	
  
L’Associació Aurora: experiència i nous horitzons d’un projecte d’integració de
salut mental i medi natural

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

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

L’Associació Aurora: experiència i nous horitzons d’un
projecte d’integració de salut mental i medi natural
Jordi Pietx i Marian Bonet
Associació Aurora – Centre Especial de Treball
Jordi Pietx

PARAULES CLAU:
Salut mental; Discapacitat; Espais naturals; Custòdia del territori; Jardineria; Treballs
forestals; Integració socioambiental; Innovació.
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
El Centre Especial de Treball (CET) de l’Associació Aurora (nascuda el 1987), situat a
Tarragona, dóna feina a una vintena de persones amb malalties mentals des de 1997.
L’any 2007 Aurora transforma totalment la seva activitat, d’un taller de manipulats a una
brigada de treballs de jardineria, verd urbà, forestals i de gestió d’espais naturals. Així
esdevé un projecte pioner i únic dins els CETs, unint salut mental i espais naturals.
D’aleshores ençà, Aurora ha mantingut una activitat continuada en el medi natural i els
espais urbans, inicialment de forma més intensa en treballs de neteja i restauració fluvial,
amb finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua. Progressivament, Aurora ha anat
ampliant el seu ventall de col·laboradors i clients, amb ajuntaments, empreses,
particulars, i altres institucions públiques. Els diversos acords de custòdia del territori són
una eina molt útil per consolidar plans de gestió de llarga durada, actualment al tram final
del riu Francolí, i a la zona litoral nord del terme de Tarragona (Morrots de la Savinosa –
Platja Llarga – Bosc de la Marquesa), parcialment inclòs a la Xarxa Natura 2000. La
qualitat i el rigor tècnic (ambiental, de biologia de la conservació, de verd urbà) en tots
aquests treballs, és fonamental per a l’experiència i el prestigi d’Aurora.
La vessant psico-social d’Aurora també es molt important, i el suport als nostres
treballadors és un compromís clau de l’entitat, que a més repercuteix en el seu benestar i
motivació per a la feina. El procés de canvi experimentat el 2007, passant de treballar
dins una nau industrial, a treballar al camp, i en espais públics urbans, fou una
experiència molt gratificant. D’aquesta manera es va demostrar que existia una millora
significativa en la patologia mental dels nostres treballadors, que es beneficiaren d’un
treball que implica exercitar el cos, a l’aire lliure i, sobretot, de cara a l’exterior i en
contacte amb la gent, que suposa vèncer l’estigma i reforçar l’autoestima, afavorint el seu
benestar personal. Perquè la nostra activitat sigui més productiva és preferible que el
nostre radi d’acció no superi els 40 Km a l’entorn de Tarragona per poder-nos ajustar a
les 37,5 h setmanals que es contemplen laboralment en l’àmbit de la discapacitat.
Recentment Aurora ha incorporat un responsable de projectes i relacions externes, amb
l’objectiu de dinamitzar les relacions institucionals i socials de l’entitat, de cara a
diversificar les línies de serveis i d’ingressos. Aquest també es un rol estratègic de cara a
una visió d’R+D+i en nous nínxols d’activitat com la biomassa, la captació de CO2,
l’emprenedoria social, o la gestió d’hàbitats per citar-ne alguns.
Aurora també ha deixat constància en els seus estatuts del seu treball en la vessant
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ambiental, la qual cosa unifica la seva tasca a favor de les persones i en benefici del
medi ambient. Per això la nova denominació de l’entitat és “Aurora: Salut Mental, Territori
i Paisatge”.

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

Jaume Santos
Avda. Dels Pins s/n, Tarragona · www.associacioaurora.org
977 520 205
jpietx@associacioaurora.org
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Can Moragues, un projecte socioambiental pel foment de l’economia verda.

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

Can Moragues, un projecte socioambiental pel foment
de l’economia verda.
Marc Vilahur Chiaraviglio
Fundació Emys
Marc Vilahur chiaraviglio

PARAULES CLAU:
Economia Verda, Custòdia, Desenvolupament Sostenible
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

	
  

Fundació Emys i Fundació Astres van posar en marxa l’any 2013 una col·laboració per a fer
projectes que fossin sostenibles a nivell ambiental, social i econòmic. Així doncs neix el Setembre
de 2013 l projecte d’Obrador Ecològic i Social de Can Moragues.

