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Qui som?
Som una associació cultural sense ànim de lucre que
desenvolupa projectes educatius per tal d’atendre les
necessitats mediambientals del segle XXI, a partir d’un mètode
innovador basat en les experiències.
La Taca Verde va ser fundada l’any 2013 a la Serralada Marina
(Badalona) per un grup de joves amb inquietuds respecte el
medi ambient i la seva precipitada degradació actual. Per
aquest motiu, proposem alternatives culturals per tal d’establir
un model de consum basat en la sostenibilitat, un model de
convivència amb la naturalesa.
Missió: “Plantem una llavor”
La nostra comesa és promoure i enfortir capacitats,
competències i oportunitats als infants, als agents educatius i a
la comunitat per tal de generar sinergies i coneixements que
ajudin a la conscienciació medioambiental i a l’adquisició
d’hàbitsde
que
reequilibrin
l’impacte dels humans en el medi.
Àmbits
Bones
Pràctiques:
Per tant, creiem que apropar les noves generacions al món
rural és el camí necessari per tal de conciliar-nos amb la
Innovaciói amb
en l’activitat.
naturalesa
el propi Planeta Terra.Impacte:
Desenvolupament territorial.

info@tacaverde.com

Persona de contacte:		

G146NCTC-225-00

Social

Visió
A partir
de l’acció educativa i directa, conjuntament
Internacionalització.
Cultural amb
entitats col.laboradores, volem incidir en la formació i la difusió
Col·laboració i intercooperació.
de coneixements
i actituds que generin una Mediambiental
sèrie de valors
socials
de
respecte
a
l’entorn.
Així
doncs,
tenim
la voluntat de
Gestió i organització interna.
conscienciar a la població desenvolupant l’esperit crític sobre la
influència
de l’ésser
humà al medi ambient. Altres:
Transformació
en cooperativa.
Proximitat: creiem en el suport local dels diferents agents
socialitzadors com a motor del canvi.
Cooperació: entre les diverses iniciatives públiques o privades
que volen sumar el verd de la taca.
Valors
Educatius: Acompanyem a l’infant en el descobriment del medi
natural amb una actitud acord amb els valors de la nostra

