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V I En cu en tr o de En tidades de Edu cació n Amb ien tal
Enguany la trobada de les entitats s’ha celebrat
a Mallorca, en commemoració dels 20 anys de
la SBEA, aquest passat cap de setmana, del
divendres dia 4 de novembre al diumenge 6.
L’encontre ha tingut lloc en plena Serra de
tramuntana, a la Fina de Binifaldó, a prop de
l’emblemàtic Santuari de Lluc.
La participació d’aquest any ha estat molt
elevada, amb un total dotze entitats vingudes
de: Extremadura, Madrid, Aragó, Navarra,
Astúries, Múrcia, València, Castella i Lleó,
Balears, Galícia, Cantàbria i Catalunya. En
representació de la SCEA van assistir tres
membres de la Junta Directiva Júlia García,
Hilda Weissmann i Juanjo Butrón.
Les entitats van presentar les novetats durant l’any transcorregut d’ençà de Valsaín’04. Una
vegada més va tenir lloc un intens debat sobre la professionalització dels educadors
ambientals. Les opinions han estat molt dividides entre els assistents. En el proper butlletí us
oferirem un resum de les dues tendències dominants.
Malgrat la intensitat del debat es va gaudir d’una
interessant passejada per la zona de tramuntana,
guiada per un micòleg. També es va fer una visita al
local de la SBEA i per la ciutat de Palma.
Us fem saber que quan els companys i companyes
de la SBEA ens facilitin les actes del VIè “Encuentro”
us les adjuntarem en el butlletí corresponent,
juntament amb l’avaluació de la SCEA per tal que
tingueu a disposició els acords i temes
desenvolupats. Us anticipem que els companys de
València s’han ofert com a organitzadors de la
trobada del 2006.

La SCEA i e l De b at Cu r r icu lar p r o mo g u t p e l De p ar tame n t
d ’Ed u cació
Des de fa uns dies s’ha fet públic el document pel debat curricular que ha elaborat el
Departament d'Educació, i on es convida al professorat a fer aportacions.
Trobareu tota la informació al web del
departament:
http://www.gencat.net/educacio/debatcurricular.
Pensem que els educadors/es ambientals que treballem en el sistema de l’educació formal
tenim el compromís d'expressar els nostres punts de vista. És per això, que hem programat
una sessió d'anàlisi col· lectiu dels aspectes vinculats a l'educació per la sostenibilitat i
d'aquesta manera oferir la nostra percepció i possibles suggeriments.
Us animem a llegir, en especial el capítol "Desenvolupament personal i ciutadania", del
document del Debat curricular, i a promoure una sessió de debat al vostre lloc de treball.
Per últim, us convidem a participar d'una sessió d'intercanvi d'opinions que farem el
dimecres 30 de novembre a les 18.00h, a la sala de reunions del Districte de Gràcia, C.
Francesc Giner núm. 51, 1er (a 20m de la Plaça Rius i Taulet).
Us esperem, pensem que es tracta d’una bona oportunitat de participació i enriquiment!

Se r v e i d e Do cu me n tació d ’Ed u cació Amb ie n tal
Us fem saber les darreres novetats que han arribat al SDEA:
Punts verds a Barcelona [Enregistrament
vídeo]. Direcció: Xavier Manich. Barcelona:
Ajuntament de Barcelona. Dep. de Comunicació,
[2005?]. 1 DVD: 4 min.
Presenta informació bàsica sobre les
característiques i funcionament els punts verds
existents a la ciutat de Barcelona.
SANJUÁN, MARC. Gestió local de l’aigua .
[Barcelona] : Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis
Autonòmics i Locals, 2005. 325 p.
Lectura adreçada principalment als administradors
locals per tal de conduir/concebir la gestió de
l’aigua a nivell local cap a una ‘Nova cultura de
l’aigua’.
MONFERRER, IRENE. Un centro 3s:
sostenible, saludable y solidario. Madrid: CCS,
2005. 164 p.
Experiència que plasma el desenvolupament
d’un projecte de 3 anys amb propostes
d’activitats concretes, centrades en la
sostenibilitat, la salut i la solidaritat, per dur a terme durant tot el curs acadèmic.
CASTRO, RICARDO DE. Más que palabras: comunicación ambiental para una sociedad
sostenible. Valladolid: GEA, 2005. 230 p.
Obra que presenta tota una sèrie de models i idees per al disseny, desenvolupament i
avaluació de programes i accions de comunicació i informació ambiental.

