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any internacional 
de l’energia sostenible 
per a tothom
En reconeixement 
a la importància de 
l’energia en el desen-
volupament sostenible, l’Assem-
blea general de les nacions Uni-
des ha proclamat  l’any 2012 com 
a “Any internacional de l’Energia 
Sostenible per a tothom”. Aques-
ta iniciativa ofereix una oportu-
nitat d’aprofundir en la presa de 
consciencia sobre la importància 
d’incrementar l’accés sostenible a 
l’energia, la eficiència energètica i 
l’energia renovable en l’àmbit local, 
nacional, regional i internacional.

www.un.org/es/events/sustai-
nableenergyforall/

congrés del tercer sector 
ambiental de catalunya
Per als dies 14 i 15 de novembre 
està prevista la realització del i 
congrés del tercer sector am-
biental de catalunya, organit-
zat pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la generalitat i 
l’obrador del Tercer Sector Ambi-
ental de Catalunya, en el marc de 
les actuacions del Pla de Suport 
al Tercer Sector Ambiental de Ca-
talunya (2011-2014). El Congrés 
també acollirà un espai de troba-
da entre entitats i empreses, per a 
la projecció dels projectes ambi-
entals de les primeres en l’àmbit 
empresarial, en el marc del pro-
jecte tàndem, orientat a promou-
re la col·laboració entre empreses 
i entitats ambientals.

www.o3sac.org 
/ www.tandem.cat

conFint
La Conferència internacional de 
Joves “Tinguem Cura del Planeta” 
és un procés global impulsat pel 
govern brasiler, que convida a jo-
ves de tot el món a reflexionar per 
millorar el planeta. Durant aquest 
curs 2011-2012, s’ha portat a ter-
me aquest procés a diferents cen-
tres catalans. La proposta educa-
tiva que acompanya el procés ha 
de servir als centres educatius i les 
entitats de joves per implicar-los 
en projectes de millora del medi 
ambient, a Tenir Cura del Planeta.

www.xesc.cat/xesc/con-
fint_2011_12.html

www.sehttp://www.scea.cat/
confint.htm

un ProjEctE Finançat PEr La Fundació dKV

El voluntariat sènior avalua 
projectes ambientals
Una col·laboració de l’Associació SECoT amb la Fundació 

JúLiA gArCiA

durant el mes de maig, anto-
nio de Haro i pedro floren-
za, de l’associació seCot, 

de voluntaris jubilats i prejubilats 
actius, van participar en una jor-
nada d’avaluació del projecte 
educatiu “salut i medi ambient”, 
a l’escola de natura de sau. 

Aquest projecte educatiu, finançat 
a partir de la convocatòria 2010 de 
la Fundació DKV, està adreçat a 
escolars i organitzacions de lleure, 
i s’ha desenvolupat com a prova 
pilot a l’Escola de Natura de Sau, 
amb els alumnes del centre escolar 
Can Roca de Castelldefels. Té per 
objectiu fomentar una vida sana i 
saludable alhora que sensibilitza 
sobre la importància de la qualitat 
mediambiental del nostre entorn.

L’experimentació de les activitats 
desenvolupades, amb els infants 
de cicle mitjà de l’escola, ha per-
mès fer una primera valoració del 
projecte, per part dels educadors 
que l’han dut a terme, que ha estat 
completada amb la valoració dels 
professors i dels propis alumnes, 
que amb dibuixos, de forma grà-
fica, també han expressat la seva 
valoració. A això s’hi ha afegit, 
de forma complementària, i tam-
bé innovadora, la dels voluntaris 
de l’Associació SECOT, que van 
participar d’un dia a les colònies 
de l’escola per avaluar de forma 
externa les activitats realitzades.

Aquesta valoració, des d’un punt 
de vista extern  ajuda a comple-
mentar el projecte. D’altra banda, 
també és útil per revaloritzar les 
colònies escolars com a eina edu-
cativa i, en aquest cas, a més, com 
a eina de foment per a les relacions 
intergeneracionals.

