquesta xarxa nasqué fruit de la disgregació de les lluites vers conflictes ambientals molt
diversos al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, liderades molt sovint per petites
plataformes. La necessitat d’exposar els diferents conflictes arreu del territori i treballar en
xarxa per fomentar una consciència col·lectiva i una imatge d’unitat vers un nou model de
territori, feu constituir la Xarxa-Sud fa aproximadament dos anys.
L’èxit de la Xarxa-Sud està en el fet que no pretén unir entitats i plataformes, ja que és la
gent de cada territori la que coneix les seves particularitats i realitat. La Xarxa-Sud
existeix per fer equip, per sentir-nos recolzats, per poder comptar amb la resta del territori
quan és necessari, però no per diluir a ningú.
Darrerament, la Xarxa-Sud s’ha reforçat amb l’organització de la 1a Festa pel Territori
(festapelterritori.wordpress.com), un esdeveniment que va tenir lloc l’últim cap de
setmana d’abril a la Selva del Camp i que va servir per reivindicar d’una manera festiva,
oberta i participativa els diferents casos ambientals que afecten el territori. La Festa fou
tot un èxit d’implicació ciutadana i assistència.
Actualment la Xarxa-Sud la conformen de manera activa les següents entitats:
§ Alveolus
§ Aturem Bcn World
§ DEFENTERRA
§ DELTERPA
§ GEPEC-EdC GEVEN
§ La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibilitat
§ Plataforma Cel Net
§ Plataforma de l’Aleixar
§ Plataforma del Camp, en defensa de la terra i del territori
§ Plataforma Martí Verd
§ Plataforma No a la MAT Almoster
§ Plataforma del Priorat
§ Plataforma Salvem la Platja Llarga

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

	
  

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Joan Pons Solé
Av. La Florida, 3, baixos (43110 – La Canonja)
669924684
lacanonja3@lacanonja3.org
	
  

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

	
  
El valor dels aliments: sensibilització envers el malbaratament alimentari

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

El valor dels aliments: sensibilització envers el
malbaratament alimentari
Aina González Puig
Fundació ENT, Associació Naturalistes de Girona i Espai
Ambiental
Aina González Puig

PARAULES CLAU:
Malbaratament alimentari, bioresidus, consum responsable, valor social, valor ambiental,
valor econòmic.

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

	
  
RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
Un terç de la producció mundial d’aliments destinats al consum humà es perd o es
malbarata. A Europa, el malbaratament alimentari es produeix en un 42% a l’estadi de
consum, un 5% a la distribució minorista i majorista, un 14% als serveis d’alimentació i el
39% durant la fase de producció i processament d’aliments. El projecte pretén visibilitzar
les causes sistèmiques del malbaratament alimentari relacionades amb la pèrdua del
valor dels aliments, entès des d’una perspectiva àmplia (ambiental, social i cultural,
econòmic). El missatge es fa arribar per diferents canals:
-

Difusió de missatges de sensibilització envers el valor dels aliments mitjançant el
bloc de la campanya i les xarxes socials.
Creació d’audiovisual amb diferents testimonis i escenaris que il·lustren el
missatge
Realització d’activitats de formació i sensibilització per a col·lectius directament
relacionats amb el malbaratament: comerços, personal hostaleria, agricultors.
Realització d’activitats de sensibilització per al públic en general: xerrades
divulgatives, dinars populars a partir d’aliments de descart, espigolades.
Col·laboració amb entitats del tercer sector relacionades amb l’alimentació i el
malbaratament aliment

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Aina González Puig
C/Sant Joan, 39, primer pis, 08800 Vilanova i la Geltrú
938935104
agonzalez@ent.cat
	
  

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

	
  
Com	
  treballar	
  la	
  pobresa	
  energètica	
  des	
  del	
  tercer	
  sector

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

Com	
  treballar	
  la	
  pobresa	
  energètica	
  des	
  del	
  tercer	
  sector
Ecoserveis
Ecoserveis
Oriol Giménez