II Se min ar i d ’Eq u ip ame n ts p e r a l’Ed u cació Amb ie n tal
Els passats 6 i 7 d’octubre va tenir lloc a Valsaín (Segovia), el II Seminari d’Equipaments per
a l’Educació Ambiental, convocat pel Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM),
Ministerio de Medio Ambiente. Aquest seminari es va crear l’any 2004 i enguany els
membres s’han reunit per segona vegada. Hi han assistit representants de gairebé totes les
comunitats autònomes. Marta Cuixart, sòcia de la SCEA i tècnica del Centre de Recursos
Barcelona Sostenible, hi va participar.
En arxiu adjunt (format PDF) us fem arribar les conclusions d’aquesta trobada. Entre els
acords presos s’inclou dedicar més esforços per tenir projecció externa, més enllà del propi
Seminari. Es considera que les reflexions i acords tenen interès general i seria convenient
compartir-los amb els col· lectius interessats. És per això que fem extensiva aquesta
informació a tots els socis i sòcies de la SCEA.
Si desitgeu més informació, podeu adreçar-vos a la Marta Cuixart mct@pangea.org

Co n se ll d e Ce n tr e s d ’Ed u cació Amb ie n tal
El proper divendres dia 2 de desembre tindrà lloc una Trobada del Consell de Centres
d’Educació Ambiental de la SCEA. L’encontre tindrà lloc a l’Ecomuseu del Delta de l’Ebre, a
la població de Deltebre.
Adjunt (en format PDF) podeu consultar el programa de la Trobada.
Per a més informació us podeu adreçar a en Joan Manel Riera, vocal del CCEA de la SCEA:
enc@pangea.org

El Jo c d e ls Camin s d e l’Aig u a Do lça
El procés d’experimentació i avaluació dels materials i de les dinàmiques del Joc dels
Camins de l’Aigua Dolça va avançant a bon ritme, i ja són molts els infants (i grans!) que han
gaudit de tot aquest procés.
Us adjuntem algunes imatges de les sessions d’experimentació:

Des del grup de treball de la SCEA s’està seguint el calendari previst, i ja s’ha editat un
material experimental i una primera versió del manual d’ús, també s’han definit les eines
d’avaluació que durant les sessions d’experimentació estant servint per fer una avaluació
global d’aquest material didàctico-lúdic. Un cop finalitzat aquest procés, s’elaborarà una
edició definitiva del Joc.
Us recordem que aquest projecte ha estat mereixedor d’una subvenció per part del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Us continuarem informant.

El Pr o g r ama Esco le s Ve r d e s
Després de set anys de col· laboració entre la SCEA i el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya portant a terme el Programa Escoles Verdes, recentment hem estat
informats que aquest període s’ha donat per finalitzat.
Esperem que el Programa continuï avançant i sent un referent en Educació Ambiental.

Ate n e u d ’Ed u cació Amb ie n tal
El dia 2 de novembre es va realitzar la primera sessió de l’Ateneu amb una assistència força
interessant.
Desprès de les presentacions personals i l’explicació de les respectives expectatives, es van
analitzar les característiques que tenen i haurien de tenir els equips de treball on
desenvolupem la nostra feina. Es van començar a posar sobre la taula una sèrie d’aspectes
que actuen com a facilitadors i pertorbadors dins dels nostres equips de treball.
Animem als socis i sòcies interessats en reflexionar sobre la seva pràctica a incorporar-se a
les reunions de l’Ateneu. La propera sessió serà el dimecres 16 de novembre a les 18.00 h,
en el CRBS.
Per a més informació:
Societat Catalana d’Educació Ambiental: 93 488 29 79 scea@pangea.org
Centre de Recursos Barcelona Sostenible: 93 237 47 43 recursos@mail.bcn.es
Us hi esperem!!

