
Les VIII Jornades Ambientals d’Esplac abordaran
l’emergència climàtica des de la perspectiva de les

persones joves

Esplais Catalans, l’associació d’esplais laics i progressistes de Catalunya, celebrarà aquest
diumenge 3 d’octubre la vuitena edició de les Jornades Ambientals, una trobada de
monitores i monitors per reflexionar sobre l’actual crisi climàtica que amenaça el planeta,
les seves causes i efectes i la lluita climàtica que s’està lliurant des dels diferents col·lectius i
moviments del territori.

Ja son vuit les edicions organitzades per la Comissió Reduint Petjada d’Esplac amb la intenció
de formar un espai de formació per les sòcies de l’associació i les monitores i monitors per
reflexionar al voltant de temes relacionats amb l’educació ambiental.

Ponències i taules rodones per a la reflexió

L’investigador Alfons Pérez, de l’Observatori del Deute en la Globalització, encetarà aquesta
nova edició de les jornades amb una posada en context de la situació d’emergència climàtica
post-pandèmica i es donarà continuïtat amb una taula rodona de joves activistes climàtiques,
entre elles l’activista Maria Serra i la presència de l’Assemblea Pel Clima de Sant Cugat
del Vallès, representada per Alba Guerrero. Les persones assistents finalitzaran l’activitat
amb un debat en què podran intercanviar punts de vista i experiències a l’hora de plantejar
com abordar la problemàtica des de les entitats de lleure.

L’esdeveniment es durà a terme presencialment, respectant totes les mesures sanitàries de
seguretat, a l’equipament municipal de Torre Jussana, al districte d’Horta-Guinardó.

https://www.esplac.cat/comissions/reduint-petjada/
https://odg.cat


Programa

10 h – Benvinguda
10:30 h – Presentació de les VIII Jornades Ambientals
11 h – Ponència inicial. L’Emergència climàtica, la realitat que no volem veure, a càrrec de
l’Alfons Pérez, investigador de l’ODG (Observatori del Deute en la Globalització).
12 h – Taula rodona. Activisme climàtic, amb Maria Serra (activista climàtica) i Alba Guerrero
(Assemblea Pel Clima de Sant Cugat)
13:30 h – Dinar
15 h – El decreixement com a alternativa, de Carlos Taibo (projecció)
15:30 h – Cafè rodant, com afrontem la crisi climàtica des dels esplais. Espai dinamitzat per
la Comissió Reduint Petjada.
16:30 h – Tancament de les Jornades´
17 h – Comiat

Teniu tota aquesta informació i més a la pàgina de les Jornades Ambientals d’Esplac. Allà,
també podreu trobar informació i recursos de les jornades anteriors.

SOBRE ESPLAIS CATALANS

Esplais Catalans – Esplac és l’associació d’esplais laica i progressista de Catalunya.
Treballa, des del voluntariat, per a la transformació social, d'acord amb els drets dels
infants i mitjançant l'educació popular. Actualment el formen 106 esplais distribuïts
en més de 60 poblacions catalanes, amb prop de 2100 monitores i monitors, i 7800
infants.

Per a més informació podeu contactar amb:

Clara Millán Pruna
comunicacio@esplac.cat

T. 933026103 | M. 609653554

Segueix-nos també a les xarxes

Instagram | @esplaiscatalans
Twitter | @esplaiscatalans

Facebook | Esplais Catalans
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mailto:comunicacio@esplac.cat
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