B u t lle t í e le c t r ò n ic d e la S C E A
núm.50, maig 2005

Du e s n o tície s d e le s co mar q u e s d e Tar r ag o n a:
•

Tr o b ad a d e so cis i sò cie s

Si sou de les terres de Tarragona ja us haurà arribat informació de la propera Trobada a
nivell de “delegació SCEA - Tarragona”. Aquesta tindrà lloc el dilluns 23 de maig, al Centre
d'Educació Ambiental Hort de la Sínia, Hortes de Tamarit, 43008 Tamarit, a les 18.00h.
El motiu és fer un primer contacte amb vosaltres i pensar en la possibilitat d’organitzar
activitats d’educació ambiental adients als vostres interessos o necessitats. A la reunió
també hi assistiran membres de la Junta de la SCEA, i s'aprofitarà per fer una breu
presentació del Servei de Documentació d’Educació Ambiental.
Socis i sòcies de la zona de Tarragona, no hi podeu faltar!
•

So r tid a a la Pu n ta d e la M ó r a i al Ce n tr e d ’Ed u cació Amb ie n tal
d e l’Ho r t d e la Sín ia

Aquest passat dissabte, dia 29 d’abril, un grup vinculat a la SCEA va gaudir d’una esplèndida
sortida organitzada per Joan Vives responsable d’aquest equipament. En el proper butlletí
trobareu una petita ressenya i fotos de la sortida.
Aprofitem aquesta ocasió per animar a altres centres a proposar properes sortides de la
SCEA.

“Vin e a la b ib lio te ca a lle g ir , ju g ar i ap r e n d r e so b r e la so ste n ib ilitat:
le ctu r e s i jo cs amb ie n tals p e r a in fan ts a le s b ib lio te q u e s”
Aquest és el títol del projecte que hem presentat a les subvencions de districtes de
Barcelona.
El projecte sintèticament consisteix en el
disseny, programació i realització de tallers
de lectures i jocs ambientals per a infants de
5 a 10 anys. Prèviament es realitzarà un
recull de lectures i jocs sobre temàtiques
ambientals adreçades a infants, i s’elaborarà
un document final amb la selecció de
lectures i jocs, i orientacions didàctiques

dirigides a bibliotecaris, educadors i famílies interessades en aquests tipus de recursos i
activitats.
Dins del marc del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat i en el Pla d’Acció, la SCEA té
com a objectius l’edició i difusió
d’instruments d’informació i comunicació
d’educació ambiental, i el foment del treball
en xarxa. Ambdues iniciatives estan
incloses dins de l’esperit del present
projecte. També pensem que és una bona
iniciativa participar en la celebració de l’Any
Internacional del llibre i la lectura.
El projecte és una manera d’apropar als
infants el complex concepte de la
sostenibilitat, fent possible l’adquisició de
coneixements bàsics i un procés de reflexió
al voltant de les implicacions ambientals de les actuacions diàries dels infants, tot incidint en
un canvi de valors, actituds i comportaments ambientals.
La subvenció ha estat presentada als districtes de: L’Eixample, Sant Andreu i Horta
Guinardó, i ja s’han fet els contactes pertinents amb les biblioteques: Lola Anglada, Bon
Pastor, Carmel – Juan Marsé. La proposta ha estat molt ben acollida entre les tres
biblioteques. Ara tan sols ens cal esperar!
Com sempre, us informem que si voleu participar en aquest projecte tan sols cal que us
poseu en contacte amb la secretaria de la SCEA.

Co missió d e So ste n ib ilitat d e l Pr o je cte Ed u catiu d e Ciu tat
Des de Institut d'Educació de Barcelona ens han convidat a participar en la Comissió de
Sostenibilitat del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC). Aquestes comissions deliberatives i
de participació ciutadana pretenen reflexionar sobre temàtiques educatives específiques,
elaborar diagnosis sobre l’estat de la qüestió i aportar propostes d’actuació.
Actualment hi ha 8 Comissions en funcionament: Lleure i educació no formal, Mobilitat,
Sostenibilitat, Èxit escolar i accés al treball, Coneixement de la ciutat, Immigració, Mitjans de
comunicació i societat de la informació, i Valors i ciutadania activa.
El compromís bàsic dels membres de la Comissió és el d'assistir a una sessió de treball
en el marc de les Jornades del PEC. També són convidats al Plenari del PEC que se
celebra anualment i en el qual es presenta un balanç educatiu de l'any.
Els dies 17, 18 i 19 de novembre d'enguany es celebraran les VI Jornades del Projecte
Educatiu de Ciutat, sobre el tema "Escola, barri i territori: La ciutat com a xarxa
educativa a favor de la cohesió social". Trobareu informació al web del PEC:
http://www.bcn.es/imeb/pec/
Us animem a participar en aquesta comis sió com a representants de la SCEA ja que es
tracta d’una iniciativa molt enriquidora. Els interessats contacteu amb secretaria.