4t Premi Embat d’Educació Ambiental
4rt Premi Embat d'Educació Ambiental
Reunits els membres del jurat del 4t Premi Embat d'Educació Ambiental,
composat per Ramon Folch, Teresa Franquesa, Antònia Llabrés, Jaume
Sureda, Cinta Vidal i Hilda Weissmann, han declarat guanyadora l'obra:

ECOLOGÍA ACÚSTICA Y EDUCACIÓN.
BASES PARA EL DISEÑO DE UN NUEVO PAISAJE SONORO
de Susana Espinosa

Bo r sa d e tr e b all
Des de DEPANA ens han fet arribar una oferta de treball per a un/a responsable de
comunicació i participació pel projecte de gestió sostenible de la Punta de la Móra, de
DEPANA a Tarragona.
Descripció de l’oferta:
•

•
•
•

•

•

•

Funcions: Promoure i coordinar l’edició de les publicacions, butlletins i gestió de la
web del projecte, disseny i creació de material divulgatiu i d’educació ambiental,
encarregat/da de la relació amb els mitjans de comunicació, el.laboració de notes de
premsa, també serà el/la responsable d’organitzar rodes de premsa, promoure la
relació i implicació dels voluntaris, entitats i ciutadania en general amb l’entitat i el
projecte, i donar resposta a les seves necessitats
Es requereix disponibilitat per viatjar i treballar en horari flexible, és important
disposar de carnet de conduir i/o vehicle propi.
El lloc habitual de treball és a l’oficina del projecte de gestió sostenible de la Punta de
la Móra, de DEPANA a Tarragona.
El contracte és per ‘obra i servei’, a jornada complerta, i d’una durada de 13 mesos.
La data d’incorporació prevista és el dia 1 de Desembre de 2005. La remuneració
bruta mensual oscil· larà entre la quantitat de 1000 euros. Manca acabar de confirmarho.
Perfil dels candidats/es: Persona identificada i compromesa amb la finalitat i
objectius de DEPANA, Nivell d’estudis universitaris, preferiblement llicenciat en
ciències de la informació o publicitat i relacions públiques. També es consideraran els
llicenciats en ciències ambientals amb algun estudi o especialització postuniversitària
en alguna d’aquestes matèries.
Tramesa de sol· licituds: Enviar carta motivada i curriculum vitae per una de les
següents vies: Per correu electrònic a depanatg@tinet.org amb l’assumpte
‘Responsable de comunicació’ o per correu postal a DEPANA – TARRAGONA, Hotel
d’entitats de Tarragona, Carrer Pons d’Icart, s/n 43003 Tarragona.
El termini per enviar les sol· licituds és el dijous dia 17 de Novembre de 2005

Més informació:
Marta Grau · Projecte de Gestió Sostenible de la Punta de la Móra · DEPANA · Hotel
d'Entitats de Tarragona · C/Pons d'Icart s/n · 43001 Tarragona · depanatg@tinet.org ·
977 22 71 76

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
Rafa Muñoz Pérez
Èlia Bretxa

Su b v e n cio n s, aju ts....
•

La Fundació La Caixa ha tret una línia l’ajudes d’enfortiment d’entitats i de foment del
voluntariat. El termini de presentació de candidatures finalitza el proper 15 de novembre.
Podeu consultar tota la informació al web:
http://portal1.lacaixa.es/Channel/Ch_Redirect_Tx?dest=2-38-00-01000

•

Acaben de ser publicada la convocatòria d’ajuts a projectes de protecció del Medi Ambient
de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya. Us fem saber que hi ha
dues línies de projectes: aquells que són de conservació i els de difusió i educació ambiental.
El període de presentació de les propostes finalitzarà el proper 25 de novembre. Podeu
trobar les bases a: http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=1

•

Quarta edició del Concurs Escolar “Planeta Recicla” . El Centre “Envase de Vidrio” ha
organitzat aquesta edició d’aquest premi que està dirigit a alumnes i professors d’ESO de tot
l’estat. En aquesta ocasió el concurs es presenta en
dues versions: impresa i on line. Aquesta iniciativa a
distribuït material informatius que també es poden
consultar a: www.planetarecicla.com . Entre tots els
participants es sortejarà un ordinador i un viatge.

