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Des de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge es veu amb molt d’interès la 

iniciativa del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya perquè ens permetrà 

compartir i comentar les principals reflexions i temes rellevants del sector. 

Aquest Fòrum ens ajudarà com a conselleria a treballar-les a posteriori i establir 

una comunicació, articulada i permanent, que ens permeti intercanviar opinions i 

propostes, i, en aquest sentit, assumir aquelles accions que entenem seran 

beneficioses per les entitats, pel govern i en definitiva pel país. 

És important per un país, que existeixi una bona preparació, una bona organització, 

una bona articulació del voluntariat, cal aspirar a  una societat amb  elements de 

cohesió, i apostem que aquest Fòrum pot ser un d’aquests elements.  

Segurament estem en un moment especialment complex, perquè el context de crisi 

econòmica podria demorar molts dels aspectes de renovació mediambiental i de 

sostenibilitat que tenim al nostre país, per tant, aquest és un dels elements que 

trobem com a obstacle afegit i que hem de saber gestionar per una banda i 

combatre per una altra, articular-lo amb intel·ligència i amb força.    

Per últim, cal fer un reconeixement èxplicit a totes les entitats que formen aquest 

sector, per totes les aportacions que fan, que s’han fet fins ara i que estem 

convençuts que es seguiran fent. I per una altra banda, cal explicitar el compromís 

del  departament en la vinculació amb aquest Fòrum i en el mantenimentr d’un 

diàleg obert amb tot el moviment, amb cada un dels seus components i amb 

aquelles formes que s’articulin en aquesta trobada.  

 

Francesc Baltasar 

Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya
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Part I. Els fòrums 

1. Presentació 

Des de l’Observatori del Tercer Sector hem promogut, conjuntament amb 
entitats del sector, el Fòrum del Tercer Sector Ambiental amb l’objectiu 
d’establir un espai comú de reflexió i debat que ajudi a l’avenç de les 
entitats ambientalistes i el seu impacte en la societat. 

Per tal  d’impulsar el projecte s’ha constituït un grup assessor format per 
persones representants d’entitats de segon nivell del sector ambiental que, 
per la seva rellevància, trajectòria i visió global col·laboren en l’articulació 
del Fòrum. Des de l’inici del projecte, la participació de les entitats és un eix 
fonamental per aconseguir els objectius proposats.  

En aquesta publicació us presentem el resultat de la primera trobada del 
Fòrum. Aquesta primera sessió ha estat un punt de partida, una reflexió 
inicial que ens ha servit per conjuntament diagnosticar en quin moment es 
troba el sector i quin són els temes més rellevants i prioritaris a l’hora de 
construir un discurs col·lectiu. La idea és que el Fòrum del Tercer Sector 
Ambiental tingui continuïtat en el temps i que en cada una de les trobades 
s’elabori un quadern que reculli el resultat del debat. D’aquesta manera, el 
debat té un impacte més allà de la pròpia reunió i tots els quaderns junts 
serviran de base a futures reflexions. 

Aquest quadern té una primera part de presentació dels fòrums i una 
segona part on es recullen les principals reflexions i aportacions del debat 
de les sessions.  

Per tal de facilitar la participació i atès que les persones assistents van ser 
força nombroses, la dinàmica de la sessió es va fer en dos grups de treball. 
En el quadern trobareu un resum global, ja que els dos grups de treball van 
coincidir molt en les seves reflexions, i en la publicació hem recollit les 
principals aportacions dels dos grups.  

S’enceta, així, un projecte obert, on les entitats tenen el paper protagonista 
i, de ben segur, un espai de diàleg i de construcció conjunta del Tercer 
Sector Ambiental.  

 

Pau Vidal 

Coordinador de l’Observatori del Tercer Sector 
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2. El Fòrum del Tercer Sector Ambiental  

2.1 Objectius 

L’objectiu del Fòrum és facilitar la reflexió conjunta de les organitzacions no 
lucratives que treballen en el camp ambiental sobre els temes que les 
preocupen.  

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius específics:  

-Centrar el debat en els temes claus per a les entitats del Tercer Sector 
Ambiental. 

-Generar visions alternatives/compartides sobre com s’afronten i es poden 
afrontar els reptes presents i futurs. 

-Crear un discurs col·lectiu des de les entitats del Tercer Sector Ambiental. 

