
Organitza:                                                                   Amb el suport de:  

Torna el cicle de tallers  
d’educació ambiental de la Xarxa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ara en format                :) 



Eines en entorns virtuals  
i respostes a mida  

dels reptes comuns  
en comunicació i 

 educació ambiental  
 

5, 19 de març i 9 d’abril 



          
 

En l’actual context  d’emergència   sanitària i 
climàtica, es necessiten nous recursos,   
inspiració i solucions co-dissenyades. 

Ja són dècades treballant en l’àmbit de     
l’educació ambiental i la feina feta ha       
permès crear una base de coneixement i  
implicació sobre la qual construir noves  
maneres de generar relat i de fer-lo arribar 
per provocar canvis reals.  
La pandèmia de la COVID-19 ens ha obligat a 
reinventar la manera en què ens organitzem 
i comuniquem, i això esdevé una oportunitat 
per experimentar amb noves eines virtuals, 
fins ara poc conegudes i utilitzades. 

Eines virtuals que ara obren tot un ventall 
d'opcions a la participació, comunicació i 
educació ambiental.   
Però quan arriba el moment de formar i   
donar pautes concretes als tècnics i les    
tècniques d’educació ambiental i de        
participació de l’administració, costa aterrar 
els conceptes globals en accions viables i 
eficaces.  
Ens replantegem doncs el cicle de tallers 
Divendres amb futur, amb l’objectiu de      
realitzar unes sessions en format de     
webinars que permetin als i les assistents 
mostrar els seus grans reptes, per treballar
-los de manera participativa i poder, entre 
sessió i sessió, generar solucions        
específiques a cadascun d’aquests reptes.  



L’objectiu serà trobar respostes de manera 
compartida però sobre casos concrets. 
Ara que la sessió és online i que es pot 
plantejar un format en diverses sessions, es 
pot donar una oportunitat de no només ser 
inspiradors sinó també ajudar a passar a 
l’acció amb les eines més idònies en cada 
cas.  
Per donar resposta de la millor manera   
possible als reptes plantejats es compta 
amb el suport d’Ana Villagordo, en l’àmbit de 
la comunicació, d’Espai TReS pel que fa a   
l’assessorament en  eines de participació i 
de Jordi Romero pel que fa a eines de    
màrqueting i comunicació a aplicar en cada 
cas.  

 

      ELS GRANS REPTES FRONT  
         L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.  
         5 de març (de 10:00 a 12:00 h) 
 
         EINES VIRTUALS I CONSENS  
         EN ELS REPTES. 
         19 de març (de 10:00 a 12:00 h) 
 

   SOLUCIONS COMUNES A  
         REPTES COMUNS.  
         9 d’abril (de 10:00 a 12:00 h). 

 
 
 



 
 

Conèixer les principals eines virtuals 
que permeten comunicar a nivell     
ambiental i plantejar activitats        
educatives online. Tant a nivell teòric 
com a partir de bones pràctiques con-
cretes.  

 
Pràctica d’algunes de les eines que es 
plantejaran per a la pròpia realització 
de les sessions. Això permetrà       
comprovar el seu funcionament i      
valorar la seva idoneïtat per cada repte 
concret dels Ajuntaments.  

 
 

Plantejar els reptes específics de cada 
participant i compartir-los amb la resta 
de participants.  

 
Rebre una resposta i solució a mida per 
a cadascun dels reptes plantejats, amb 
un servei de consultoria en paral·lel 
que treballarà els casos identificats i 
els intentarà treballar per grans blocs 
amb solucions compartides i aplicables 
en cada cas.  

 
 
 
 



Coneixement sobre el context Covid-
19 i post Covid-19 pel que fa a reptes 
ambientals i, sobretot, com afrontar-
los des la sensibilització i participació 
ciutadana.  

Coneixement i pràctica d’eines 
virtuals per a la participació,           
comunicació i educació ambiental. 

Solucions concretes a accions i 
projectes específics dels i de les 
assistents pel que fa a la
comunicació i educació ambiental 
dels seus municipis. 

SECRETARIA TÈCNICA DE LA XARXA  
DE CIUTATS I POBLES  
CAP A LA SOSTENIBILITAT 

Al formulari de l’enllaç 
Consultes a xarxasost@diba.cat 

Aforament limitat.  
Es facilitarà l’enllaç per accedir a les 
sessions un cop confirmada la 
inscripció. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScetJT41ZEfK42jWJ49B-7VC0G6utzHT19bH7lpkoWOUyDsjQ/formResponse