•

La “Fundación Biodiversidad” obre el termini per a
la presentació de projectes ambientals 2006 per tal
d’establir convenis de col· laboració. L’objectiu
d’aquests convenis és l’execució de les actuacions englobades en el programa “iniciativa
empresarial i formació continua”, amb els qual es vol formar i sensibilitzar a treballadors de
petites i mitjanes empreses. El finançament pot arribar al 70%. El termini de presentació és el
30 de novembre. Tota la informació a: www.fundacion-biodiversida.es o al telèfon 91 185 78
35

•

Concurs d’abast mundial d’Idees Enginyoses per al desenvolupament sostenible. La
Fira del Desenvolupament 2006, organitzada pel Banc Mundial, ofereix uns molts importants
premis per a projectes locals que aportin solucions destinades al subministrament d’aigua,
sanejament i en relació a temes energètics en països en vies de desenvolupament. Aquest
concurs està obert a investigaadors, ONG, ageències gubernamentals, associacions,...). El
termini finalitza a finals de novembre, i els guanyadors es faran pública a Washington DC el
dia 9 de maig de 2006. Més informació a: http://www.bancomundial.org/

Us fe m sab e r ...
•

El 15 i 22 de novembre i 2 de desembre tindrà un Seminari sobre els compromisos de
Kyoto, que principalment abordarà el paper dels ajuntaments en la protecció del clima.
Organitza el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Informació i inscripcions:
Mercè Bofarull, Servei del Medi Ambient, a/e. bofarullam@diba.es, Tel. 93 402 22 22, ext.
37288.

•

El Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Caixa Sabadell, Fundació "Sa
Nostra", i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la
Generalitat de Catalunya han organitzat la presentació pública de l’informe
Signes vitals 2005 del Worldwatch Institute , que tindrà lloc el proper dia 10
de novembre a les 19 hores, a la Sala d’Actes de Caixa Sabadell, a Barcelona
(plaça Catalunya, 9, 6a planta). Zoë Chafe, coautora de l’obra, hi pronunciarà
una conferència sobre Globalització, governança i desenvolupament
sostenible, en el marc de la realització dels objectius del mil· lenni. Per a més
informació contacteu amb Unescocat al 934 589 595, http://www.unescocat.org

•

"Seminario de Educación Ambiental" a Gran Canaria, com una de les acciones de la
“RED DE NÚCLEOS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA
MACARONÉSIA "REIA -MAC", els dies 8 i 9 de novembre, organitzat per Gobierno de
Canarias, la Direcçao Regional do Ambiente del Governo Regional da Madeira y la Agência
Regional da Energia da Regiao Autónoma dos Açores. Per informació us podeu adreçar a
gviera@mbaconsultores.net

•

Ens arribar informació d’un nou material educatiu editat per l’Associació Ambientech en
col· laboració amb la Fundació territori i Paisatge. Es tracta d’una aplicació multimèdia
titulada: Sóc amigable amb el medi ambient? Podeu consultar-la a: www.ambientech.org

•

Amb anterioritat us havíem fet arribar informació sobre les VI Jornades del Projecte
Educatiu de Ciutat (PEC) de Barcelona: “"Educació, barri i territori” que es faran els
dies 17, 18 i 19 de novembre a l'hotel AC Barcelona. Us recordem que teniu fins al dia 8 de
novembre per tramitar les inscripcions. Podeu consultar el programa i el document base per
a la Declaració final de les Jornades a través de http://www.bcn.es/educacio

•

Ens ha arribat informació sobre unes Jornades sobre mobilitat, transport i canvi climàtic,
aquestes jornades han estat organitzades per ADENC, i compten amb el suport de la
Generalitat de Catalunya. Data: 25 i 26 de novembre, Lloc: Col· legi d’Arquitectes de
Catalunya (Plaça Nova, 5 Barcelona). Podeu consultar: http://www.adenc.org/

•

El dia 1 de desembre tindrà lloc una jornada sobre avaluació ambiental, els destinataris
per als quals està pensada la sessió són responsables, tècnics i altre4s interessats en àrees
de medi ambient i ordanació del territori de l’administració local. L'acte tindrà a lloc a L'Escola
d'Administració Pública ( Escola d'Administració Pública de Catalunya C. de Girona, 20). Més
informació a :
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/informacio_ambiental/activitats/cursos/jornada_avalua
cio_ambiental.jsp

