B u t lle t í e le c t r ò n ic d e la S C E A
núm.48, març 2005

Asse mb le a Ge n e r al d e so cis i sò cie s d e la SCEA
Us recordem que aquest proper dissabte tindrà lloc la gran trobada anual de la SCEA. Us
convidem a tots i totes a participar-hi!
Dia: dissabte 5 de març de 2005
Primera convocatòria: 10:30h
Segona convocatòria: 11:00h
Lloc: sala d’actes de la Fundació Roca Galès.
C. Aragó, 281, 2n 2a. Barcelona.

Ordre del dia:
1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2) Informe de la presidenta i memòria de l’any 2004. Aprovació dels comptes de
l’entitat.
3) Presentació de l’actual Junta Directiva, amb les candidatures i votacions a la
renovació dels càrrecs.
4) Presentació d’objectius de la SCEA durant la propera candidatura.
5) Aprovació de l’evolució dels projectes aprovats i continuats durant aquest primer
trimestre del 2005.
6) Aprovació de les relacions que es mantenen amb la Fundació Roca i Galès
7) Posicionament davant els nous projectes que arrenquen aquest any.
8) Estudi i valoració del pla de treball i pressupost del 2005.
9) Preguntes i qüestions sobrevingudes.

Recordeu també, que el dia de l’assemblea podreu recollir la publicació del Fòrum
d’Educació Ambiental 2000 + 4 .

Com ja sabeu l’any 2005 ha estat declarat l’Any
Internacional del llibre i la lectura, és per aquest motiu
que durant l’esmorzar que farem després d’acabar
l’Assemblea hem organitzat:

L’INTERCANVI DE LLIBRES D’EDUCACIÓ
AM BIENTAL
Us convidem a què porteu un o més llibres d’educació ambiental per a intercanviar
amb algun soci o sòcia. Us garantim a més, que tothom tindrà un llibre de regal a càrrec
de la SCEA.
Us animem a participar en aquesta iniciativa que pot ser d’allò més
enriquidora!

Ate n e u d ’Ed u cació Amb ie n tal
Us fem memòria que aquest proper dimecres, dia 2 de març tindrà lloc la sisena sessió
de l’Ateneu d’Educació Ambiental. L’ateneu va adreçat a educadors ambientals,
especialment de l’àmbit de l’educació no formal, la feina habitual dels quals és
programar, desenvolupar i/o avaluar projectes i programes d’educació ambiental, i molt
especialment a aquells que tenen com a responsabilitat la coordinació i formació d’altres
agents educatius. Les sessions es faran al Centre de Recursos Barcelona Sostenible, i si
encara no us heu apuntat, no us preocupeu, encara hi sou a temps: la inscripció estarà
oberta durant tot el curs.
Per més informació adreceu-vos al CRBS (C. Nil Fabra 20, baixos. 08012 Barcelona; tel.
93 237 47 43; c.e. recursos@mail.bcn.es).

So r tid a als e sp ais n atu r als d e l Baix Gaià
Tots i totes recordareu aquesta imatge que formava part del díptic que us vam enviar per
anunciar-vos la sortida a les terres del Baix Gaià.
Us comuniquem que la sortida ha estat posposada. Com ens heu fet saber, les dates
han coincidit amb compromisos previs que ja teníeu acordats o us heu decidir massa
tard. La nova data serà el dissabte 16 d’abril , ja us informarem, i esperem que
aquesta segona vegada tinguem més sort amb les vostres agendes, i tot surti molt bé!

Se r v e i d e Do cu me n tació Amb ie n tal
El 26 de gener es van presentar al CRBS les edicions renovades dels tres primers reculls
de recursos. La presentació de la nova edició dels reculls va ser molt divertida! Els
assistents havien d’esbrinar una sèrie d’enigmes i contestar una sèrie de preguntes, les
respostes dels quals es trobaven als mateixos reculls de recursos. També vàrem
aprofitar per fer una petita avaluació sobre aquest material i recollir propostes de millora,
tant de continguts com de format.
Us recordem el tema en què se centra cadascun dels reculls:
•
•
•

núm. 1 sobre energia
núm. 2 sobre aigua
núm. 3 sobre materials i residus.