Gr u p d e Vo lu n tar iat Amb ie n tal i su b v e n ció a la VOLCAM
El passat mes de març la SCEA va presentar-se a la convocatòria VOLCAM 2005 de la
Caja de Ahorros del Mediterraneo, amb una iniciativa de tallers de voluntariat ambiental
per a educadors i educadores ambientals. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes
de maig.
Aquesta ha estat la primera proposta del grup de treball de voluntariat que s’ha creat
recentment a la SCEA. Una de les accions d’aquest grup serà la representació de l’entitat a
la recentment creada Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya.
Si esteu interessats/des en participar en el grup de treball de voluntariat ambiental, us
podeu posar en contacte amb la secretaria.

Ap r o v ació d e l Co n v e n i co l· le ctiu d e l se cto r d e l lle u r e e d u catiu i
so cio cu ltu r al d e Catalu n ya
Com molts de vosaltres sabreu ja està aprovat el “conflictiu” Conveni del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya. Podeu consultar -lo seguint el link:
http://www.fapaes.net/Convenidellleureeducatiuisociocultural.doc

Se r v e i d e Do cu me n tació d ’Ed u cació Amb ie n tal
En aquesta ocasió des del SDEA us fem arribar el llistat dels “Top més consultats ”, que inclou els
recursos documentals més demanats al SDEA en temes d'energia, aigua, i materials i residus .

ENERGIA
LECTURES BÀSIQUES

1. Guía práctica de la energía: consumo eficiente y responsable. Madrid: Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía; Mundi-Prensa, c2003. 229 p.
2. Les energies renovables a Catalunya: tecnologies avançades en estalvi i eficiència
energètica. A. Mitjà. (dir.). Barcelona: Institut Català d’Energia, 1997. 120 p.
3. PUNSOLA, A. Present i futur de l'energia a Catalunya. Barcelona: Institut Català
d’Energia, 1996. 83 p.

LECTURES D’APROFUNDIMENT

4. GALLARDO, V.; FERNÁNDEZ, J. M. Integración de los sistemas solares térmicos
en la edificación. Madrid: Férroli España, S. A., DL 2003. 155 p.
5. URKIA, I.; URKIA, S. Energía renovable práctica. Pamplona: Pamiela, 2003. 189
p. (Pamiela ecología, 2).

LLIBRES PER A INFANTS I JOVES

6. FERNÁNDEZ, I.; CALVO, A. Enchúfate a la energía. Madrid: SM, 2001. 125 p. (El
barco de vapor, SM Saber).

MATERIALS DIDÀCTICS

7. Hàbitat: guia d’activitats per a l’educació ambiental. T. Franquesa (dir.). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Institut d’Educació, 1999. 360 p.

8. JIMÉNEZ, J. M. Ingenios solares: manual práctico para la construcción de aparatos sencillos relacionados
con la energía solar. Pamplona: Pamiela, 1997. 297 p.

VÍDEOS, JOCS I MATERIAL MULTIMÈDIA

9. Energia i ecologia [Enregistrament vídeo] . Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular, 1986. 1
videocasset [VHS]: 51 min.
10. Energía renovables [Enregistrament vídeo]. Producer: David Jackson. Barcelona: Ancora
Audiovisual, [1995]. 1 videocasset [VHS]: 49 min.

AIGUA
LECTURES BÀSIQUES

1. ABRIL, M.; MALUQUER, J. L’aigua: informació bàsica i recursos educatius . Binissalem:
Di7, 1999. 306 p.

2. REALES, Ll. L’aigua, font de vida. Barcelona: Edibooks, 1993. 46 p.
LECTURES D’APROFUNDIMENT

3. CABEZA I DÍAZ, R. L’Aigua, un recurs universal i es càs: iniciació al tractament i utilització
racional de l’aigua. Barcelona: Beta, 1997. 245 p.
4. La innovació en la gestió dels cicles de l'aigua i dels residus . J. Cuervo (dir.). Barcelona:
Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, 2003. 198 p.

5. PETRELLA, R. El Manifiesto del agua: argumentos a favor de un Convenio Mundial del
Agua. Barcelona: Icaria; Intermón Oxfam, 2002. 135 p.