-Afavorir la participació i el debat entre els actors del món no lucratiu 
ambiental (les entitats i les diferents xarxes que les agrupen). 

-Anticipar temes rellevants per al Tercer Sector Ambiental a Catalunya. 

2.2. Metodologia i funcionament 

El funcionament del Fòrum es concreta en la celebració de diverses reunions 
obertes amb la màxima participació de persones d’entitats del Tercer Sector
Ambiental. 

Participants 

Els fòrums de debat estan dirigits a representants, membres, treballadors i 
càrrecs d’organitzacions no lucratives que treballen en el camp ambiental. 
La participació als fòrums sempre és oberta a les entitats del Tercer Sector 
Ambiental que vulguin incorporar-s’hi. A més, ocasionalment, podran 
participar persones provinents d’altres entitats i institucions (sector privat o 
públic) en funció del plantejament i interès transversal que tinguin les 
temàtiques. 

Desenvolupament de les trobades  

Les trobades tindran el següent format base, tenint en compte que aquest 
pot anar evolucionant en funció de les dinàmiques i temes. El component 
metodològic és important per a l’èxit dels debats: 

-Introducció tècnica al tema.  

-En funció del tema es podrà convidar a un o dos ponents (preferentment 
del mateix sector o altres experts rellevants convidats). 

-Discussió oberta amb tots els assistents i els ponents en intervencions 
breus amb un facilitador de la sessió. 

-Recull d’aportacions finals.  

La primera sessió ha tingut un format diferent, atès que ha estat de caire 
més genèric. En aquesta primera reunió s’ha fet un diagnòstic conjunt 
mitjançant una dinàmica participativa i s’han establert quin són els temes 
més rellevants per al tercer sector ambiental.  
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2.3. Col·lecció Quaderns per a entitats ambientals 

De cada una de les trobades del Fòrum es realitzarà un quadern on es 
recullin les principals reflexions i aportacions. El conjunt de quaderns 
constitueixen la Col·lecció Quaderns per a entitats ambientals que té com a 
objectiu fer visible el treball dut a terme, a més  de permetre capitalitzar els 
avenços dels temes tractats i construir un discurs col·lectiu del Tercer 
Sector Ambiental. Les publicacions faciliten fer una major difusió, no només 
entre els assistents, sinó també entre totes les persones implicades en el 
sector. 

 

2.4. Grup Assessor 

El Grup Assessor és un grup de persones pertanyents a entitats 
representatives del sector ambiental, principalment de segon nivell, que, 
donada la seva capacitat de lideratge i visió global, tenen un rol de suport i 
promoció del projecte.  El Grup Assessor es reuneix en reunions per tal 
de valorar, proposar i fer un seguiment de la dinàmica del Fòrum. 

Inicialment el Grup Assessor està format per les següents persones i 
entitats:  

 

Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), Vanessa Bastida 

Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat, Muntsa Besnard 

Ecologistes de Catalunya (EdC), Vicky González 

Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana), Manel Cunill 

Seo/BirdLife, Jordi Prieto 

Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), Júlia Garcia 

Xarxa Custòdia del Territori (XCT), Jordi Pietx 

Xarxa de Voluntariat Ambiental a Catalunya (XVAC), Enric Madrigal 



 

 

 

 

 

 

 

 

Part II. 1a Reunió: reflexionant sobre els reptes 
d’un futur comú 
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Part II. 1a Reunió: Reflexionant sobre els reptes d’un 
futur comú 

3. Fitxa tècnica de la primera reunió   

Data: 12 de febrer de 2009 

Lloc: C/ Carolines, 10, Barcelona 

Participants: Gairebé 80 persones de 44 entitats diferents  

Entitats participants 

Acciónatura Ecodiari 

AEMS - Rius amb vida 
Eco-union- Asociació de Professionals 
pel Mediambient  

Associació Catalana de Lleure Formatiu Ecologistes de Catalunya 

Associació Hàbitats - Projecte Rius Ecologistes en Acció de Catalunya 

Associació per a la Promoció del 
Transport Públic - PTP 

Fundació Catalana de l’Esplai - FCE 

Associació per la Defensa i l'Estudi de 
la Natura- ADENC 

Fundación ECA Bureau Veritas 

Associació Pràctiques d’Ecologia 
Urbana- Apeu  

Fundació Marianao 

Bicicleta Club de Catalunya- BACC Fundació Sigea 

Campus per la Pau- UOC   Grodema 

Càtedra UNESCO en Sostenibilitat 
Grup d'estudi i protecció dels 
ecosistemes catalans- GEPEC 

