PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE l’o3sac
Any 2015

Eix 1. Serveis i Comunicació de les Entitats del TSAcat
Aquest eix agrupa les activitats adreçades, bàsicament, al servei de les entitats del
TSAcat amb l’objectiu d’incidir positivament en les tasques organitzatives, estructurals
i estratègiques. També pretén consolidar, actualitzar i millorar el Pla de suport al
TSAcat.

1. Administració i actualització periòdica dels continguts de la Plataforma web del
TSAcat (www.entitatsambientals.cat) i millora d’aquesta amb la introducció de
noves eines.
2. Campanya de difusió de l’o3sac (a desenvolupar transversalment a partir
d’altres línies d’actuació)
3. Presentació pública i difusió de l’informe del Baròmetre 2015 del TSAcat.
4. Comunicació interna i externa de l’o3sac i gestió de les xarxes socials (FB,
Twitter, LinkedIn, web de l’o3sac i edició del butlletí electrònic).
5. Organització i realització del 2n congrés del TSAcat (juny de 2015)
6. Organització i realització de 3 taules rodones sobre temes ambientals amb la
col·laboració i cobertura del Diari ARA.
7. Reunions de treball amb ACC1Ó per temes d’internacionalització de les entitats

Eix 2. Incidència social i política al servei de les entitats del TSAcat
Aquest eix agrupa aquell conjunt d’accions d’incidència política i social que promou
l’o3sac per afavorir i facilitar la tasca i el reconeixement de les entitats del TSAcat.

1. Seguiment dels deutes de les administracions amb el TSAcat.
2. Participació en la Comissió de Seguiment del Pla de suport al TSAcat.
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3. Organització una compareixença a la Comissió de TES del Parlament de
Catalunya i definir un programa de treball davant del Govern de Catalunya (de
cara al mes d’octubre).
4. Organització i llançament d’una campanya de donacions a les entitats
ambientals destinada a la ciutadania. (en col·laboració amb el DTES)
5. Reunions amb les formacions polítiques per a saber què incorporen al seu
programa a nivell ambiental.
6. Participació a la Comissió de Seguiment PO FEDER Catalunya 2014 - 2020

Eix 3. Aliances de treball de les entitats del TSAcat
En aquest àmbit s’acullen aquelles accions que es promouen per part de les entitats
ambientals de l’o3sac amb vocació de compartir sinèrgies i reforçar la identitat comuna
de sector.
1. Participació a la Comissió de defensa del patrimoni natural.
2. Col·laboració amb altres entitats ambientals per a l’organització de les taules
rodones.

Eix 4. Aliances amb altres sectors socials
En aquest eix es recullen aquelles accions que garanteixen una relació fluïda i
d’intercanvi amb estructures similars a l’o3sac, però d’altres àmbits socials i/o
associatius.
1. Facilitar contactes per a projectes transversals entre entitats ambientals i
d’altres àmbits del 3r sector.
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Eix 5. L’o3sac, gestió i funcionament
Aquest darrer eix és on s’estableixen les activitats d’estructuració interna, coordinació i
gestió que permeten consolidar l’o3sac.
1. Seguiment del conveni marc de col·laboració i suport econòmic amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat.
2. Assemblea General de l’o3sac.
3. Sessions de Junta de Govern de l’o3sac.
4. Realització del Pla estratègic de l’o3sac (2015 – 2018)
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