Pels que no ho sabeu, els reculls de recursos són una selecció bibliogràfica temàtica que
va destinada principalment als professionals del món educatiu, tant de la branca formal
com no formal. El contingut està classificat en diversos apartats: lectures bàsiques;
lectures d’aprofundiment; llibres per a infants i joves; materials didàctics; vídeos, jocs i
material multimèdia; webs; activitats i visites; exemples de com posar-s’hi i altres adreces
d’interès. És un material de referència útil per als socis de la SCEA.
En breu els tindreu accessibles en format PDF a la web:
http://www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm

Do n e m la b e n v in g u d a a... n o u s so cis i sò cie s
Carme Ruset i Font
Marta Puigdomènech Serra

Us recordem que està obert el període de presentació de treballs per al:

4t p r e mi Emb at d ’Ed u cació Amb ie n tal
BASES:
1. Embat Llibres i l’Editorial Graó convoquen la quarta edició del
PREM I EM BAT D’EDUCACIÓ AM BIENTAL, amb l’objectiu de difondre
treballs que facin aportacions significatives al desenvolupament
d’aquesta estratègia.
2. Els originals han de ser inèdits, escrits en qualsevol llengua de
l’Estat espanyol, d’una extensió d’entre 150 i 250 folis, mecanografiats i
a doble espai. Els participants han d’enviar els originals en format electrònic Word per
a Windows o Word per a Macintosh i inclouran el títol del treball i les dades
identificatives: nom i cognoms, adreça i telèfon.
3. Els treballs han de tractar d’aspectes teòrics i/o pràctics de la utilització
d’estratègies educatives per combatre la problemàtica socioambiental. En cap cas es
consideraran els materials o les guies didàctiques ni tampoc les programacions
escolars o educatives en general.
4. S’estableix un únic premi de 3.000 € en concepte de drets d’autor i l’edició del
treball guanyador a la col· lecció de “Monografies d’Educació Ambiental” editada per la
Societat Catalana d’Educació Ambiental, la Societat Balear d’Educació Ambiental i
l’Editorial Graó.
5. Els originals per optar al premi s’han de lliurar en disquet a l’Editorial Graó, carrer
Francesc Tàrrega, 32-34, 08027 Barcelona, o per correu electrònic a
editorial@grao.com abans de 13 de juny de 2005. En el sobre o l’assumpte es farà
constar 4t PREMI EMBAT D’EDUCACIÓ AMBIENTAL. S’acceptaran els originals que
arribin per correu si duen data de mata-segells anterior a la finalització del termini de
presentació.
6. El jurat estarà format per: Ramon Folch, Teresa Franquesa, Antònia Llabrés,
Jaume Sureda, Cinta Vidal i Hilda Weissmann.
7. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat d’acord amb el
seu criteri.
8. El veredicte es farà públic durant el mes d’octubre de 2005. L’editor , d’acord amb
la direcció de la col· lecció “Monografies d’Educació Ambiental”, decidirà en quina
llengua es publicarà la primera edició. L’editor es reserva els drets d’edició en castellà i
en català. El jurat no mantindrà correspondència amb els autors dels originals.
9. La presentació d’originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels
drets i les obligacions que se’n deriven.

Bo r sa d e tr e b all
Us recordem que si esteu en un centre d’educació ambiental o similar i necessiteu cobrir
alguna plaça laboral del camp de l’educació ambiental, ens podeu fer arribar les
condicions de l’oferta i la publicarem en aquest espai.

Su b v e n cio n s, aju ts....
•

Us informem de el dia 31 de març és la data límit per presentar les memòries dels
projectes que volen optar a la primera edició dels Premis Mobilitat sostenible i
segura, tota la informació a: www.mobilitat.net i a:

Us fe m sab e r ...
•

Ja ha entrat en funcionament l’experiència
del Carsharing a Catalunya. La nova
empresa té el nom "Catalunya
Carsharing", i és impulsada per la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de
Barcelona i l'Associació per a la Promoció
del Transport Públic, així com els
principals operadors de transport públic
(TMB, FGC), l'ICAEN i APPLUS.
El Carsharing promou un sistema de
cotxe compartit que ajuda a un ús més
racional dels mitjans de transport.
Amb deu aparcaments i una flota de 20 vehicles que s’ajusten a totes les
necessitats, aquest sistema que ja funciona a la majoria de països de la Unió
Europea, als Estats Units i al Canadà, redueix els costos individuals i socials de la
mobilitat, fent-la més sostenible des d’un punt de vista ambiental.
Trobareu més informació a www.catalunyacarsharing.com i al telèfon 93 112 99
99.