El gra de sorra

Vacances sostenibles

Aquests infants van participar en l’avaluació conjuntament amb els voluntaris de SECoT 

recursos

s’acosten les vacances, i ens 
disposem a fer de turistes, 
però cal que siguem cons-

cients de que el turisme causa 
grans impactes en el medi atmos-
fèric, aquàtic, terrestre i biòtic. i 
també en el medi social.

El turisme sostenible compatibilitza 
el creixement econòmic que pro-
porciona aquesta activitat amb la 
preservació dels recursos naturals, 
culturals i socials de cada zona. Per 
assolir un model de turisme soste-

nible cal la participació de tots els 
agents implicats: administració, em-
preses, habitants i turistes, a conti-
nuació teniu algunes propostes per 
convertir-nos en turistes sostenibles.

En fer turisme no oblidem els hà-
bits ambientalment correctes: 

◗ Fem correctament la recollida 
selectiva dels residus, tinguem en 
compte mesures d’estalvi d’aigua 
i energia i de reducció de residus...

◗ Existeixen distintius de qualitat 

ambiental que garanteixen criteris 
ambientals en els allotjaments.

◗ Tinguem-los presents (ISO 
14001, Distintiu de garantia de 
Qualitat Ambiental i EMAS).

◗ Adrecem-nos a la Oficina de Tu-
risme i atenem les recomanacions 
sobre mobilitat.

◗ Contractem les activitats amb 
empreses reconegudes per ajun-
taments o altres administracions.

◗ Comprem productes locals, re-
duirem l’impacte per transport i 

Les activitats realitzades, al voltant 
de la contaminació atmosfèrica i els 
seus efectes sobre la salut de les per-
sones, van ser molt ben valorades, 
tant pels infants, com els seus mes-
tres, els educadors i voluntaris. ■
 

afavorirem l’economia local .

◗ Tinguem molt present no com-
prar productes fets a partir d’ani-
mals o plantes, especialment quan 
es tracta d’espècies en perill d’ex-
tinció (coralls, minerals...)

◗ Aprofitem les vacances per fer 
eco-turisme: descobrir i conservar 
la natura. ■

més informació a:  
www.ecoturcat.cat

www.gencat.net/turisme

Pedro Florenza Antonio De Haro 

Què us va portar a associar-vos a SECOT?
Poder fer tasques de voluntariat aportant els co-
neixements i l’experiència adquirida el llarg dels 
anys de treball.

Quines són les principals aportacions que feu a 
les empreses i organitzacions que assessoreu?
Ajudar i aportar l’experiència adquirida als més 
joves. Assessorar emprenedors per iniciar projec-
tes empresarials i col·laborar amb empreses que 
tinguin problemes estructurals, d’organització, etc.

és encomiable la complicitat entre infants i monitors

Quina és la vostra valoració del Projecte Educatiu 
“Salut i Medi Ambient” que vàreu poder valorar a 
la vostra visita a l’Escola de Natura de Sau?
Molt positiva. Tant amb el contingut del programa com 
el desenvolupament del projecte a l’Escola de Natura. Ha 
representat un salt qualitatiu envers la nostra  percepció 
de la tasca que desenvolupa la Fundació.

En la vostra col·laboració amb nosaltres, què us ha 
enriquit més?
En primer lloc la vostra acollida i entusiasme. I en se-
gon lloc els valors de la Fundació per aconseguir una 
societat mes justa. També la complicitat existent entre 
els monitors i els nens. És encomiable la relació que 
s’estableix entre els dos agents.

I per últim, quins valors destacaríeu en relació a que 
els infants puguin gaudir de colònies escolars?
1r. Educació;   2n. Companyerisme; 3r. Felicitat,  i també 
treball en equip, convivència, interès i responsabilitat... 
entre molts d’altres!
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Creada al 1989, SECoT és una associ-
ació sense ànim de lucre, on la majoria 
dels socis són exprofessionals i exdi-
rectius. La intervenció de voluntariat 
sènior en l’assessorament a projectes 

de diverses tipologies, és el principal 
objectiu de SECoT, amb més de 2000 
socis a Catalunya i aproximadament 
2.000 a Espanya, i és una pràctica ha-
bitual en petites i mitjanes empreses.

aprofitant el talent d’experts