LLIBRES PER A INFANTS I JOVES

6. CAPDEVILA, C.; CAPDEVILA, R. Les tres bessones, tres gotes d’aigua. Barcelona:
Cromosoma, etc., c2001. 34 p.
7. GUIDOUX, V. El agua. Madrid: SM, c2002. [22] p. (Mi mundo, 15).

8. L’aigua, del naixement a l’oceà. M. Ingla Mas (dir.). 3a ed. Barcelona: Cruïlla, 2000. 49 p.
MATERIALS DIDÀCTICS

9.

Hàbitat: guia d’activitats per a l’educació ambiental. T. Franquesa (dir.). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Institut d’Educació, 1999. 360 p.
10. Maqueta potabilitzadora d’aigua. [S.l.]: Agbar, Generalitat de Catalunya. Dep. de Medi Ambient, [199-?]. 1
maqueta.

VÍDEOS, JOCS I MATERIAL MULTIMEDIA

11. D’on ve l’aigua? [Enregistrament vídeo] . Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular, 1986. 1
videocasset [VHS]: 42 min.
12. JOSA I LLORCA, J., et al. L’aigua: què en fem? El Joc de l’aigua [Joc]. 3a ed.
Barcelona: la Diputació, 1991. 1 joc de taula.

MATERIALS I RESIDUS
LECTURES BÀSIQUES

1. DOMÈNECH, X. Els residus: entre el rebuig i la supervivència. Barcelona: Barcanova,
1993. 139 p.
2.. Guies d’educació ambiental. Barcelona: l’Ajuntament, 1998-.

LECTURES D’APROFUNDIMENT

3. Jornades tècniques . Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya; Agència Metropolitana de Residus; Àrea
Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient, 2000-2003. 7 vol.
4. DOMÈNECH, X. Química ambiental: el impacto ambiental de los residuos . 4a ed. Madrid: Miraguano, 1998.
254 p.

LLIBRES PER A INFANTS I JOVES

5. CAPDEVILA, R.; CAPDEVILA, C. Les tres bessones i les tres erres . Barcelona: Icaria, etc., c2001. 38 p.
6. THE EARTH WORKS GROUP. 50 cosas que los niños pueden hacer para reciclar. Barcelona: Emecé,
1999. 156 p.

MATERIALS DIDÀCTICS

7. Hàbitat: guia d’activitats per a l’educació ambiental. T. Franquesa (dir.). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Institut d’Educació, 1999. 360 p.

VÍDEOS, JOCS I MATERIAL MULTIMEDIA

8. La deixalleria: el traster col·

lectiu del municipi [Enregistrament vídeo]. Barcelona: Àrea Metropolitana de
Barcelona. Entitat del Medi Ambient, 1998. 1 videocasset [VHS]: 5 min.
9. La planta de triatge de Gavà i Viladecans [Enregistrament vídeo]: processos i resultats. Barcelona: Àrea
Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient , 2004. 1 videocasset [VHS]: 8 min.

Su b v e n cio n s, aju ts....
•

Convocatòria dels Premis Nacionals de Medi Ambient 2005. Us fem saber que des
del Ministeri de medi Ambient ja han estat presentades les bases d’aquest premis
que inclouen tres modalitats descrites com:
o Premi Nacional “Lucas Mallada d’Economia i Medi Ambient”
o Premi Nacional de “Conservació de la Natura”
o Premi Nacional de “Periodisme Ambiental”
Us informem que cadascun dels premis està dotat amb 21.000 €!
Tota la informació al web del ministeri http://www.mma.es/ i a:
http://www.mma.es/info_ciud/camp/prem_mma/convocatoria_2005.pdf

•

Us recordem que teniu fins al dia 13 de juny per presentar els vostres treball per a la
quarta edició del Premi Embat d’Educació Ambiental:

4t p r e mi Emb at d ’Ed u cació Amb ie n tal
BASES:
2. Embat Llibres i l’Editorial Graó convoquen la quarta edició del PR EMI EMB AT
D ’ ED U C AC I Ó AMB I EN TAL , amb l’objectiu de difondre treballs que facin aportacions
significatives al desenvolupament d’aquesta estratègia.
3. 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.
4. 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.

5. 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.
6. Els originals per optar al premi s’han de lliurar en disquet a l’Editorial Graó, carrer Francesc Tàrrega, 3234, 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 present ació.
7. El jurat estarà format per: Ramon Folch, Teresa Franquesa, Antònia Llabrés, Jaume Sureda, Cinta Vidal i
Hilda Weissmann.
8.

Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat d’acord amb el seu criteri.

9. 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 mant indrà correspondència amb els autors dels
originals.
10. La presentació d’originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions
que se’n deriven.

