B u t lle t í e le c t r ò n ic d e la S C E A
núm.49, abril 2005

Re su m d e l’Asse mb le a Ge n e r al d e la SCEA
El passat dissabte 5 de març vam tenir el plaer de compartir amb els socis i sòcies
assistents l’Assemblea General. Entre d’altres temes tractats destaquem:
1. La memòria d’activitats de l’any passat, que ja us hem fet arribar
2. L’estat de comptes de l’entitat, gestionat pel Santi Mitjans, al qual volem agrair la
seva valuosa col· laboració
3. L’elecció de la nova Junta
4. La proposta de projectes i col· laboracions d’enguany.
Pel que fa a la nova composició de la Junta Directiva, estarà constituïda pels següents
membres:
Presidència
Vice-Presidència
Secretari
Tresoreria

Júlia García
Hilda Weissmann
Lluís Pagespetit
Beatriu Tenas

Delegacions territorials

Comarques de Barcelona
Comarques de Girona
Comarques de Lleida
Comarques de Tarragona

Fòrum Cívic Sagrada Família
Vocal de Comunicació
Vocal de relacions socis
Vocal de Sortides
Vocals del Grup de treball de Documentació
Programa Escoles Verdes
Consell de Centres d’EA
Consell de MA i sostenibilitat. de Bcn
Consell de MA de L’Eixample
Vocalia

vacant
Oriol Costa
vacant
Joan Vives

Glòria Arribas
Elena Forcada
Juanjo Butrón
Mar Olivar
Isabel Alves, Ana Prieto, Marta
Cuixart i Teresa Canyellas
Ester Sanglas
Joan Manel Riera
Albert Torras
Clara Casas
Margarida Feliu

A tots els nous vinguts, la nostra més cordial benvinguda!

Pel que fa als projectes nous per al 2005, oberts a la vostra participació, destaquem:
•
•
•
•
•

Curs d’Educació Ambiental a les terres de Lleida en col· laboració amb la UPCN, a
partir del proper mes de maig.
Col· laboració amb la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot en l’organització de la
Setmana Catalana d’Educació Ambiental el proper juliol.
Projecte: “ Vine a la biblioteca a llegir, jugar i aprendre sobre la sostenibilitat:
lectures i jocs ambientals per a infants a les biblioteques”
Cicle de Xerrades sobre Educació Ambiental i Voluntariat Ambiental per les
províncies catalanes, a partir del proper juliol.
Projecte educatiu europeu sobre canvi climàtic.

D’altra banda, estem engegant altres comissions: dinamització de la web, del Foro
d‘entitas d’educació ambiental a nivell estatal, etc.

Pr o je cte e d u catiu e u r o p e u so b r e e l can v i climàtic
La SCEA, a partir d’una proposta de LA VOLA, s’ha presentat com a partner d’un
projecte europeu liderat pel Field Studies Council d’Anglaterra. La intenció és rebre una
subvenció del Programa Sócrates- Minerva de la Comissió Europea per poder
desenvolupar un projecte de 2 anys que consisteix principalment en la creació i difusió
d’un joc on-line a internet sobre el canvi climàtic (el règim de comerç d’emissions) per a
escoles de secundària (13-19 anys) a la UE.
A més de la SCEA com a socis hi ha Polònia:
Univeristy Centre for environmental research, Latvia:
Children´s environment school, Itàlia: la societat
cooperativa Valle dei Casali i Anglaterra: I-site (experts
en webs).
Qui tingui interès en conèixer una mica més el projecte
presentat podeu consultar-ne una còpia de la proposta
a la secretaria de l’SCEA.
Tant de bo la Comissió Europea seleccioni el
projecte !

Ate n e u d ’Ed u cació Amb ie n tal
Us fem memòria que aquest proper dimecres, dia 6 d’abril tindrà lloc la nova sessió de
l’Ateneu d’Educació Ambiental. Les sessions es faran al CRBS, i si encara no us heu
apuntat, no us preocupeu, encara hi sou a temps: inscripció oberta durant tot el curs.
Per més informació adreceu-vos al CRBS (tel. 93 237 47 43; c.e. recursos@mail.bcn.es).

