ESPAI FEM XARXA 3R CONGRÈS DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL

Espai dinamitzat per afavorir el coneixement dels participants i fomentar estratègies
col·laboratives per a compartir recursos, cercar aliances i col·laboracions professionals així
com identificar propostes per reforçar el treball en xarxa a nivell de sector.
Nombre de participants aproximat: 60
L’Espai s’estructura com segueix:
1) Presentació.
Les dinamitzadores (Nuria Canals i Marina Barroso) es presenten (com a membres de la Societat
Catalana d’Educació Ambiental – SCEA - i alhora com membre d’altres entitats: Sorellona i
Empremta) i presenten els objectius de la sessió:



Conèixer les entitats participants i crear vincles.
Valorar les potencialitats del treball en xarxa per afrontar els reptes de futur.

2) Dinàmica grupal “els paquets”.
Per trencar i gel i identificar alguns trets característics de la xarxa es proposa que els assistents
s’agrupin en paquets segons diferents consignes que es van exposant. Les consignes per a formar
grups són les següents:
 Taula on hem participat durant el matí. S’identifica clarament una major representació de la
taula d’educació i voluntariat ambiental i una molt minoritària: la taula de l’energia. La resta
de grups tenen una representació intermitja.
 Persones que coneixíem abans de venir al Congrés. Proposem les següents categories: 0 / de
1 a 5 / de 6 a 10 / més de 10. La majoria de participants coneixien entre 1 a 5, una part entre
6 oi 10 i altres més de 10. Només dues persones formen el paquet “zero”.
 Grau “d’enxarxament” de la nostra entitat: poc / gens / bastant / molt. Detectem un gruix
important d’entitats bastant o molt enxarxades i algunes poques que ho consideren que ho
estan poc o gens.
A partir d’aquí ens dividim en dos grups que treballen en paral·lel la mateixa dinàmica:
 Grup 1: Dinamitzat per Marina Barroso
 Grup 2: Dinamitzat per Núria Canals
3) El mapa: Qui som i quins vincles tenim a la xarxa?
Es proposa que cada entitat dibuixi un triangle en un post-it groc i se’ls demana que dins escriguin el
nom de l’entitat i a cadascun dels vèrtexs, una paraula clau o un tret identitari que defineixi o
identifiqui la seva entitat.
També se’ls demana que pensin amb quines entitats estan enxarxades i que si no esta representades
escriguin en un post-it el nom de l’entitat en qüestió. (post-it verd)
Els diferents representants van presentant les entitats (amb el post-it triangle) i col·locant el seu
post-it en un mural que vol representar la xarxa. A partir de la primera entitat, es van encadenant la
resta d’entitats, ja sigui perquè hi estan enxarxades o perquè senten que tenen alguna cosa en comú.
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Les dinamitzadores van dibuixant els vincles entre entitats (i en alguns casos especificant el tipus de
vincle).
S’identifiquen diferents tipus de vincles, d’entre els quals destaquem:







Finançament
Projectes conjunts
Recursos compartits: personal.
Col·laboracions
Informació compartida
Formació/Assessorament

Mural Grup 1 (Marina Barroso)
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Mural Grup 2 Núria Canals
Es destaquen algunes observacions o conclusions d’aquesta dinàmica.






En començar la dinàmica algunes entitats no troben vincles amb cap de les entitats presents,
però en ocasions sorgeixen sobre la marxa, arran de les aportacions d’altres entitats o a
l’hora de compartir/descriure els projectes que desenvolupen.
Hi ha una gran diversitat de tipologies d’agents: des d’administracions públiques, entitats
sense ànim de lucre, ONGs, grups d’escoltes, cooperatives o consultories, etc. A més, també
s’identifiquen diferents línies estratègiques o àmbits d’actuació (gènere, territori, aigua,
natura, contaminació atmosfèrica, energia, etc). Es considera que aquesta diferenciació és
bona per poder crear diferents tipus de vincles i enriquir la xarxa.
Els vincles que predominen són de pertinença a entitats de segon nivell o plataformes com la
XVAC, la XCT, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, etc. (Grup 1)

4) Vols una cita?
Un cop tots els assistents s’han presentat, es deixen 10 minuts per a que de manera lliure facin xarxa,
aprofundint en allò que fan els altres, resolent dubtes, fent propostes de col·laboració i moltes de les
entitats aprofiten el temps per a fer-ho.
5) Debat/cloenda
Es destinen uns 10-15 minuts finals per a compartir neguits, conclusions i reflexions, d’entre els quals
destaquem les següents aportacions o idees clau:
De la representació de la xarxa al mural, sorgeixen algunes conclusions:


Es valora positivament el fet que hi hagi diferents tipus entitats que puguin col·laborar en un
projecte, tot i que també es comenta que potser seria més interessant crear projectes,

Societat Catalana d'Educació Ambiental · Passeig Turull, 2-4
08023 Barcelona Tel. 93 213 39 45 · · scea@scea.cat
· www.scea.cat












programes o activitats conjuntament i de manera participativa amb la implicació de diversos
actors. Queda palès, però, que això sovint és més lent i complex.
La dinàmica anterior es valora positivament perquè permet aprofundir en el coneixement de
les entitats i en identificar fàcilment sinèrgies.
En aquesta línia, es planteja si el portal www.entitatsambientals.cat podria incorporar
millores per a la major visibilitat de tasca o pilars de les diferents entitats o millorar els
criteris de cerca.
Compartir projectes és un repte que ens permet enriquir i ser més útils i efectius.
En el camp de la custòdia del territori existeixen projectes interessants i exitosos de projectes
compartits entre diverses entitats
Manca transversalitat en els projectes que es realitzen sobretot amb el sector escolar.
Manquen espais de trobada ja que enxarxar-se i consolidar la xarxa requereix temps i treball
compartit. Es comenta, però, que el temps és un bé escàs i que de fet la durada del Congres
del TSA s’ha anat reduint per garantir una major assistència.
La xarxa ens permet satisfer necessitats compartides i alhora imaginar i crear projectes
nous/conjunts
Es fan algunes valoracions crítiques sobre el Congrés per tal de tenir en compte en properes
edicions: ponents que ultrapassen temps assignat, poca representació femenina entre els
ponents, necessitat d’evitar envasos de plàstic d’un sol ús (dinar, ampolles de plàstic, etc)

La dinàmica es conclou a les 16:45 h agraint la participació dels assistents per donar pas al
tancament del Congrés.
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