Cerdanyola Via Verda 
Grup Ecologista del Nucli Antic de 
Barcelona- GENAB 

Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris -
CAPS 

Grup Naturalistes Osona- GNO-ICHN 

Ciutadans pel Canvi Internatura 

Defensa del Medi Ambient de 
Castellbisbal - Demac 

Institut Català d'Ornitologia- ICO 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

Institut Cerdà 

Dynamis. Associació catalana per a la 
dinamització del tercer sector social i 
cultural 

La Canonja 3 - Poble, paisatge i 
sostenibilitat 
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Lliga per a la Defensa del Patrimoni 
Natural-DEPANA 

Submon: conservació i estudi del medi 
marí 

Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi Univerd-Paisatgisme 

Nereo  Universitat Girona 

Nova Acròpolis Xarxa de Custòdia del Territori- XCT 

Obra Social Caixa Catalunya 
Xarxa de Voluntariat Ambiental a 
Catalunya- XVAC 

Societat Catalana d'Educació 
Ambiental- SCEA  

Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua-
XNCA 

Centre UNESCO de Catalunya-
Unescocat 

 

 

3.1. Ordre del dia 

-Benvinguda i inscripcions 
-Obertura del Fòrum, a càrrec de l’Honorable Conseller Francesc Baltasar i 
Albesa 
-Part I. Diagnòstic de la situació del Tercer Sector Ambiental a Catalunya 
-Part II. Identificació i priorització dels reptes del Tercer Sector Ambiental a 
Catalunya 
-Pausa 
-Resultat de la priorització 
-Conclusions i tancament de la sessió 

3.2. Metodologia 

S’ha utilitzat una metodologia dinàmica per a la consecució dels objectius. 
La sessió va tenir dues parts diferenciades:  

-Identificació dels reptes  
-Priorització d’aquests 

 

Donat el número d’assistents, s’han fet dos grup paral·lels de treball que, 
seguint la mateixa dinàmica, han arribat a identificar i prioritzar el reptes 
del tercer sector ambiental.   

La dinàmica s’inicia amb una roda d’intervencions on les persones 
participants identifiquen els que són, per a ells, els principals reptes de les 
entitats ambientals com a sector. Amb aquestes intervencions s’elabora un 
primer llistat ampli de reptes identificats, que permet generar un debat. Una 
vegada els reptes han estat identificats i consensuats pel grup es va fa una 
priorització personal, amb una puntuació numèrica.  
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El valor de la sostenibilitat 
està assumit per la societat, 
però aquest xoca amb altres 
valors establerts que  
són considerats prioritaris.  

4. Situació del sector ambiental 

A partir de la ronda d’intervencions dels assistents i el posterior debat, 
s’han recollit les aportacions per blocs de temes amb la voluntat de tenir 
una aproximació al que és avui el Tercer Sector Ambiental.  

4.1. La necessitat de millorar la transmissió de missatges clau 

Les entitats ambientals expliciten que existeix una certa dificultat en 
traslladar de forma clara els missatges sobre què es fa i perquè  a la 
societat en general i també a l’administració. S’evidencia que la societat en 
general té una visió parcial del sector i una mica distorsionada. Potser la raó 
és que, sovint, el missatge que arriba per part de les entitats ambientalistes 
es fa des de la reivindicació.    

Es considera, també, que existeix una cultura instal·lada contrària a la 
defensa de la natura. Encara avui els temes ambientals es perceben com un 
obstacle al progrés. Aquesta 
percepció és important afrontar-la 
de forma conjunta en 
coresponsabilitat amb la societat. 
S’ha de tenir present que els temes 
ambientals no són quelcom 
prescindible, sinó que són una 
qüestió de supervivència. Cal pujar, 
doncs, l’escala de valors, ja que el valor de la sostenibilitat està assumit per 
la societat, però aquest xoca amb altres valors establerts que són 
considerats prioritaris respecte a la sostenibilitat com pot ser el creixement 
econòmic. 