•

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic convoca per tercera vegada el
Concurs Fotogràfic de Medi Ambient Universitat de Vic amb la finalitat de
promoure l'interès i la reflexió sobre el medi ambient entre els estudiants i professors
universitaris i d'ensenyament secundari. El concurs busca la participació dels
estudiants de la Universitat de Vic, però també els estudiants i de secundària de les
comarques d'Osona, el Ripollès, el Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental, la Selva i
la Garrotxa.
Les fotografies es podran presentar fins al dia 6 de juny de 2005. Podeu trobar tota la
informació a: http://www.uvic.es/central/campus/gabinet/ca/fitxers/concursfotogr.3.doc

•

Des d’Amics de la Bici i de l’Associació per a la
promoció de la Bicicleta i Trèvol convoquen el 6è
concurs de fotografia “La bicicleta, un transport a
la ciutat. Memorial Vicenç Bagán”. El període per
enviar les fotografies acabarà el dia 13 de setembre.
Per consultar les bases i els premis podeu consultar
el web: http://www.trevol.com/pages/tr051.htm

•

Primera edició del Premi Ramon Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals .
S’han fent públiques recentment les bases d’aquest premi d’àmbit internacional. Les
candidatures que optin a aquest guardó hauran de ser presentades per representants
qualificats i idonis d'institucions universitàries, altes escoles, centres d'investigació i
acadèmies científiques o amb branques científiques. El premi està dotat amb cent mil euros.
Més informació: web i http://www.gencat.net/diari/4291/04355189.htm

Us fe m sab e r ...
•

Acaba d’editar-se la publicació: “Más que palabras. Comunicación ambiental
para una sociedad sostenible ”. (Coord. Ricardo de Castro). Aquest manual revisa
models i eines sobre informació i comunicació ambiental. Més informació:
http://www.revistaciclos.com/

•

Els dimecres 4 i 11 de maig tindran lloc dues sessions de debat per abordar el tema:
consum, sostenibilitat i adolescència. Aquestes sessions són
organitzades des de l’Agenda 21 Escolar de l’Ajuntament de
Barcelona, i estan obertes a professorat i a famílies interessades.
Hora: 18:00h a 19:30h. Lloc: Escola Vedruna Àngels. Plaça dels
Àngels, 3 (08001 Barcelona). Més informació: Secretaria Agenda 21
Escolar, Centre de Recursos Barcelona Sostenible, 93 237 47 43,
agenda21escolar@mail.bcn.es , http://www.bcn.es/agenda21

•

Des de la Caja de Ahorros del Mediterraneo ens han fet arribar informació sobre els
Camps de Voluntariat Ambiental que desenvoluparan aquest proper estiu. Si us
interessa tenir més informació: http://obrasocial.cam.es

•

L’Escola Forestal de Santa Coloma de Farners ha organitzat una jornada tècnica
per reflexionar sobre el futur dels boscos en l’àmbit del coneixement i la
formació. L’acte, que és gratuït, tindrà lloc el dijous 12 de maig a l’Escola Forestal.
Inscripcions i informació: Secretaria de l’Escola de 9.00 h a 14.00 h. Contacte: Anna
Suquet Fontana Tel. 972 84 17 65 anna.suquet@gencat.net

•

Durant aquest mes de maig tindrà lloc el Cicle de conferències Observatoris Vius ,
del Pla d'Acció Europarc-Espanya. Les sessions tindran lloc els dimarts del mes de
maig: dia 3 (El Programa Viu el Parc al Parc Natural del Montseny), 10 (El Pla
d’accessos a la Vall d’Ordesa) , 17 (El mercat de productes locals del Parc Rural
d’Anaga) i 24(Els desafiaments de Natura 2000), a les 19:30h, a l'auditori Caja de
Madrid (Pl. de Catalunya, s/n; Barcelona). Més informació: Obra Social Caja Madrid,
93 301 44 94 o espaibarna@gecesa.es

•

Ens ha arribat la Guia d’Activitats de BioCultura, Fira de les alternatives i el
consum responsable, que enguany serà del 6 al 9 maig, al Palau Sant Jordi. Podeu
consultar: http://www.vidasana.org/biocultura/

•

La darrera setmana d’abril va començar el cicle societat i ciència (Òmnium Cultural
i Institut de Cultura de Barcelona) i s’allargarà fins al proper mes de juny. Us
destaquem la conferència del dia 15 de juny, 19 hores, titulada: “El MEDI AMBIENT
MEDIÀTIC” que analitzarà com els mitjans de comunicació tracten els temes
ambientals i de natura i les dificultats que tenen els mitjans especialitzats en aquesta
matèria. Podeu trobar tot el programa a:
http://www.omniumcultural.org/specialViewPage.php?spe_ID=30