PARAULES CLAU:
POBRESA ENERGÈTICA, INCIDÈNCIA POLÍTICA, DINAMITZACIÓ DE VOLUNTARIAT,
INTERVENCIONS, ASSET BUILDING, FORMACIÓ SERVEIS SOCIALS

Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

	
  

Ecoserveis	
   és	
   una	
   associació	
   pionera	
   en	
   l’actuació	
   contra	
   la	
   pobresa	
   energètica,	
   treballant	
  
des	
  de	
  l’any	
  2007	
  aquesta	
  nova	
  prioritat	
  social	
  que	
  afecta,	
  cada	
  dia	
  a	
  més	
  famílies.	
  	
  
Actualment,	
  la	
  nostra	
  activitat	
  envers	
  la	
  pobresa	
  energètica	
  se	
  centra	
  en	
  vuit	
  àmbits:	
  
campanyes	
  de	
  difusió,	
  publicacions,	
  incidència	
  política,	
  planificació	
  estratègica,	
  formació	
  en	
  
prevenció	
  i	
  actuació,	
  assessorament	
  a	
  professionals,	
  dinamització	
  de	
  voluntaris,	
  intervenció	
  
directa.	
  
A	
   nivell	
   europeu	
   formem	
   part	
   del	
   grup	
   de	
   consumidors	
   vulnerables	
   de	
   la	
   Comissió	
   Europea	
   i	
  
com	
  a	
  experts	
  en	
  pobresa	
  energètica	
  per	
  al	
  Comitè	
  Econòmic	
  i	
  Social	
  de	
  la	
  Unió	
  Europea,	
  i	
  a	
  
nivell	
   català	
   com	
   a	
   impulsors	
   de	
   la	
   Taula	
   de	
   la	
   pobresa	
   energètica	
   juntament	
   amb	
   l’Institut	
  
Català	
  d’Energia	
  i	
  la	
  Taula	
  del	
  Tercer	
  Sector	
  Social.	
  
Fem	
   anàlisi	
   periòdic	
   de	
   bones	
   pràctiques,	
   polítiques	
   i	
   legislació	
   vigents	
   a	
   nivell	
   local,	
  
autonòmic,	
   estatal	
   i	
   internacional	
   per	
   a	
   elaborar	
   recomanacions	
   i	
   identificar	
   mesures	
   d’acció	
  
per	
  a	
  la	
  planificació.	
  
Fem	
  formació	
  en	
  prevenció	
  i	
  actuacions	
  a	
  través	
  de	
  jornades	
  tècniques,	
  cursos	
  de	
  formació	
  i	
  
tallers	
  específic,	
  donem	
  a	
  conèixer	
  la	
  problemàtica	
  i	
  proposem	
  solucions	
  a	
  nivell	
  energètic	
  
però	
  també	
  social,	
  de	
  consum,	
  salut	
  tant	
  a	
  públic	
  tècnic,	
  com	
  a	
  famílies	
  en	
  situació	
  de	
  
fragilitat	
  social.	
  
Ecoserveis	
   ha	
   realitzat	
   més	
   de	
   2.000	
   assessoraments	
   a	
   professionals	
   de	
   l’àmbit	
   del	
   medi	
  
ambient,	
   els	
   serveis	
   consums,	
   els	
   serveis	
   socials,	
   serveis	
   sanitaris	
   o	
   habitatge	
   que	
   treballen	
  
directa	
  o	
  indirectament	
  amb	
  la	
  pobresa	
  energètica.	
  