Cal que l’economia sostenible sigui percebuda com a viable, buscant 
alternatives innovadores, incorporant els valors ecològic /econòmic /ètic (les 
tres E) a la percepció ambiental de la població. 

Probablement, si hi haguessin missatges positius i més optimistes, que 
posessin en rellevància els avantatges de les accions ambientals els 
resultats serien millors. Es pot afirmar que s’ha aconseguit una 
sensibilització vers als temes ambientals. Per això, si es continua treballant 
en aquest sentit, es podrà arribar a uns canvis d’hàbits necessaris, a una 
ideologia que ha de fer que la societat passi de la conscienciació a l’acció.  

 



14 

El caràcter local i sectorial, 
és un tret destacable dins el 
Tercer Sector Ambiental, 
igual que la territorialitat. 
Cal conservar aquest tret 
alhora que es treballa per 
una xarxa més global. 

L’aportació de les entitats a la societat és destacable; cal només que 
aquestes tasques evidents i positives vers la població en general siguin més 
visibles, variant la visió que la població té del sector, eliminant estereotips, 
percebent-lo com quelcom més que un element reivindicatiu. Es pot 
avançar per tal de canviar aquesta percepció, per tal de mostrar una imatge 
més positiva, la imatge que qualsevol persona pot ser ecologista no només 
els activistes associats. 

El fet que la percepció que la societat té de les entitats ambientals sigui 
parcial i distorsionada es tradueix en una implicació social també menys 
forta. Si s’aconsegueix que el missatge arribi a la població en general i arribi 
d’una manera clara i correcta, serà fàcil tenir una base social més forta i 
consolidada i, consegüentment, també serà més fàcil arribar a captar 
persones voluntàries, peça clau per a la consolidació de les entitats.  

Per tancar els temes comunicacionals es fa referència a la interlocució amb 
l’Administració. Es creu que aquesta necessita un interlocutor vàlid, i en 
aquests moments rep un discurs amb poca concreció i amb un alt grau de 
disseminació. Les entitats alerten del perill de la institucionalització i 
apunten cap a l’establiment d’una relació amb l’Administració que doni  al 
Tercer Sector Ambiental l’oportunitat de continuar actuant amb 
independència. 

4.2. La necessitat del treball en xarxa 

Al debat també aflora el tema de la necessitat de coordinació entre les 
entitats del sector. Un millor coneixement entre les entitats pot facilitar 
aquesta coordinació. Les entitats ambientals saben de l’existència d’altres 
entitats que treballen pels mateixos objectius que elles, però és important 
intercanviar metodologies, experiències, formes d’organitzar-se, etc. Aquest 
coneixement facilitarà la possibilitat de treballar plegades pels objectius 
comuns, i les probabilitats de coordinació seran més factibles si aquesta 
coneixença és efectiva. Tot i l’heterogeneïtat del sector, també es pot 
arribar a aconseguir una gestió optimitzada dels recursos existents.   

El coneixement mutu pot ajudar les entitats a identificar-se com a col·lectiu, 
com a Tercer Sector Ambiental. En aquests moments pot ser convenient 
que les entitats ambientals 
s’identifiquin com a membres d’una 
xarxa associativa, més enllà de les 
seves accions i implicacions, que són 
ara per ara més de caràcter local i 
sectorial. Aquest component local és 
molt destacable  i moltes de les 
intervencions al debat defensen la 
necessitat de mantenir-lo, insistint en 
la necessitat de  reforçar les entitats petites, però, alhora, treballar de 
forma més global. El treball en xarxa ha de possibilitar una aproximació a 
uns valors comuns que poden ser complementaris.  
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El treball en xarxa ha de 
possibilitar una aproximació a 
uns valors comuns que poden 
ser complementaris.  

Aquest treball en xarxa també ha 
de facilitar la comunicació vers  
l’exterior, una estructuració del 
sector i l’aprofitament de les 
xarxes existents. També s’ha fet 
èmfasi en la necessitat de mirar 
cap als altres subsectors, per tal de poder assimilar les formes de fer que a 
altres subsectors els han funcionat, buscant nexes d’unió aprofitant 
sinergies que sumin esforços. Aquesta coordinació amb altres subsectors 
implicarà també una visió més global. L’heterogeneïtat  que caracteritza el 
sector ambiental ha de ser una font d’enriquiment, on una organització 
adient permeti assolir els objectius comuns optimitzant recursos. 