So r tid a als Esp ais Natu r als d e l Baix Gaià
Fa uns dies ja vàreu rebre un díptic electrònic amb
informació de la sortida i, ja tardeu a apuntar-vos!!!!
Us recordem que serà el dissabte 30 d’abril, i que
visitarem l'Espai Natural de Tamarit-Punta de la
Móra, l'Hort de la Sínia i l'Espai Natural de la
desembocadura del riu Gaià. I a de més, podrem
gaudir d’un fantàstic dinar amb productes ecològics i
típics de la zona del Gaià.
Per més informació, contacteu amb secretaria.

Se r v e i d e Do cu me n tació Amb ie n tal
Des del SDEA us volem fer jugar una mica, i us proposem els següents
enigmes que vam preparar per animar la passada presentació de les edicions
renovades dels tres primers reculls de recursos: energia, aigua i materials i
residus. Trobareu les solucions als reculls actualitzats que us adjuntem.

VOLS JUGAR? LES SOLUCIONS DELS ENIGMES LES TROBARÀS ALS
RECULLS ADJUNTATS AL BUTLLETÍ EN FORMAT PDF.
Enigma 1
Una companya vostra participa en un projecte de l’Agenda 21 Escolar , està fent una
ecoauditoria al seu centre. Us ha demanat un favor: que li compreu un “luxòmetre” o
“luxímetre” (??!!); el necessita per prendre unes mesures. No us heu atrevit a dir-li que no
sabeu on en venen. Us volem ajudar: al recull adequat trobareu la informació.

Enigma 2
Al centre escolar estem fent un treball titulat “El dret a l’aigua”. Voldríem obtenir dades
sobre la disp onibilitat d’aigua potable als països d’origen dels alumnes de la classe (en
tenim d’Equador, Perú, Pakistan i Catalunya). Si trobéssim un llibre amb dades i mapes,
seria perfecte. Quin llibre ens proposeu vosaltres?

Enigma 3
Ha arribat un nou profe d’anglès a l’escola...molt voluntariós i motivat per participar des de
la seva àrea en el projecte de reducció de residus que hem endegat. Ens pregunta si
coneixem algun material per tractar aquest tema a la seva classe. Si la memòria no ens
falla, alguna cosa hi ha...

Enigma 4
Hem llegit al diari que a Barcelona hi ha diversos dipòsits subterranis de retenció d’aigües
pluvials. En voldríem visitar un amb els de 2n d’ESO. On ens podem adreçar?

Enigma 5
Benvolgut Tutor,
Voldria comentar amb vostè un fet curiós que em té preocupada.
Com ja sap, el meu fill Arnau està en el grup de 1r C, del qual vostè és tutor. Estarà d’acord
amb mi que tant el meu fill com els seus companys i companyes estan en una edat “difícil”,
de vegades costa d’entendre’s, però és que de vegades fins i tot costa de creure’ls...
Voldria que vostè m’aclarís un tema que ha creat mala maror familiar.
El dimecres l’Arnau va arribar a casa amb tota la camisa tacada i plena de restes de
‘xistorra’. Ell diu que l’incident li va passar en horari escolar, en un taller relacionat amb el
tema que estan treballant al crèdit... És això possible?? O m’està prenent el pèl i va anar a
fer el “gamberro” fora de classe i no m’ho vol dir????
Si em diu la veritat, em pot explicar quin tema estan estudiant i quin taller van fer? No vull
desconfiar del meu fill, ...però,...està en una edat tant difícil!. M’entén, oi?
Una mare amoïnada

BONA SORT!!!

Su b v e n cio n s, aju ts....
•

Us fem saber que han sortit les bases per a:

Aquests premis volen reconèixer les tasques d’aquelles persones o institucions dedicades a la
conscienciació o a dur a terme accions en defensa del medi ambient. El primer premi és de 5.000
€ i el segon de 1.800 €. Podeu trobar tota la informació i les bases a: web.

