
 

Organitza:                                                                   Amb el suport  
tècnic de:  

Iniciem un nou cicle dels tallers d’educació         
ambiental de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 

En aquest edició ens volem centrar en l’intercanvi 
d’experiències i el coneixement a partir de casos   
pràctics de projectes d’educació ambiental, amb al-
gunes encara en entorn virtual, i una de plenament 
presencial. 

Us avancem la programació per tal us reserveu les 
dates i en breu us farem arribar el programa amb 
més detall. 

Les INSCRIPCIONS ja son OBERTES a través de la 
bústia electrònica: xarxasost@diba.cat  

 

1. M’AGRADA QUE ELS PLANS SURTIN BÉ 

     13 de maig (de 10 a 13 h, amb descans) 

     Sessió virtual 

 

2. FEM XARXA... D’EQUIPAMENTS D’EA 

      10 de juny (de 10 a 14 h)  

      Sessió presencial 

 

3. TOT ALLÒ QUE T’AGRADARIA SABER SOBRE 

      EA I PLÀSTICS I MAI HAS GOSAT PREGUNTAR 

      1 de Juliol (de 10 a 13 h, amb descans)    

      Sessió virtual 
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1. M’AGRADA QUE ELS PLANS SURTIN BÉ 

8 d’abril. 10 a 14 h amb descans. Sessió virtual via Zoom    

Objectiu: conèixer plans directors / programes d’educació ambiental com a bones pràctiques, i donar  

pautes clares i argumentaris, el relat, sobre la importància de planificar l’EA i tenir en compte els  

recursos necessaris. 

Ordre del dia 

10 h  Benvinguda  

10:05 h  Presentació del programa i del desenvolu-

  pament. Irene Cervera Buisán, SCEA. 

10:10 h Ponència inspiradora. Teresa Franquesa 

Codina.  
 

Experiències 

10:40 h El nou Pla director d’educació ambiental 

  de l’Hospitalet de Llobregat.  

 Toni Martínez Vera, Ajuntament de  

l’Hospitalet de Llobregat.  

11:00 h  Programes d’educació ambiental dels 

municipis de Súria i Callús. Laura Leon 

Ros, Mancomunitat Intermunicipal del  

Cardener.  

11:20 h  DESCANS 
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1. M’AGRADA QUE ELS PLANS SURTIN BÉ 

13 de maig. 10 a 14 h amb descans. Sessió virtual via Zoom    

Objectiu: conèixer plans directors / programes d’educació ambiental com a bones pràctiques, i donar  

pautes clares i argumentaris, el relat, sobre la importància de planificar l’EA i tenir en compte els  

recursos necessaris. 

11:30 h Contractació dels serveis d’EA que  

   s’ofereixen des de l’Ajuntament  

   Helena del Pozo.  

   Ajuntament del Prat de Llobregat 

    

Eines i recursos a l’abast 

11:50 h Suport a la planificació de l’educació  

   ambiental.  

   Oficina Tècnica d’Educació i Promoció  

   Ambiental de la Diputació de Barcelona  

 

 

12:15 h Debat amb dinàmica participativa  

 

12:50 h  Conclusions i tancament de la sessió 

 

    

 