•

El proper 16 de novembre tindrà lloc el Plenari
de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de
Catalunya (XVAC), podeu adreçar-vos a
xarxavoluntariatambiental@yahoo.es on us
donaran tota la informació de la nova entitat.
També podeu consultar el següent web per
trobar el programa del Plenari:
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/informacio_ambiental/activitats/cursos/Xarxa_de
_Voluntariat_Ambiental_de_Catalunya__XVAC_.jsp?ComponentID=74849&SourcePageID=
3110

•

Del 22 al 25 de novembre tindrà lloc a Múrcia el 2n Congrés Nacional de Dret d’Aigües.
Aquest acte és organitzat per la Fundación Instituto Euromediterránea del Agua. Per
informació, podeu consultar: http://www.f -ieh.com/agenda/cnda_pre.htm

•

Amb la tardor són molts els actes que s’organitzen al voltant del món dels bolets. Ens ha
arribar informació sobre la 21a exposició de bolets del Maresme. Dates: del 5 al 13 de
novembre, a Mataró. Per detalls: http://www.cultura.mataro.org/bolets05/

•

Jornada: La Certificació Energètica d'Edificis, que tindrà lloc el proper 14
de novembre a la sala d'actes del Col· legi d'Arquitectes de Catalunya
(COAC). Aquest acte és organitzat per l’Agència d’Energia de Barcelona i el
COAC. Cal confirmar l’assistència a: recursos@mail.bcn.es o bé: 932 374
743. Podeu accedir al programa a través de:
http://www.coac.net/COAC/newsletter/2005/Setmana_45/OCT-M.pdf

•

La Societat Catalana de Biologia i la Institució Catalana d’Història Natural
organitzen unes jornades sobre “Sistemes d’informació mediambiental: aplicació a la
recerca i a la gestió”. L’assistència és lliure però cal notificar-la amb un correu electrònic a
la SCB: scb@iecat.net . També podeu consultar: www.iecat.net/scb

•

El divendres dia 11 de novembre Ecologistes en Acció han organitzat una xerrada – debat
titulada: La crisi ecològica i de civilització i les alternatives. L’acte tindrà lloc al Centre
Cultural La Marineta de la Plaça de l’Església de Mollet, a les 19.45 hores. Per informació
podeu adreçar-vos a: Ecologistes en Acció de Catalunya · Can Basté - Passeig. Fabra i Puig,
274· 08031 Barcelona. tel 93 429 65 18 · http://www.ecologistesenaccio.org ·
ecologistesenaccio.cat@pangea.org i http://agenda.pangea.org/ecologia

•

Ja teniu a la vostra disposició el programa d’activitats que es duran a terme durant el mes
de novembre al Centre de Recursos Barcelona Sostenible . Tota la informació a: Centre
de Recursos Barcelona Sostenible · Nil Fabra, 20 baixos · 08012 Barcelona· Tel. 93 237 47
43. Fax 93 237 08 94 · recursos@mail.bcn.es · www.bcn.es/agenda21/crbs

•

L’Ecomuseu – Farinera de Castelló d’Empúries ens ha facilitat informació de la 10a
setmana de la Ciència 2005, que inclou entre altres una jornada de portes obertes el
diumenges 13 de novembre. Podeu adreçar-vos a: 972 25 05 12 i per a més informació
sobre els actes de la 10a Setmana de la Ciència visiteu: http://www.setmanaciencia.org/

•

Arran de la celebració del 3r Congrés Mundial d’Educació Ambiental, que va tenir lloc a
Torino, del 2 al 6 d’octubre, ara podeu descarregar-vos interessats documents de les
sessions que estan penjats al web de l’encontre: www.3weec.org , on també trobareu una
interessant iniciativa anomenada “13 – Born in Rio” . No us avancem res més, trobareu el
desenllaç en el web!

•

Us convidem a visitar el w e b del
Programa d’Educació Forestal
Edufores de Cantabria.
El disseny i els continguts poden
ser del vostre interès!
www.edufores.com

•

III Festival Internacional de
Televisió sobre Ecologia
Urbana. Es realitzarà del 21 al 25
de novembre a Madrid. Podeu
anar: www.lacasaencendida.com

•

II Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament, organitza la Societat Catalana
d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Institut d’Estudis Catalans. Dia: 19 de novembre, a
IEC. Per accedir al programa i a les inscripcions: www.iecat.net/schct

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