4.3. Cap a noves formes organitzacionals 

Les entitats del sector també són heterogènies pel que fa als trets 
organitzacionals. Tot i així, el debat posa de relleu trets comuns que en 
gran part ho són del Tercer Sector en general. Es constata, per exemple, la 
necessitat de cercar mecanismes d’estabilitat dins les entitats, una 
estabilitat tant econòmica com de gestió i desenvolupament de les 
persones. Pel que fa a aquest últim punt, el de la gestió de les persones, cal 
veure’l des de la seva perspectiva més àmplia referint-se a les persones 
associades, voluntariat, personal assalariat, equips dirigents... Aquesta 
estabilitat facilitarà la continuïtat de les entitats i la possibilitat de  proposar  
objectius a llarg termini.  

Per tal d’assolir una millora de l’organització, es tindrà en compte que 
l’adaptació de les entitats als canvis és un tema que cal treballar en 
profunditat.   En general, es veu positiu  establir criteris d’avaluació, tant de 
les accions com del funcionament de les entitats, donant una importància 
primordial a la formació, tant de l’equip tècnic com de les persones 
voluntàries, i aplicant, sempre, un enfocament pedagògic, tant  intern com 
en les accions que repercuteixen en la població. 

L’existència de plataformes és una figura “no reconeguda” molt present al 
sector ambiental. Aquestes plataformes sorgeixen de problemàtiques 
puntals que mobilitzen una gran part de la població. Cal tenir-les en compte 
i aprofitar la potencialitat de la implicació social que aquestes susciten, ja 
que es tracta d’un fet important i creixent en els últims temps, per tant, cal 
tenir-les en compte i aprofitar les oportunitats que sorgeixen. Caldrà que el 
Tercer Sector es doti d’eines i estratègies per tal d’aprofitar aquestes puntes 
d’èxit.  

4.4. Sobre la base social de les entitats 

Una altra qüestió és la necessitat de clarificar els papers de les persones que 
actuen dins de les entitats, de les persones sòcies, del voluntariat, del 
personal assalariat, dels equips dirigents....Cal tendir a definir les 
responsabilitats que corresponen a cadascú, per tal d’ evitar malentesos i 
poder arribar a assolir els objectius que es proposen. Respecte al personal 
assalariat, és important tenir cura de vèncer la precarietat laboral. En els 
últims temps s’hi ha avançat, cal ara consolidar aquesta tendència si es vol 
mantenir uns criteris de qualitat dins la gestió de les entitats.   
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En relació amb les persones voluntàries, és necessari anar més enllà de la 
utilització del voluntariat i  passar a la seva gestió de forma integral, com a 
eina única i imprescindible d’implicació de la ciutadania en els temes 
ambientals.  

4.5. Sobre les accions i activitats 

S’apunta que pot ser interessant que les accions de les entitats ambientals 
puguin estar coordinades, tot garantint la independència de cada una de les 
entitats i els seus objectius. Tenir unes directrius clares d’actuació  
consensuades per tot el sector pot ser una mesura útil.  

Un altre punt de concordança és que les entitats ambientals han de tenir un 
pes rellevant en la tasca de divulgació científica i divulgació legislativa, ja 
que són les que estan treballant al medi i pel medi, i sovint les màximes 
coneixedores de les problemàtiques existents. És per aquesta raó que s’ha 
de treballar perquè la interlocució amb l’Administració estigui reconeguda i 
legitimada, així aquesta transmissió del saber serà possible.
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5. Identificació i priorització de reptes  

Fruit de les aportacions i dels debat en els grups de treball, s’han identificat 
els principals reptes del sector. També s’ha realitzat un exercici de 
priorització col·lectiva sobre quins són els reptes més rellevants per 
continuar desenvolupant en el Fòrum del Tercer Sector Ambiental.  

5.1. Priorització dels reptes 

A l’hora de prioritzar, s’ha de tenir en compte que algunes temàtiques són 
més àmplies que altres i quasi totes estan relacionades. El resultat de 
l’exercici de priorització ha estat: 

 1r. La necessitat del treball en xarxa 

 2n. La millora de la comunicació 

 3r. La relació amb l’Administració 

 4t. El finançament de les entitats 

 4t. La implicació de la ciutadania 

 5è. La construcció d’una identitat comuna com a sector 

 5è. La innovació organitzativa 

 6è. La professionalització del sector 

 7è. El treball amb altres àmbits del Tercer Sector 

 

Alguns reptes estan en el mateix ordre (4t i 5è), ja que les puntuacions són 
molt similars, per la qual cosa es situen en el mateix ordre de rellevància.  