•

Ens han fet saber que els dies 16 i 17 de març tindrà lloc a Mollerussa el 1r
Congrés Català de Producció Agroalimentària Ecològica. El programa del
Congrés inclou ponències, tales de treball i taules rodones. Per informació i
inscripcions: 973 600 799, congres@agrariamanresa.org i
www.agrariamanresa.org

•

El dilluns, dia 7 de març, ales 19h al Museu de Zoologia de Barcelona, tindrà lloc
la xerrada: “Podem compensar la pèrdua d’hàbitats fluvials pels amfibis
restaurant graveres? L’exemple del gripau corredor (Bufo calamita ) a
centreuropa”, d’Ulrich Sinsch, de l’Institut de Biologia de la Universitat de
Koblenz-Landau. Informació: Institució Catalana d’Història Natural, 93 324 85 82 i
ichn@iecat.net

•

Ja han començat les sessions de l’Aula d’Ecologia 2005. Les sessions tenen
lloc els dimarts a les 19:30h a la Sala d’Actes de la Casa Elizalde de Barcelona.
Podeu accedir al programa a través de:
http://www.creaf.uab.es/creaf/cat/Fons/F_Aula05.htm . Per més informació també
us podeu adreçar a la secretaria del CREAF: 93 581 13 12.

•

Des del Centre d’Informació Ambiental Cases d’en Puig del Prat del Llobregat,
ens han fet arribar la programació de gener fins l’agost d’enguany. El programa
inclou exposicions, conferències i tallers, contes per a nens i nenes, sortides...
Podeu demanar informació al telèfon 93 370 90 02 o al web:
www.casesdenpuig.com

•

Els dies 8, 9 i 10 d’abril, tindrà lloc a Tarragona la XIII Trobada del Medi
Ambient i de la Cooperació, organitzada per Mediterrània, Centre d’Iniciatices
Ecològiques. Podeu consultar: www.mediterrania-cie.org

•

El dissabte 5 de març l’Ajuntament de Barcelona estrena un programa de rutes
ambientals gratuïtes per la ciutat, adreçades a tota la ciutadania. El programa,
del qual ja n’existia una versió per a grups escolars, s’anomena Com funciona
Barcelona?, i inclou recorreguts per instal· lacions d’energia solar, equipaments
de tractament de residus, clavegueres i un dipòsit de retenció d’aigües pluvials.
Podeu consultar: http://www.bcn.es/agenda21/crbs/index.htm . Les persones o
grups que vulguin apuntar-s’hi o rebre informació més detallada, només cal que
truquin o enviïn un missatge per correu electrònic al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible (tel. 93 237 47 43, recursos@mail.bcn.es)

•

Des del Projecte Rius ens han fet arribar informació de la següent xerrada
formativa: Descobrir els aqüífers. Divendres 11 de març a les 18:00, al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible, xerrada a càrrec d’Àlex Nogués, hidrogeòleg i expert en
aqüífers. Organitzat per Projecte Rius i emmarcat dins el Cicle de Xerrades Formatives
del Projecte Rius al Centre de Recursos de Barcelona Sostenible.
http://www.projecterius.org/

•

Al web http://jornades.vegga.org trobareu informació sobre Jornada "models de
participació en xarxa" que tindrà lloc el dimecres 9 de març al Centre de la
Cultura Contemporània de Barcelona.

•

Des de Sant Quirze del Vallès Natura ens han facilitat les activitats que duran
terme durant l’any. Ho trobareu tot a: http://www.sqv natura.org/

•

VI Jornades Fòrum Ambiental que tindran lloc del 8 a l’11 de març en el marc
del Saló Internacional Ecomed-Pollutec (http://www.ecomedpollutec.com/ ). La
Fira de Barcelona (Saló Ecomed-Pollutec), la Fundació Fòrum Ambiental i la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona organitzen, durant
els dies 8 i 9 de març, el Segon Fòrum Euro-Mediterrani de Desenvolupament
Sostenible. Seguidament, els dies 10 i 11 de març, les jornades de la Fundació
Fòrum Ambiental tractaran sobre el cost de no tenir polítiques sostenibles a
l'administració local i a l'empresa. Més informació i inscripcions:
www.forumambiental.org

•

El Museu de Granollers de Ciències de la Natura, acull
l’exposició: II Instants de Natura, que romandrà oberta
fins al dia 27 de març. Més informació: 93 870 96 51,
m.granollers.cn@diba.es i www.museugranollers.org

•

Xerrada: La carn ecològica dels Pirineus. Per què ens convé, com
identificar -la i on trobar -la. Dijous, 3 de març de 2005, Aula de cuina del Mercat
de la Boqueria (Edifici d’oficines a tocar de la Pl. de la Gardunya, 3r pis), a les
18:00h. Organitza Depana: http://www.depana.org/

•

Trobada per una nova cultura de l’energia de Catalunya (propostes per a la
redacció del Pla d'Energia de Catalunya a l'horitzó del 2012). 12 de març, al
Centre de la Cultura Contemporània de Barcelona. Organitzen : Greenpeace i
Ecologistes en Acció de Catalunya. Tota la informació a:
http://www.ecologistesenaccio.org/urgent/energiaprograma.htm
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