Us fe m sab e r ...
•

Us anunciem la sortida d’una revista electrònica “Didáctica Ambiental” , editada
per Didáctica ambiental SL. Podeu consultar la nova publicació a:
http://www.didacticaambiental.com/index.html

•

Us fem saber que des de Obras Sociales Caja de Ahorros del Mediterraneo, dins del marc
de l’oferta formativa de voluntariat ambiental, han organitzat un curs a distància, on line,
d’Educació Ambiental. Per informació i inscripcions; SERVICAM 902 44 43 00 i
http://obrasocial.cam.es .

•

Des de Museu de Granollers, Ciències Naturals, ens envien el programa de sortides. El
dia 8 d’abril fan una sortida astronòmica nocturna al Puiggraciós. Durant els mesos de maig i
juny també ens proposen interessants sortides. Informació i reserves: Museu de Granollers
Ciències Naturals, email: m.granollers.cn@diba.es, www.museugranollers.org , Tel i fax: 93
870 96 51

•

Des del CENEAM ens informen que ja tenen programats els cursos del Aula de Verano
2005. Us avancem els títols:
o
o

o
o
o
o
o

INICIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ECOAUDITORÍAS ESCOLARES.
DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y CAMPAÑAS PARA UN CONSUMO
SOSTENIBLE: ¿CÓMO AFRONTAR LOS ESCOLLOS Y BARRERAS
PSICOLÓGICAS QUE SE OPONEN A UN CAMBIO DE HÁBITOS?
DISEÑO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL
PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL.
PASEOS PARA DESCUBRIR EL ENTORNO: DISEÑO DE ITINERARIOS
INTERPRETATIVOS.
JUEGOS, DINÁMICAS (LÚDICAS Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL) Y
MATERIALES DIDÁCTICOS ADAPTADOS A DISCAPACITADOS
CURSO BÁSICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A DISTANCIA (ON-LINE)

Pròximament els podreu consultar complets a http://www.mma.es/ceneam o els podeu
demanar a: For.Ceneam@oapn.mma.es

•

El dissabte 9 d’abril tindrà lloc a Santa Coloma de
Cervelló (Can Carletes) una “JORNADA PER A LA
SOSTENIBILITAT”, fins del marc de la 4a setmana
de Medi Ambient. La jornada està organitzada entre
l’Associació ‘Barrinar cap a la Sostenibilitat’ i
l’Ajuntament , i inclou conferències gratuïtes sobre
ecologia urbana, sostenibilitat i urbanisme, energia i
consum responsable entre altres. A més a més , hi haurà un dinar a càrrec de la Cooperativa
de Consumidors responsables La Lluna, de Santa Coloma de Cervelló. Per informació podeu
consultar web, i inscripcions a : escodapc@diba.es o al telèfon 93 645 07 00 (demanar per
medi ambient).

•

Ens ha arribat informació que durant els dies 27, 28 i 29 de maig tindrà lloc a Tortosa
la 19a Trobada Ecologista i de Plataformes en Defensa del Territori dels Països
Catalans . Trobareu tota la informació al web.

•

De la ciutat històrica a la regió: cinc jornades per tractar el repte de les polítiques de
mobilitat. Aquest és el títol del tercer cicle de conferències sobre mobilitat a la regió de
Barcelona, que organitza l'Ajuntament, amb el suport de l’Autoritat del Transport Metropolità.
El cicle consta de 5 sessions des de l'abril a l'octubre que es celebraran al Col· legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya. L'objectiu és arribar a polítiques de planificació globals a
la regió que permetin afrontar la gestió sostenible dels desplaçaments. Per això seran
sessions de reflexió que compartiran tots els ajuntaments de Barcelona. I on també hi haurà
un espai per analitzar la mobilitat de les mercaderies i als Polígons Industrials, aquesta sessió
serà el 3 d'octubre.