A l’hora d’explicar els reptes pot ser adient fer una distinció entre aquells 
reptes de caràcter més funcional i aquells que són més relacionals. És a dir, 
es distingeixen reptes que versen sobre l’organització de les entitats, la 
gestió d’aquestes, la definició pròpia com a sector ambiental i, d’altra altra 
banda, reptes que impliquen les relacions amb altres, la imatge que es 
projecta...  

Tot i que, evidentment, també es troben reptes que no es situen en una 
banda o en una altra, sinó que són transversals, com per exemple, la millora 
de la comunicació. Aquest és un repte global i transversal, ja que es 
planteja tant dins de les entitats, vers les persones sòcies o el voluntariat, 
com vers la societat, l’Administració o els mitjans de comunicació. No es vol 
fer una catalogació estricta d’aquests reptes, sinó que es planteja com una 
simple manera de presentar-los per facilitar-ne la comprensió.  
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Es necessari impulsar una la 
formació continua dels equips, 
tant assalariats com de les 
persones voluntàries, amb una 
actualització constant dels 
coneixements. 

5.2. Reptes de funcionament de les organitzacions 

La possibilitat d’un treball en xarxa. La creació d’una xarxa de treball on 
les entitats estiguin coordinades i on es puguin optimitzar els recursos és un 
repte que implica començar aquest treball en xarxa partint de les 
necessitats compartides i reals, i sobretot  aprofitant les xarxes ja existents.  

Com s’apuntava anteriorment, les xarxes existeixen dins el sector ambiental 
i, a més, estan funcionant i estan consolidades encara que sigui en diferent 
mesura. Només cal avançar cap a una major participació de les entitats  en 
aquestes xarxes,  arribant a les entitats amb una vessant més local, per tal 
que s’incorporin a les estructures que ja existeixen. 

Aquest treball en xarxa ha de facilitar que els altres reptes siguin també 
assolibles, ja que si s’aconsegueix treballar plegats es podrà avançar, per 
exemple,  cap a una  comunicació vers la societat, l’Administració, les 
mateixes entitats del sector i vers al Tercer Sector en general.  

Consolidació de les fonts de finançament i optimització dels 
recursos. Cal tendir a cercar mecanismes de finançament clars i estables, 
que vagin més enllà de la cobertura dels projectes per tal d’enfortir i 
consolidar les bases estructurals de les entitats. Aquests mecanismes 
haurien de ser transparents, estructurats i ben definits per l’Administració 
de manera que es pugui garantir la continuïtat a llarg termini, tant dels 
projectes engegats com de les entitats que els duen a terme, sense caure 
en una subsidiarietat vers l’Administració.  

Innovació organitzativa. Facilitar i treballar per aconseguir un canvi de 
model associatiu, un canvi vers la professionalització i una gestió més 
eficient que permeti assolir objectius com la cultura de la transparència o 
avançar en temes com els d’incidència política. 

Es creu necessari impulsar una la formació continuada dels equips, tant 
assalariats com de les persones 
voluntàries, amb una 
actualització dels coneixements 
constant. 

Per una altra banda, també es 
veu la necessitat de superar les 
situacions de precarietat laboral 
en aquelles entitats que compten amb treballadors. Per últim, es planteja 
superar les sinèrgies clientelistes puntuals, gestionant-les tot tenint en 
compte la diversitat d’interessos que poden existir. S’apunta que una 
diagnosi sistemàtica i periòdica del sector pot ser una eina útil per tal de 
garantir la qualitat, assegurar la continuïtat i afavorir la renovació. 



19 

L’existència d’un document de 
referència podria facilitar un 
punt de trobada i consens.  

Construcció d’una identitat de sector. La necessitat de trobar uns 
interessos comuns és un punt de partida per arribar a assolir aquest repte.  

