
VALORACIONS

Aspectes a mantenir    

Trobar-se durant dos dies per intercanviar feina. La bianualitat del fòrum. Que sigui Itinerant en el 
territori. 

El treball en petits grups i amb dinàmiques diferents. 

El temps de formació específica als tallers. Els tallers de creació. La participació als tallers. 

El lligam entre l'inici (ponència inaugural), els grups i els tallers. La combinació d'una ponència, 
tallers i moments de reflexió i treball conjunt.

La metodologia. Les dinàmiques i els intercanvis. 

La cordialitat i el respecte. El “bon rotllo”. El to pro-positiu. La il·lusió en la preparació del fòrum

La dinàmica de l'organització, la seva motivació i la seva competència. 

Que estigui obert a diferents persones i disciplines. La diversitat de participants al fòrum.

El tipus de menjar, ecològic, alternatiu.

El tema escollit. La temàtica dedicada a la transformació del territori. 

Tots els que vaig poder veure, només hi vaig assistir un dia.

Molt ben trobada la idea de "preguntem al ponent" perquè surtin dubtes i trencar el gel.

L'acció al territori.
La presència d'experiències que ja funcionen.
El respecte per l'horari. Complir amb el temps estipulat a cada taller.
La dedicació dels voluntaris i de les voluntàries. 

Les dates a l'hivern són ideals. 

Aspectes a millorar

Més moments d'intercanvi (amb àpats en forma de “buffet”). 

Presentar més la SCEA, la seva organització i funcionament. 
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No oblidar les activitats  i accions a la Natura, sobre el terreny. Sempre que fos possible segons les 
circumstàncies meteorològiques, fer tallers, dinàmiques o accions pràctiques a l'aire lliure, en 
contacte amb la natura, com a bons/es educadors/es ambientals! Fer-ho quan hi hagi bon temps.

Objectius més assequibles pel Fòrum. Concretar molt bé els objectius de treball.

Utilitzar paper reciclat i imprimir a dos cares per reduir el consum de paper a la meitat.

Més prevenció de residus.  El continent  del contingut del “catering” era evitable. Seria més 
coherent si la vaixella no fos d'un sol ús.

Una relació de participants i contactes disponible durant el mateix fòrum.

Fer una jornada d'un dia, amb temps entre mig per poder reflexionar amb més calma. Fer trobades
d'una jornada periòdicament, amb participació virtual al mig, i retorn del  treballat. Fer més 
trobades, més sovint

Buscar fórmules per poder debatre amb més tranquil·litat i a la vegada per poder arribar al fòrum
amb alguns temes més madurats, mitjançant el fòrum virtual o amb trameses de 
documentació anteriors a la celebració presencial.

La manca de condicions per poder fer un debat més tranquil, reflexiu i aprofundit. Les dinàmiques 
estimulatives i accelerades que es van utilitzar no van ajudar massa a  fer un cert camí de reflexió 
conjunta.

Un crono i  una logística massa ajustats. Dinàmica de matí menys dirigida. Sessions amb més temps
per treballar els temes
Horaris massa ajustats. Sensació de córrer per arribar a tot arreu. 

Menys concentració de temes.

Presència de cafès ecològics de comerç just (per què no?). Caldria disposar de cafè en els espais 
comuns.
Tenir més de tres minuts per arreglar el món.
Començar treballant una experiència practica i des d'aquí concretar les bases de les claus d'èxit per
no començar d'allò tan general, i fer-ho més tangible fins arribar a l'experiència concreta.
Les tertúlies, fer-la “petar”.
Estaria bé un espai millor comunicat i amb transport públic.
Tot molt correcte i molt bé. Potser l'alberg no massa preparat per a la gent que érem (a part d'una 
mica de fred a la nit) però tot molt bé.

Res, tot molt bé excepte el temps, trobo que massa poc per fer tot el que es volia. Això va generar 
una mica de presses i un cert estrès en les dinàmiques de l'intercanviador d'experiències i el 
creador d'iniciatives, que trobo que mereixien una mica més de calma. Tot i això, va sortir molt 
bé!!
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L'acció al territori s'hauria d'haver fet en un lloc més cèntric i concorregut, i si no, a dins per no 
passar fred. Les accions al territori es podrien haver mirat de fer en proximitat als locals de les 
entitats gironines o, depenent del temps, properes a l'entorn natural (per exemple al riu Ter).

 Al “creador d'iniciatives” es va escollir una iniciativa que ja es duu a terme, no es va crear cap 
iniciativa nova

La presentació de les guies va ser molt curta; semblava molt bona feina! Felicitats!
Poc temps per gaudir de l'activitat nocturna. 

Aspectes a eliminar

El fred.

L'horari de les activitats nocturnes del dissabte.

Tot era filosofia, entre un grup de persones d'un mateix ideal, sense cap tipus d'idea pràctica. En 
l'organització no ni havia serietat.

Fer el fòrum durant un cap de setmana. 
Seria millor entre setmana, i no en cap de setmana.
Fer-lo entre setmana (és feina).

3