L’obrador té per objecte transformar la matèria prima produïda en finques en custòdia i
especialment aquelles de varietats tradicionals, per a produir, mitjançant el treball de
persones amb discapacitat intel·lectual per a vendre un producte assequible i de qualitat.
Els productors, al disposar de contracte de custòdia, tenen un compromís amb Fundació
Emys per a la conservació de la biodiversitat dels seus espais productius, tant de la
biodiversitat agrària cultivada com de la biodiversitat agrària auxiliar o “de marge”. Alhora
però el contracte també els dona preferència per a la venta de productes a l’obrador, en
contractes de compra anuals a preus pactats a l’inici de temporada, permetent així una
major facilitat de planificació i venta a l’agricultor.
El processat del producte es produeix principalment en fresc i sota el segell d’ecològic
facilitant així una distinció del producte. Alhora l’envàs és sense col·les, reutilitzable i
l’etiqueta és de fibres naturals i sense clor en el seu tractament. Les persones que
realitzen aquestes tasques són de col·lectius desafavorits del territori tutoritzades per al
Fundació Astres.
El resultat d’aquest procés és una melmelada de figues amb ratafia, una de poma amb
canyella, una de tomàquet amb farigola, una de pera amb menta i també un allioli, una
salsa brava i un sofregit.
Els beneficis generats d’aquesta producció tenen d’una part finalitats socials i de l’altra
contribuir econòmicament als objectius de conservació de biodiversitat de la Fundació
Emys.
DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Marc Vilahur Chiaraviglio
Ctra Santa Coloma 12 1r 1a
972 16 49 57
marcv@fundacioemys.com
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Arrèlia, de la custòdia del territori a l’ecoturisme. Un model d’economia verda i
treball en xarxa

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

Arrèlia, de la custòdia del territori a l’ecoturisme. Un
model d’economia verda i treball en xarxa
Anna Subirana
Xarxa de Custòdia del Territori
Sandra Carrera Bonet

PARAULES CLAU:
Ecoturisme, turisme de natura, economia verda, custòdia del territori
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

	
  

“Arrèlia, Experiències per viure la terra” és un projecte d’emprenedoria social i
economia verda que neix en el marc de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), amb la
finalitat de contribuir a la conservació d’espais naturals a Catalunya i al foment de la
gestió sostenible del medi mitjançant la venta de propostes ecoturístiques de les entitats
de custòdia membres de la XCT.
L'objectiu del projecte és promoure l’ecoturisme o el turisme de natura en espais en
custòdia a fi de donar-los a conèixer mitjançant una estratègia turística respectuosa amb
l’entorn, tot sensibilitzant als visitants sobre la importància d’aquest espai, el seu valor, la
necessitat de preservar-los i l’encaix de la custòdia del territori.
Alhora el projecte busca millorar la viabilitat econòmica de les entitats de custòdia
així com el desenvolupament econòmic de la zona. Aquest projecte pretén respondre a la
necessitat de compatibilitzar l’activitat econòmica en un àmbit d’elevada importància al
nostre país, com és el turisme, amb la conservació i la valorització del nostre territori, tot
fomentant un turisme responsable i sostenible, com a camí de transició cap a l’economia
verda.
El projecte respon a 2 reptes actuals:
- Conservar els espais naturals del nostre país com a benefici social de les persones
(Espanya és un dels estats membres de la Unió Europea amb major rellevància en quant
a presència d’hàbitats i espècies en el seu territori, s’hi troben quasi la meitat d’espècies
de
fauna
d’Europa).
- Promoure un turisme sostenible i respectuós amb l’entorn (l’ecoturisme) que ajudi al
desenvolupament sostenible de les zones rurals (actualment el sector turístic és un dels
principals motors de l’economia espanyola, representa un 10% del PIB nacional).
Fins el moment participen 7 entitats al projecte, i es preveu la seva ampliació fins a unes
20-25 entitats. Per tal de definir els elements claus i l’estratègia del projecte s’ha
desenvolupat un procés participatiu on line que ha comptat amb una àmplia
participació i que ha permès consensuar i construir aquest projecte amb diversitat
d’opinions i idees que han de permetre garantir la continuïtat del projecte a llarg termini.
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DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Sandra Carrera Bonet
C/sagrada Família, 7, 08500 – Vic
93.886.61.35
scarrera@custodiaterritori.org
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Aliances entre entitats i universitat
L’exemple del CST i Intraescapelab

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
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

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

Aliances entre entitats i universitat
L’exemple del CST i Intraescapelab
Raül Valls
CST
Raül Valls

PARAULES CLAU:
Plataformes, alternatives, entitats, ciència participativa, nova cultura del territori
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

