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Proposta de Programa (5h)
10 min

Presentació
Membre d'ANG-EdC

50 min

Taula 1: Catalunya va cap a la sostenibilitat i el decreixement?
Models de comunicació interna i externa més utilitzats per les entitats
del TSA
Modera: Membre de l’IAEDEN

Girona, 10 de novembre de 2012 (9’30 a 14’30h)
Jordi Pigem: filòsof de la ciència
Teresa Forcada: metgessa, teòloga i monja benedictina catalana.
Josep-Lluís Moner: CEPA-EdC
Marta Vall·lldosera: IAEDEN-EdC
(algunes persones pendents de confirmar)

Organitza: ANG, IAEDEN, LIMNOS i EdC
Presentació
La capacitat de generar incidència social i política envers els ciutadans i les
administracions en general és una de les fórmules que les entitats del TSA tenim per
dur a terme la nostra missió i projectar models alternatius de desenvolupament que
enriqueixin i canviïn quan calgui, la realitat ambiental del país, ja sigui a nivell
social, normatiu o polític. En aquest sentit, reflexionar i compartir les estratègies
que les diferents entitats apliquem (estratègies, campanyes, accions, etc.) pot
ajudar a l’autoreflexió i l’avaluació interna, per tal de trobar vies que ens permetin
adaptar-nos a sistemes de funcionament més efectius.

40 min

Debat

15 min

Descans

60 min

Taula 2: Les estratègies de les entitats ambientalistes catalanes
Modera: Membre de LIMNOS
Joan Vàzquez; IPCENA-EdC

L'experiència acumulada per les entitats del TSA que fa anys actuen al nostre
territori és un recurs fonamental per comprendre els mecanismes que ens poden
permetre assolir aquest objectiu. Per aquest motiu, durant la jornada s'analitzaran
diferents models de treball configurats al llarg dels anys (metodologies, eines i
valoracions) i que han permès incidir socialment i política en el desenvolupament
nacional. A la vegada, una mirada externa experta ens pot ajudar a visualitzar els
punts febles i les mancances de què pateixen els nostres models i permetre'ns
generar processos de millora contínua.
Aquesta sessió està destinada a aquelles entitats del TSA que treballen temes
ambientals territorials (a les comarques gironines) i a les entitats del TSA que
treballen per a la defensa ambiental (cal triar-les).

Xarxa de Custòdia del Territori
LIMNOS-EdC
Ecologistes en Acció
Salvem l'Empordà
(algunes persones pendents de confirmar)

30 min

Debat

10 min

Clausura
Membre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat

Contacte: correu@ecologistes.cat
93 680 27 51 / 627 45 46 14
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