
d i a r i  d e  l a  f u n d a c i ó  c ata l a n a  d e  l ’ e s p l a i    w w w . e s p l a i . o r g j u l i o l  2 0 1 1  n ú m e r o  6 4

12    e d u c a c i ó  a m b i e n t a l

un actor clau en la construcció d’una societat més sostenible

el govern presenta el pla de suport 
al tercer sector mediambiental 
recull demandes de les entitats proposades en els dos darrers anys 

júlia Garcia 

El 12 de juliol va tenir lloc la 
sessió de presentació del 
Pla de suport al Tercer Sec-

tor Ambiental de Catalunya 2011 – 
2014 i dels resultats del seu procés 
de participació.
La sessió va estar presidida pel 
conseller de Territori i Sostenibili-
tat, Lluís Recoder, i es va realitzar 
al Palau de la Generalitat de Ca-
talunya. La Directora General de 
Polítiques Ambientals, Marta Subi-
rà, i el Secretari de Medi Ambient 
i sostenibilitat Josep Enric Llebot 
van acompanyar el Conseller.

A l’acte van participar també re-
presentants dels sector empresari-
al, del sector financer, de les admi-
nistracions i de la Taula del Tercer 
Sector social, com a sectors també 
implicats en el desenvolupament 
del Pla.

El Pla identifica els reptes més im-
portants de les organitzacions sense 
ànim de lucre existents a Catalunya 
que actuen en diversos camps re-
lacionats amb el medi ambient. El 
document estableix, amb l’horitzó 
temporal del 2014, les accions que 
promourà el Departament de TES, 
amb la col·laboració del mateix 
sector i d’altres departaments de 
la Generalitat, per tal d’enfortir les 
entitats ambientals catalanes.

El Tercer Sector Ambiental (TSA) 
és un actor clau en la construcció 
d’una societat més sostenible. És 
un actor social actiu en la identifi-
cació i solució dels problemes am-
bientals; és un element de cohesió 
i inclusió social en el territori; i és 
un sector que, especialment mitjan-
çant el voluntariat, propugna valors 
socials positius.

Aquest Pla assumeix els reptes 
més importants que van identificar 
i prioritzar les entitats ambientals 
presents en el primer Fòrum del 
Tercer Sector Ambiental, organit-
zat per l’Observatori del Tercer 
Sector al 2009.
El Pla és una eina de planificació 
departamental i inclou mesures que 
pot dur a terme el Departament per 
enfortir el sector. Tanmateix, hi ha 
mesures que comportaran canvis 
que hauran de dur a terme les prò-
pies entitats.

Les organitzacions han rebut de 
forma generalitzada la proposta 
com un pas endavant en l’enfor-
timent del sector, la seva visibi-
lització, i la participació conjunta 
en la construcció del Pla. Resten 

Àmbits

persones 

1. Promoure la formació de 
les persones de les entitats

2. Fomentar la promoció i el 
reconeixement social de les 
persones de les entitats

3. incentivar l’associacionis-
me, el voluntariat ambiental 
i la participació interna a les 
entitats 

entitats 

4. millorar la gestió i pro-
moure la innovació en el fi-
nançament públic

5. millorar i promoure la 
innovació en el finançament 
privat

6. Garantir la identificació i 
caracterització de les entitats 
del tercer sector ambiental

7. Donar suport estratègic a 
les entitats

8. Fomentar la col·laboració, 
el treball en xarxa i la coordi-
nació dins del sector

9. impulsar la responsabilitat 
social de les entitats

societat 

10. establir mecanismes 
per garantir la participació i 
la representativitat del TSac 
en les institucions i polítiques 
públiques

11. Promoure la presència i 
el reconeixement social de les 
entitats i del propi TSac

12. enfortir les relacions en-
tre les entitats i la resta de la 
societat

medi 

13. millorar la qualitat i inci-
dència dels projectes que es 
desenvolupen

14. Promoure projectes mo-
del, innovadors i replicables 
per a la millora de l’entorn

transVersals

15. Promoure un programa 
R + D + I

16. impulsar l’ús de les Tic a 
les entitats

els reptes

la necessitat del treball en xarxa: cal 
potenciar la cultura d’un treball coordinat i 
optimitzar el recursos, partint de les xarxes de 
treball ja actives i les necessitats comunes.

 
la millora de la comunicació exter-
na i interna: cal crear canals de comuni-
cació estables i planers que permetin una 
transmissió fàcil i efectiva de la informació. 
 
l’establiment de noves relacions amb 
l’administració: han de permetre un millor 
seguiment dels acords presos i els compromi-
sos polítics, evitar la institucionalització de les 
entitats i han d’anar encaminades a aconseguir 
un major grau d’incidència política del sector.

 
el finançament de les entitats: cal 
aconseguir mecanismes de finançament trans-
parents, estructurats i previsibles a mitg ter-
mini que permetin la consolidació del model 
d’entitat i l’execució de projectes d’incidència 
destacable.

 
la implicació de la ciutadania: és neces-
sària per a la consolidació de les entitats i per a 
la legitimació del seu paper dins la societat.
 

la construcció 
d’una identitat 
comuna com 
a sector: cal fer 
aflorar aquells inte-
ressos comuns i es-
sencials compartits 
per les entitats que 
determinen la raó de ser d’aquestes.
 
la innovació organitzativa: cal evolu-
cionar cap a un model associatiu més pro-
fessionalitzat i eficient que permeti major 
transparència i incidència política.
 
la professionalització del sector: 
s’han de fomentar la diversitat de perfils en-
tre el personal que hi treballa. la formació 
esdevé fonamental per garantir la qualitat de 
l’acció.
 
el treball amb altres àmbits del ter-
cer sector: les qüestions ambientals van 
estretament lligades al desenvolupament de la 
societat per la qual cosa la cooperació amb la 
resta del Tercer Sector és fonamental perquè 
la incidència de les entitats sigui efectiva.
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Més informació: 
www.gencat.cat / mediamb/ts

pendents, però, establir aspectes 
importants com els terminis de la 
seva aplicació i la forma de finan-
çament per aquelles actuacions i 
mesures que així ho requereixin.

línies d’actuació
Per tal d’assolir els reptes propo-
sats, el Pla estableix, per a cada 
àmbit, les línies d’actuació que 
segueixen. Cal remarcar que les 

dues últimes són de caràcter trans-
versal i, per tant, tenen incidència 
en tots els àmbits. ■

el 12 de juliol el conseller de Territori i Sostenibilitat, lluís recoder va presentar el Pla de Suport 
al Tercer Sector ambiental, acompanyat de la Directora General de Polítiques ambientals, marta 
Subirà, i el Secretari de medi ambienti sostenibilitat, josep enric llebot
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