L’aliança entre els moviments socials relacionats amb temes ambientals i la ciència que ha caracteritzat el
conflicte socioambiental de finals del segle XX i principis del XXI. “ seure junts i tractar de comprendre”.
Aquesta escena s’ha donat centenars de cops en aquests darrers 25 anys. Veïns, activistes, ecologistes,
experts, intel·lectuals s’han assegut al voltant d’una taula a discutir, intercanviar i generar nou coneixement.
Un coneixement al servei del bé comú i de les majories socials. La modernitat i el progrés tècnic han fet
complexes les nostres societats i la necessitat de coneixement sobre com funciona el nostre món ha
esdevingut estratègic, imprescindible. Els moviments socioambientals no només han posat en qüestió un
model de desenvolupament molt agressiu amb el medi ambient, també han canalitzat propostes
alternatives de per on han d’anar les coses si volem una vida digne en un planeta habitable. Davant de la
política “hidràulica” de transvasaments i regulació de cabdals han defensa una nova cultura de l’aigua on el
riu esdevé un organisme viu i necessari. Davant les polítiques transport basades en més autovies i més
cotxes, han defensat una mobilitat sostenible i sustentada en un transport públic i col·lectiu ; davant una
política energètica extractivista i devastadora del territori ha defensat una nova cultura de l’energia on les
fonts renovables i la consciència dels límits prenen el relleu a una cursa desbocada que ha convertit el
planeta en un tub d’assaig experimental. Però cal anar més enllà i els científics i experts també han de fer
visible el fil conductor que connecta les resistències concretes a aquest model desfermat amb el
funcionament d’un ordre de coses, el sistema socioeconòmic actual, basat en el creixement, l’expansió
continuada i l’acumulació en poques mans a restat esgotat.
En aquest diàleg entre ciència i moviment social les aportacions son mútues. El científics aporten als
activistes coneixements que fonamenten les seves crítiques i resistències i alternatives raonables i
possibles. La ciutadania mobilitzada esdevé una corretja de transmissió en la conversió del coneixement
crític en programa polític concret, en actuació real sobre el terreny. També assenyalen als experts quines
son les necessitats socials que han de convertir en noves línies d’ investigació científica.
És en aquest sentit que sostenim que el conflicte socioambiental ha estat un factor democratitzador de la
societat. Ha sorgit, lligada al indret, una ciutadania més sabia i preocupada per l’esdevenir dels seu entorn
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ambiental. Aquesta preocupació pot néixer a partir de diferents elements que poden estar relacionats amb
la qualitat del paisatge, la salut dels ecosistemes i de les persones, la biodiversitat, la memòria històrica i
cultural, els recursos naturals... De vegades no és un factor només, sinó que se’n combinen varis. Però en
el fons rau la voluntat democràtica de poder decidir sobre com ha de ser el nostre entorn, de com ha de
canviar i si ho ha de fer. Demana la paraula, pregunta, cerca les motivacions i hi participa activament. Una
mobilització transcendental pel sorgiment d’una mentalitat nova respecte a la nostra relació amb la natura i
el planeta.

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

Raül Valls
Cal Monjo, Sant Privat d’en Bas. 17178
699314491
Raul.valls65@gmail.com
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Lluerna, acompanyament tècnic a l’agroecologia

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
x Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

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

Lluerna, acompanyament tècnic a l’agroecologia
Neus Vinyals i Grau
L’Era, espai de Recursos Agroecològics
Neus Vinyals i Grau

PARAULES CLAU:
Assessorament, agroecologia, agricultura ecològica, energies renovable, bioconstrucció,
xarxa d’assessorament
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
L’Era és una entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa més de 16 anys per la difusió i
expansió de l’agroecologia. Ho fa a través dels seus diferents projectes: Agrocultura, la revista
de la producció ecològica i l’agroecologia, Esporus, el centre de recuperació de varietats locals,
els cursos i tallers de formació, prospeccions etnobotàniques, tertúlies agroecològiques, etc.
Recentment s’ha incorporat a l’entitat el projecte Lluerna, acompanyament tècnic de L’Era
Lluerna neix amb la vocació de donar servei al sector creixent de l’agricultura ecològica, de les
energies renovables i la bioconstrucció i també de crear una xarxa de participació i intercanvi
entre els tècnics especialistes que ja treballen al territori: ADV, consultories, Escoles Agràries,
administració, etc.
Des de mitjans de l’any 2014 és quan es posa en marxa aquest nou projecte i és a la tardor, dins
del marc de l’Ecoviure de Manresa, que es presenta oficialment.
Els sectors que avarca són:
• Producció ecològica:
o horta, fruita, olivera, vinya, cultius herbacis,
o ramaderia: porcs, ovelles, gallines, pollastres, vaques, ..
• Jardineria ecològica: municipal, pública, privada, restauració de paisatge,.
• bioconstrucció: en materials naturals: palla, argila, fusta, fang, cobertes verdes, depuració
d’aigües negres i grises,..
• Energies renovables: fotovoltaica, tèrmica, biomassa, geotèrmica, eòlica,..

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

Neus Vinyals i Grau
Av. Universitària 4 -6 (edifici FUB) 08242 - Manresa
672337305 - 93 878 70 35
neus@associaciolera.org
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