•

El dia 24 de maig tindran lloc a Madrid unes Jornades Tècniques sobre les
repercussions del Protocol de Kioto en els sectors de la Construcció i
l’Enginyeria civil. Podeu trobar tota la informació a:
http://www.miliarium.com/Jornadas/Kioto

•

Continuen els preparatius de la 19a Trobada Ecologista i de Plataformes dels
Països Catalans , des de l’organització ( Plataforma en Defensa de l’Ebre i GEPEC –
Ecologistes de Catalunya) ens recorden que la Trobada serà entre els dies 27 i 29 de
maig a Tortosa. Tota la informació a web.

•

La secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró ens ha fet arribar informació
sobre el seminari: “De l’alta muntanya al fons del mar: ecosistemes de
Catalunya”, que consistirà en vuit conferències sobre els espais naturals de
Catalunya. Les sessions seran els dimarts i dijous del mes de maig a 2/4 de 8 del
vespre a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra de Mataró. El seminari és gratuït però

cal inscriure’s. Informació a: Patronat Municipal de Cultura (C. Sant Josep, núm. 9.
08302 - Mataró. Tel. 937 58 23 61.
•

Us informem del Curs d’Energies Renovables que tindrà lloc a Sant Sebastià, entre
els dies 9 al 26 de maig. Per informació:
http://www.asmoz.org/PRESENCIALES/energiasrenovables

•

Des de l’Institut Municipal de Sostenibilitat de Lleida en fan saber que del 10 de maig
al 9 de juny es podrà visitar l’exposició de l’Obra Social de Caja Madrid: “Vivitos y
coleando”, al Centre Cívic de l’Ereta. Aquesta exposició de natura viva pretén
atansar les persones als petits animals menys coneguts, com son els rèptils, els
amfibis, els mol· luscs, els aràcnids i els insectes i consta de 20 vitrines-terrari, amb
animals vius, i 26 pannells explicatius amb informació general sobre els diferents
grups. Per informació: Institut municipal de Sostenibilitat de Lleida, C. Tallada 32,
25002 Lleida, 973 700 455, sostenibilitat@paeria.es - mediambient@paeria.es

•

Des del CEDAM ens indiquen que ja tenen el calendari d’activitats per al mes de
maig, que inclou sortides, cursos... Trobareu tota la informació a www.cedamaso.com

•

Durant els mesos de maig i juny des del Parc de Collserola organitzen passejades
temàtiques, nits d’astronomia i excursions de diumenge amb voluntaris. Podeu trobar el
programa a: www.ParcCollserola.net

•

II Conferència Internacional: Estratègies de prevenció d’incendis al Sud
d’Europa, organitzada pel Consorci Forestal de Catalunya i la Confederación de
Organizaciones de Silvicultores de España (CFC – COSE), amb la col· laboració de la
Unión de Silvicultores del Sur de Europa (USSE) i del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC). Tindrà lloc del 9 al 11 de maig a l’Auditori Caixa Catalunya, Edifici
la Pedrera de Barcelona. Tota la informació a: www.ctfc.es/webcast/inici.htm

•

El Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA ) ha posat a disposició del
públic en general el fons documental - conferències, ponències, resums
d'activitats, enllaços, fitxes personals...- generades en l'última edició, que va
tenir lloc el novembre passat a Madrid. Aquest és de fàcil consulta a través del web
de CONAMA: www.conama.org

•

Us convidem a visitar l’exposició Especies marinas. La biodiversidad sumergida,
a Cases d’en Puig, Centre d’Informació Ambiental del Prat del Llobregat, entre els
dies 5 de maig i 15 de juny. Més informació Cases d’en Puig, 93 370 90 02 o
casesdenpuig@aj-elprat.es

•

El dimecres 4 de maig tindrà lloc el taller: “Criteris per una compra sostenible ”, a
càrrec de membres de Justícia i Pau, a l’aula ambiental del Punt Verd del Barri de
Sagrada Família. Aquesta i altres activitats a : www.aulambiental.org

•

Des de la Institució Catalana d’Història Natural ens han fet arribar un programa de
Sortides als espais Naturals protegits dels Països Catalans . Podeu consultar
indrets i dates a: www.iecat.net/ichn

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
www.pangea.org/scea

Tel. 93 237 47 43

Fax 93 237 08 94

A/e: documentacioambiental@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21/crbs

