
 

 

PROGRAMA 
Versió del 18 de febrer de 2010 
 
 

DIVENDRES 26 de febrer 
 
 
Hora 

 
Activitat 

 
9.30 h 

 
Inscripcions  i lliurament de la documentació 
 

10 h  Presentació  del Congrés a càrrec de les autoritats 
 

Selecció d’experiències 
 
10.30 h Les associacions com a font d’informació 

El projecte Ekoos posa en contacte periodistes que busquen informació amb 
associacions que poden aportar-la, creant un vincle directe entre ells.  
Ponent: Mar Vallecillos, Ekoos. 
 

10.50 h La comunicació en espais naturals 
Transmetre els valors positius d’un espai natural i fer que els seus habitants s’hi 
impliquin és un repte i l’experiència del Centre Nacional d’Educació Ambiental és 
un bon model per inspirar-se.  
Ponent: Francisco Heras, CENEAM 
 

11.10 h Com arribar a la gent del carrer? Un exemple, la ca mpanya de consum 
responsable 
Treballant en el quart any de la campanya, la Coordinadora d’ONG Solidàries 
explicarà com ha desplegat eines diverses per a fer arribar als ciutadans i 
ciutadanes la implicació en el consum responsable a l’època nadalenca.  
Ponents: Sònia Cervià de la Coordinadora ONG Solidàries 
 

 
11.30 h Pausa – cafè 
 
 
12 h 

 
La comunicació ambiental 
La ponència inaugural introduirà els conceptes bàsics de la comunicació ambiental 
i farà una reflexió sobre l’estat actual. 
 

 
13 h 

 
Accions pedagògiques transfronteres en xarxa. L’exe mple de Sours 
Els projectes d’aquesta associació són realitzats a nivell local, però amb una base 
transfronterera. Pel fet de treballar en xarxa, l'impacte té ressò a la totalitat del 
massís pirinenc. 
Ponent : Carme Ruset Font, Associació Sours. 
 



13.20 h La comunicació ambiental i l’educació ambiental 
Són termes propers i, a peu del carrer, sovint es barregen. Com eduquem des de la 
comunicació? Com comuniquem a través de l’educació? L’experiència de la SCEA 
ens servirà per veure els ponts de connexió i conèixer el Fòrum d’educació 
ambiental, dedicat el 2010 a la comunicació ambiental.  
Ponent: Marta Cuixart, Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) 
 

13.40 h Torn de preguntes sobre les experiències anteriors 
 

 
14.30 h Dinar  
 
 
16 h 

 
Un cafè amb.... 
Sessió de diàleg de proximitat amb quatre periodistes sobre les rutines 
periodístiques pròpies de cada tipus de mitjà (premsa escrita, ràdio, televisió i 
internet). Caldrà escollir un dels quatre mitjans de comunicació en el moment de fer 
la inscripció. 
Ponents:  
Oriol Mas (El Punt) 
Lluís Poch (SER Ràdio Girona) 
Isabel Pascual (Delegada TV3 Girona) 
Jordi Flamarich (Sostenible.cat) 
 

17.30 h Xarxa verda de contactes   
A través de les tècniques de networking, es crearà una dinàmica de trobada i 
intercanvi d’informació entre tots els participants del Congrés. 
 

18.30 h El cinema com a comunicador ambiental 
Projecció d’una pel·lícula (a determinar) 
 

20.30 h Cloenda primer dia del Congrés 
 

 



 

 
DISSABTE 27 de febrer 
 
 
Hora 

 
Activitat 

 
9.30 h 

 
Recepció  assistents i distribució per tallers 
 

10 h Sessió de tallers 1 
Celebració de vuit tallers simultàniament. 
(Programació de tallers en el document a part 
http://congrescomunicacioambiental.wordpress.com/programa/) 
 

 
11.30 h Pausa – cafè 
 
 
12 h 

 
Sessió de tallers 2 
Repetició dels vuit tallers simultàniament. 
(Programació de tallers en el document a part 
http://congrescomunicacioambiental.wordpress.com/programa/)  
 

13.30 h Refrigeri- Cloenda del Congrés 
 

 
14 h Dinar de cloenda del Congrés 
 
 
16 h 

 
Opcional: visita guiada gratuïta a la ciutat de Girona 
Cal inscripció prèvia. Activitat amb el suport de l’Ajuntament de Girona.  
 

 
 
 
Més informació i inscripcions: 
 
Secretaria del 1r Congrés de Comunicació Ambiental 
M. 622 23 06 55 
cerclecom@centresostenibilitat.cat 
http://www.centresostenibilitat.cat  
http://congrescomunicacioambiental.wordpress.com/  
 
 