•

Ja podeu consultar el web amb informació sobre el 3r Congrés Nacional d'Avaluació
d'impacte ambiental, que tindrà lloc durant el mes de setembre d’enguany:
http://www.eia.es/coneia/cn0101.asp

•

Del 28 al 30 de juny tindrà lloc a Santiago de Compostela El Congreso Internacional
Educación, Enerxía e Desenvolvemento Sostible, Trobareu tota la informació a:
http://www.usc.es/ice/eventos_congresos/congresointer.htm o a pmendoza@usc.es

•

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

•

Del 4 al 21 d’abril tindrà lloc al Paí Basc un curs sobre Sòls contaminats , organitzat per La
Sociedad Pública de Gestión Ambiental (IHOBE) y la Fundación Asmoz de Eusko
Ikaskuntza . Podeu consultar: http://www.asmoz.org/PRESENCIALES/sueloscontaminados/

•

El dia 6 d’abril tindrà lloc una conferència sobre “Intervenció integral de l'Administració
Ambiental, adequació de la Llei de les activitats existents ”. L’acte és organitzat per la
Comissió de Medi Ambient dels Enginyers Industrials de Catalunya, i anirà a càrrec d'Antoni
Choy, subdirector general d’Intervenció i Qualificació Ambiental del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’acte tindrà lloc a: Enginyers Industrials
de Catalunya. Auditori Pompeu Fabra. Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona, i cal reservar al
telèfon 93 319 23 04 (de 9.30 a 13.30 h), o bé per c/e reserves@eic.es

•

El dijous 14 d’abril tindrà lloc l’acte: “ El Futur Parc de Collcerola a Debat” , organitzat per la
Plataforma cívica de defensa de Collserola (PCDC). El programa inclou una xerrada sobre
l'estudi de mesures addicionals de protecció de la Serra de Collserola, i tramitació per la
declaració del Parc Natural de Collserola a càrrec del DMAH, i un debat (amb la participació
de: Genoveva Català, secretària general del DMAH; Oriol Nel· lo, Secretari de Planificació
Territorial del DPTOP; Josep Perpinyà, president del Consell Executiu del Consorci de
Collserola; Narcís Prat, catedràtic d’Ecologia de la UB; Rafel Bosch, ambientòleg, membre del
CEPNA de Rubí; Josep Germain, de la Institució Catalana d’Història Natural; i Martí Boada,
geògraf i membre de l’equip redactor de l’estudi de mesures addicionals de protecció de la
Serra de Collserola). El lloc de realització serà l’Ateneu Barcelonès (C. Canuda 3, al costat de
Plaça Catalunya), a les 19h. Podeu consultar: www.collserola.org

•

Del 4 al 7 d’Abril a la Sala d’Actes de l’Autoritat Portuària de Tarragona, tindrà lloc les
sessions: “ Els rius : un recurs maltractat”. Organitzen: MEDITERRÀNIA-CIE i la Universitat
Rovira i Virgili. Informació: MEDITERRÀNIA-CIE Tel. 977 55 13 00,
relaciones.externas@mediterrania-cie.org Programa i full inscripció: AQUÍ

•

A Lleida tindrà lloc la 6a edició de Fira Natura, entre els dies 22 i 24 d’abril. Dins el programa
hi haurà jornades tècniques, tallers, conferències, exposicions... us convidem a visitar:
http://www.firanatura.ipcena.org/catala/menu.htm

SCEA

SDEA

Societat Catalana d’Educació Ambiental

Servei de Documentació d’Educació
Ambiental

C. Aragó 281, 1r 1a. 08009 Barcelona.

Centre de Recursos Barcelona Sostenible

Tel. 93 488 29 79

C. Nil Fabra 20. 08012 Barcelona.

Fax 93 487 32 83

A/e: scea@pangea.org

Tel. 93 237 47 43

www.pangea.org/scea

A/e: documentacioambiental@mail.bcn.es

Fax 93 237 08 94

www.bcn.es/agenda21/crbs

