ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom:
Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA)
Breu descripció:
L’Associació Catalana de Ciències Ambientals és una entitat sense ànim de lucre formada
per professionals i estudiants de l’àmbit del medi ambient amb vocació de potenciar una
bona integració de les Ciències Ambientals en la recerca, la docència, el món professional i
el conjunt de la societat en general
Actualment l’ACCA és una associació ambientalista sense complexos, que aposta per
contribuir a difondre i entendre les principals problemàtiques ambientals del moment i
generar debat sobre les mateixes.
Amb la il·lusió d’una entitat que ve de molt lluny i amb unes perspectives plenes
d’oportunitats i nous projectes la veritable història de l’ACCA comença aquí, i tu en pots
formar part!
Dades de contacte:
www.cienciesambientals.org
acca@cienciesambientals.cat

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 21 de maig de
2014

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
1. Premis Ciències Ambientals
2. Diàlegs Ambientals

Objectiu CCS
9.4 i 9.10
9.1, 9.9 i 9.10

Premis Ciències Ambientals
Breu descripció:
Aquests guardons són una iniciativa del l’Associació Catalana de Ciències Ambientals
(ACCA) i del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i tenen com a principal objectiu
donar a conèixer el paper destacat que el col·lectiu de les ciències ambientals exerceix
sobre les transformacions socials, econòmiques i culturals del segle XXI.

Els premis són un reconeixement a la trajectòria dels estudis ambientals a Catalunya, a la
investigació interdisciplinària, a la iniciativa empresarial al sector del medi ambient i al
treball de comunicació dels reptes de la sostenibilitat.
El premi compta amb quatre categories:
1. Projecte o treball de final d’estudis: enfocat a estudiants universitaris que estudiïn
Ciències Ambientals a les universitats catalanes.
2. Activitat de investigació: estudiants dels programes oficiales de postgrau (doctorat i
màster), personal docent i d’investigació, vinculats a universitat s, centres i instituts
d’investigació en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat a Catalunya.
3. Iniciativa empresarial: empreses, emprenedors, organitzacions i entitats, amb seu
social a Catalunya, que treballin en l’àmbit del medi ambient i la sost enibilitat.
4. Comunicació Ambiental: ambientòlegs, entitats ecologistes, associacions, tècnics
d’ajuntaments, consultories ambientals, centres d’educació ambiental i professionals del
àmbit de la comunicació ambiental, que hagin portat a terme activitats orientades a la
societat catalana.
Actualment, els Premis Ciències Ambientals han arribat ja a la seva quarta edició.
La valoració i veredicte de les candidatures es fa a càrrec d’un jurat format per
representants dels mons universitari, de recerca, empresarial, de la comunicació, de
l’associacionisme i de l’administració pública ambiental.

Més informació:
http://cienciesambientals.cat/2015/11/negociacions-climatiques-i-enfocamentsmultidisciplinaris-a-lentrega-dels-4ts-premis-ciencies-ambientals/

Beneficis:
X Ambientals

X Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació: anual

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 9.4 i 9.10

Diàlegs Ambientals
Breu descripció:
Els Diàlegs Ambientals són unes jornades anuals d’anàlisi i debat sobre les Ciències
Ambientals a Catalunya.
Es tracta d’un c icle de diverses ponències temàtiques que reflexionen al voltant d’un eix
central, i en les qual es confronten diverses visions per tal de generar, com el seu nom
indica, un diàleg de sabers. L’objectiu de les jornades és posar sobre la taula els principals
reptes ambientals i territorials del país i, a la vegada, aportar nitidesa sobre els aspectes
clau on cal enfocar la recerca, les polítiques i els esforços sota el paradigma de la
sostenibilitat.
És una activitat organitzada principalment per l’Associació Catalana de Ciències Ambientals
(ACCA) i el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), actualment, s’han realitzat cinc
edicions en les quals s’han tractat temes tan diversos com la mobilitat, el turisme,
l’agricultura urbana, els models territorials, l’autosuficiència, les propostes de
decreixement, els riscos ambientals o l’economia circular.

Més informació:
http://dialegsambientals.cat/els-dialegs-ambientals/

Beneficis:
X Ambientals

X Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació: anual

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 9.1, 9.9 i 9.10

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.
http://cienciesambientals.cat/2015/11/negociacions-climatiques-i-enfocamentsmultidisciplinaris-a-lentrega-dels-4ts-premis-ciencies-ambientals/
http://dialegsambientals.cat/

