PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE l’o3sac
Any 2017

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.

1. Administració i actualització periòdica dels continguts de la Plataforma web del
TSAcat (www.entitatsambientals.cat)
2. Campanya de difusió de l’o3sac entre les entitats del TSAcat.
3. Presentació pública i difusió de l’informe del Panoràmic 2016, concretament de
l’informe referent a les entitats ambientals.
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. Preparació i organització del 3r congrés del TSAcat (febrer del 2018) i
dinamització del Comitè Organitzador, format per 12 entitats.
6. Dinamització

de

la

campanya

‘Jo

sóc

donant

ambiental’

(http://www.entitatsambientals.cat/donantambiental/index.php ): nova recollida
de projectes de les entitats, nova web (amb millores tècniques i pluggins per a
saber el total de les donacions) i accions de difusió de la campanya per a
incentivar les donacions.
7. Projecte d’identificació de les bones pràctiques en la recollida selectiva i el
reciclatge de les entitats del TSAcat (recollida de bones pràctiques i taller
participatiu amb entitats).
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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. Participació en la Comissió de Seguiment del Pla de suport al TSAcat promogut
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
2. Reunions amb les formacions polítiques per a saber què incorporen al seu
programa a nivell ambiental a les properes eleccions.
3. Redacció d’una nota de premsa sobre els pressupostos que no tenen en
compte el medi ambient i reunions amb grups parlamentaris per a parlar-ne.
4. Redacció i difusió d’un ‘Decàleg de sostenibilitat’, amb propostes per fer front a
la crisi ambiental. Aquest decàleg es difondrà i presentarà als partits polítics.
5. Accés de les entitats catalanes als fons destinats a projectes ambientals
provinents de la recaptació del 0,7% de l’IRPF.
6. Membres de la comissió de ‘Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya’.
7. Organització i conducció d’un debat al Parlament sobre el 0,7% de l’IRPF,
l’Agència de la Natura i els Fons de conservació i protecció de la natura.
8. Facilitar la participació de les entitats ambientals a processos de participació i
jornades d’interès pel sector.
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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. Participació al grup de treball del Projecte INTERREG BID_REX.

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.
2. Contactes periòdics amb la Taula del Tercer Sector Social.
3. Conveni amb el Consell d’Associacions de Barcelona (Panoràmic).
4. Col·laboració amb Ecoembes per un estudi de bones pràctiques en la gestió de
residus en les entitats del TSAcat.
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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. Conveni amb l’Obra Social ‘la Caixa’ 2017.
3. Presentació d’un projecte a la convocatòria d’ajuts de l’ajuntament de
Barcelona.
4. Assemblea General de l’o3sac.
5. Sessions de Junta de Govern de l’o3sac.
6. Campanya per a noves incorporacions d’entitats membres i adherides a
l’o3sac.
7. Ampliació de l’equip tècnic de l’o3sac.
8. Accions de representativitat de l’o3sac (pla de relacions públiques de l’o3sac).
9. Seguiment del Pla estratègic de l’o3sac 2016-2019
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