Una ponència sobre el rol de l’activisme ambiental amb Mireia Boya i
Francesc Giró obrirà el 3r Congrés del tercer sector ambiental
L’històric consultor i Premi Medi Ambient 2017 Francesc Giró i l’ambientòloga i exdiputada de
la CUP Mireia Boya obriran divendres 16 de febrer el 3r Congrés del Tercer Sector Ambiental
de Catalunya amb una ponència sobre el paper de les entitats ambientals en la presa de
decisions de les polítiques del país.
Incidir a nivell institucional i traçar quin ha de ser el futur de Catalunya en l’àmbit
mediambiental és el principal repte que es planteja el 3r Congrés del sector, el fòrum de
trobada de totes les entitats mediambientals de Catalunya que se celebra cada dos anys,
impulsat per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya. Enguany se celebra en una
única jornada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), a Barcelona.
Del canvi climàtic a la sobirania energètica
El canvi climàtic i la problemàtica de la qualitat de l’aire, les lleis de territori, de biodiversitat i
d’espais agraris, qüestions sobre l’educació ambiental, la sobirania energètica o la
municipalització del recurs de l’aigua són alguns dels temes d’actualitat que s’abordaran en 6
taules de debats. Les sessions agrupades sota el títol d’Espai ‘Els Reptes’, seran simultànies i
conduïdes per entitats expertes en cada àmbit.
La participació és oberta a les entitats però també a tot l’àmbit d’influència del sector;
organitzacions, empreses i institucions. El Congrés vol esdevenir un fòrum àmpliament
representatiu de totes les voluntats col·lectives mediambientals i generar unes Conclusions
que siguin el màxim d’incisives en el traçat mediambiental del país.
Així mateix, el Congrés continua essent una oportunitat pel sector per fer xarxa i establir
aliances i col·laboracions entre entitats a través de l’espai ‘Fem Xarxa’, dinamitzat amb
l’objectiu de generar sinèrgies i aliances internes.
ACTE: Ponència inaugural del 3r Congrés del Tercer Sector Ambiental amb Francesc
Giró i Mireia Boya.
ON: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
QUAN: Divendres 16 de febrer, a les 10:15h

Per a més informació: http://www.3congrestsa.cat

