ACTA JORNADA 3R CONGRÉS DEL TERCER SECTOR
AMBIENTAL DE CATALUNYA 2018
Més d’un centenar d’entitats han participat el darrer divendres dia 16 de febrer al
3rCongrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona.
L’objectiu principal del congrés és identificar i abordar els reptes ambientals de futur de
Catalunya per incidir en les polítiques públiques i establir aliances i sinergies dins el
sector.
Dins de les diferents temàtiques ambientals que es tracten, canvi climàtic, problemàtica de
la qualitat de l’aire i aigua, sobirania energètica, educació ambiental, llei del territori, etc.
Totes elles s’han tractat més en profunditat en 6 taules de debats simultànies.
Des de l’Associació de Naturalistes de Girona, amb la col·laboració d’en Josep Baguena,
president de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, s’ha dinamitzat la taula de
reptes d’Ordenació Ambiental del Territori.
L’objectiu principal d’aquesta taula és identificar els reptes ambientals per als propers
anys per a cada àmbit temàtic per tal de millorar-ne la planificació ambiental del territori
pels propers anys, definir quin és el nostre paper com a sector i què podem fer per
afrontar-los per tal de donar-hi resposta.
Després de la benvinguda institucional, tots els participants s’han distribuït segons la teula
de debat elegida. Han estat un total de 17 persones amb perfils professionals de diferents
àmbits professionals. Des de representant d’altres entitats mediambientals, gestories
ambientals, responsables d’educació formal i no formal i, fins i tot, del propi Departament
de Territori i Sostenibilitat.
La dinamització de la taula s’ha dut seguint a terme seguint en el següent cronograma:
12.00h – Inici de la taula d’ordenació ambiental del territori i benvinguda dels participants.
12.10h – Presentació Associació de Naturalistes de Girona. Introducció per part de l’equip
tècnic de l’entitat, Laura Trabal i Júlia Nogués i presentació d’en Josep Baguena, convidat
especial com a expert en ordenació ambiental del territori.
12.20h – Ronda de presentació dels participants, inquietuds i el per què han escollit
aquesta taula de debat i no una altra.
12.35h – Xerrada per part d’en Josep Baguena i debat simultani entre els participants.
13.20h – Recull de conclusions i reptes ambientals implicats en cada territorial.
13.40h – Cloenda.

Durant el desenvolupament de la xerrada, s’ha contextualitzat la situació política territorial
de Catalunya i seva evolució, així com s’ha situat els nous instruments de referència de
gestió de l’Ordenació Territorial de Catalunya, per tal d‘identificar els reptes de millora en
la planificació ambiental del territori en el futur.
Dins la xerrada d’en Josep Baguena, s’ha proposat un canvi de mentalitat pel que fa a la
planificació ambiental del territori. S’ha plantejat la necessitat d’introduir la matriu
ambiental dins del concepte d’ordenació territorial on, malauradament, sovint es generen
eines de planificació i es prenen decisions abans de considerar els factors ambientals
implicats en cada territori.
Degut a la modificació del cronograma general del congrés, hi ha hagut una reducció
significant del temps disponible per a la discussió dels assistents de la taula. La dinàmica
de participació s’ha vist modificada però, en cap cas ha alterat la qualitat de l’espai de
debat. De manera espontània i simultaniament a la xerrada, els participants s’han implicat
en el debat aportant dubtes, inquietuds i altres experiències.
Les tècniques de l’entitat de l’ANG han moderat i pres nora de totes les intervencions dels
participants, recollint totes les idees i comentaris que han anat sortit.
A través d’aquestes intervencions s’han identificat els següents reptes per tal de traçar un
full de ruta per plantejar instruments i solucions.
Reptes d’ordenació:
1- Revisió dels plans territorials amb instruments vigents donant més importància als
factors ambientals.
2- Fomentar la participació ciutadana amb el compromís que s’apliquin els resultats.
3- Anticipació per part de les entitats davant de plans i projectes conflictius.
4- Crear i fomentar sinergies entre entitats sense ànim de lucre, consultories i ens públics
5- Educació i sensibilització ambiental en tots els nivells de formació