Per	
  treballar	
  l’empoderament	
  de	
  la	
  població	
  més	
  vulnerable,	
  juntament	
  amb	
  la	
  Fundació	
  ABD	
  
vam	
   crear	
   el	
   projecte	
   Fuel	
   Poverty	
   Group,	
   una	
   iniciativa	
   que	
   pretén	
   prevenir	
   la	
   pobresa	
  
energètica	
  evitant	
  que	
  les	
  famílies	
  tinguin	
  unes	
  despeses	
  energètiques	
  tant	
  elevades	
  que	
  no	
  
hi	
   puguin	
   fer	
   front	
   des	
   d’un	
   àmbit	
   estratègic,	
   innovador	
   i	
   pioner.	
   El	
   projecte	
   segueix	
   la	
  
mateixa	
   filosofia	
   de	
   moltes	
   entitats	
   socials	
   franceses,	
   angleses,	
   portugueses	
   i	
   hongareses,	
  
amb	
   serveis	
   d’Asset	
   Building,	
   és	
   a	
   dir,	
   d’autoconstrucció	
   de	
   patrimoni.	
   Aquesta	
   mena	
   de	
  
serveis	
   pretenen	
   augmentar	
   l’autosuficiència	
   i	
   la	
   dignitat	
   de	
   la	
   població	
   més	
   vulnerable	
  
dotant-‐la	
  del	
  coneixement	
  i	
  els	
  recursos	
  necessaris	
  per	
  potenciar	
  el	
  seu	
  accés	
  a	
  serveis	
  com	
  
una	
   educació	
   de	
   qualitat	
   o	
   un	
   habitatge	
   digne.	
   Per	
   a	
   fer-‐ho	
   comptem	
   amb	
   més	
   de	
   60	
  
voluntaris	
  actualment	
  i	
  500	
  usuaris	
  atesos.	
  
De	
   totes	
   maneres	
   cal	
   conèixer	
   la	
   problemàtica	
   real	
   i	
   per	
   això	
   també	
   realitzem	
   actuacions	
  
directes	
   en	
   famílies	
   en	
   situació	
   de	
   vulnerabilitat,	
   que	
   ens	
   proporcionen	
   una	
   radiografia	
   de	
  
què	
  funciona	
  i	
  què	
  no	
  alhora	
  de	
  prevenir	
  i	
  solucionar	
  casos	
  de	
  pobresa	
  energètica.	
  
D’aquesta	
  manera	
  realitzem	
  un	
  anàlisi	
  quantitatiu	
  de	
  la	
  pobresa	
  energètica,	
  avaluant	
  el	
  
consum	
  i	
  implementat	
  mesures	
  de	
  baix	
  cost	
  per	
  a	
  millorar	
  el	
  confort	
  tèrmic	
  a	
  	
  l’habitatge	
  i	
  
disminuir	
  l’import	
  de	
  les	
  factures.	
  
Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
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Des	
  d’Ecoserveis	
  donem	
  a	
  conèixer	
  la	
  problemàtica	
  a	
  la	
  població	
  en	
  general	
  a	
  través	
  de	
  la	
  
seva	
  diagnosi,	
  les	
  actuacions	
  dutes	
  a	
  terme	
  i	
  els	
  estudis	
  publicats	
  a	
  nivell	
  internacional	
  fent	
  
servir	
  els	
  mitjans	
  de	
  comunicació	
  i	
  les	
  xarxes	
  socials.	
  També	
  donem	
  suport	
  tècnic	
  en	
  
l’estratègia	
  de	
  comunicació	
  de	
  pobresa	
  energètica	
  i,	
  posteriorment	
  en	
  a	
  seva	
  implementació	
  
(contingut	
  web,	
  edició	
  material	
  divulgatiu,...)	
  a	
  administracions	
  públiques	
  com	
  la	
  Generalitat	
  
de	
  Catalunya,	
  la	
  Diputació	
  de	
  Barcelona,	
  Diputació	
  de	
  Girona,	
  Ajuntament	
  de	
  Barcelona,	
  etc.	
  
Totes	
  les	
  publicacions	
  i	
  estudis	
  estan	
  disponibles	
  a:	
  	
  
ecoserveis.net/pobresa-‐energetica/publicacions

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  
	
  

Oriol Giménez i Agulló
Carrer Diputació, 251. 5è Barcelona
934590022
comunicacio@ecoserveis.net

Secretaria tècnica del congrés
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