L’existència d’un document de referència com podria ser, per exemple, la  
Carta de la Terra, facilitaria un punt de trobada i consens. Aquesta és una 
declaració de principis ètics fonamentals i principis pràctics d’importància 
duradora, àmpliament compartits per totes les entitats.  Si es prengués com 
a marc de referència, podria 
funcionar com un codi de 
conducta, i seria alhora una crida 
a l’acció amb aquells valors que 
són compartits per tot el sector.  

Si s‘aconsegueix que la construcció de la identitat de sector sigui possible, 
també serà possible que la societat visualitzi el Tercer Sector Ambiental 
com a tal, transmeten-ne una visió global. 

Tendir cap a la professionalització. Cal treballar per professionalitzar les 
entitats, cuidant i treballant el rol de les persones associades i del 
voluntariat, per tal que la professionalització no esdevingui un perill de la 
identitat associativa.  

Dins el sector es poden trobar entitats amb equips tècnics assalariats , però 
també són moltes les entitats petites, amb una base majoritària o total de 
persones voluntàries que no han optat o no aspiren a tenir personal 
assalariat. Tot i aquesta diversitat, s’arriba a un consens pel que fa a la 
formació. La formació continuada a tots els nivells de l’estructura ha de ser 
l’eina que garanteixi aquest manteniment de la qualitat de les entitats. 

5.3. Reptes de caràcter relacional 

Millorar la comunicació. Cal donar a conèixer les problemàtiques 
ambientals d’una manera clara i facilitadora, propera al públic. Sovint els 
missatges que es transmeten des de l’Administració o des dels mitjans, o 
des de les mateixes entitats, fan difícil el coneixement de les 
problemàtiques a la ciutadania. 

Els mitjans de comunicació tenen un paper important en la visibilitat de les  
entitats ambientals vers la societat. Actualment, a aquestes només les 
trobem als mitjans en moments de crisi, quan succeeix un fet destacable. El 
Tercer Sector Ambiental ha de ser també notícia pel seu dia a dia, per la 
feina constant i continuada que realitza, i mostrar una imatge del sector 
ambiental completa i real.  

Aquesta millora de la comunicació ha de repercutir positivament en la 
consolidació d’una base social i, per tant, es crearan elements estructurals 
estables que facilitaran la continuïtat dels projectes i la consolidació de les 
entitats.  

Establiment de noves relacions amb l’Administració. Establir unes 
bases relacionals amb l’Administració, evitant la institucionalització de les 
entitats, per tal que aquestes no perdin els seus objectius fundacionals i 
evitant la subsidiarietat.  
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Cal fer un seguiment dels acords presos amb l’Administració i dels 
compromisos polítics, amb una interlocució valida, estable i consensuada, 
que estigui legitimada per ambdues parts.  

El Tercer Sector Ambiental, com a coneixedor del territori, les 
problemàtiques i les necessitats,  ha de poder exercir una activitat 
d’incidència política  davant de l’Administració. 

Necessitat d’implicació de la ciutadania. La consolidació de les entitats 
ambientals passa necessàriament per l’augment d’implicació social, ja que 
aquesta va en paral·lel amb la consolidació de la base social i, per tant, a la 
legitimació de les mateixes entitats vers la societat.   
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6.Reflexions finals 

En el plantejament inicial d’aquest Fòrum, es partia de la premissa que el  
Tercer Sector Ambiental tenia unes característiques especifiques que el 
diferenciaven dels altres. Després d’aquesta primera reunió es pot afirmar 
que, tot i tenir les seves característiques diferenciadores, són molt més 
destacables els trets que l’assimilen al Tercer Sector en general.  

Aquesta primera trobada ha servit per detectar els temes claus per a les 
entitats del Tercer Sector Ambiental, ha permès tenir-ne una primera 
fotografia. El procés obert i participatiu ens ha permès d’aconseguir uns 
criteris d’apropament i d’ordenació del sector, per tal d’arribar a una visió 
panoràmica d’aquest sector a Catalunya. I aquest procés participatiu, no 
només ens aporta una identificació d’uns reptes comuns, sinó que també els 
dóna legitimitat.  

A més, aquest document, ha de servir com a un primer esbós d’un discurs 
col·lectiu que caldrà continuar i madurar.   

Cal continuar el debat per tal de saber com es construeix des de la 
diversitat, per tal de poder avançar vers els reptes que s’han identificat, i 
aconseguir una generació de visions compartides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 






