B u t lle t í e le c t r ò n ic d e la S C E A
núm. 57, febrer 2006

No v a asso ciació d ’Ed u cació Amb ie n tal a Can àr ie s
Fa pocs dies ens va arribar informació via correu electrònic de la creació d’una
nova associació d’educadors ambientals anomenada “Tenique” que té com a
objectius promoure l’EA i la interpretació del patrimoni a Canàries. (Nota: Per
als aborígens canaris, un “tenique” era una de les tres pedres que formaven la
llar, el lloc del foc, i per tant, el centre de reunió i de la visa de les coves – llars).
Si voleu més informació us podeu posar en contacte a través de
antaren66@yahoo.es

Des de la SCEA felicitem i encoratgem a la nova entitat, desitgem que tinguin
un llarg i enriquidor futur!

Qu o te s 2006, M e mò r ia 2005 i Asse mb le a Ge n e r al d e la SCEA
Com ja us hem notificat per correu postal durant aquest mes de febrer
tramitarem el pagament de la quota’06. Si us plau, notifiqueu-nos els possibles
canvis en les vostres dades bancàries.
Us informem també, que en breu us farem arribar la memòria de l’entitat i la
data de la Assemblea Anual a la qual esteu convidats. Durant la trobada es
donarà a conèixer i es debatrà el pla d’actuació pel proper any. També us
animem a formar part de la Junta Directiva, i a participar de les activitats de
formació i en els diversos projectes en marxa.

Se r v e i d e Do cu me n tació d ’Ed u cació Amb ie n tal
El 26 de gener es va presentar al Consorci El Far el dotzè recull de recursos
temàtic, titulat El Mar. Us recordem que aquesta publicació, adreçada
principalment al món educatiu, es fa en conveni amb l’Ajuntament de
Barcelona.
En aquesta ocasió vàrem gaudir de la col· laboració del Consorci El Far, que va
participar en la sessió presentant els seus programes educatius i mostrant-nos
la seva biblioteca. Els assistents van poder consultar el conjunt de recursos que
componen el recull.
Per acabar, es va fer una singladura pel port de Barcelona que va resultar molt
interessant, ja que durant el trajecte es va explicar la història del port de
Barcelona, la seva activitat econòmica i mercantil, l’actual problemàtica
ambiental, etc.
Gràcies a l’avaluació que varen fer els assistents, podem dir que la sessió va
anar molt bé!
Podeu obtenir el nou recull i tota la resta en format PDF a la l’adreça:
www.bcn.es/agenda21/crbs.
Gairebé tots els materials del recull es troben al SDEA i a la
biblioteca del Consorci El Far.
Us animem a consultar-los!

L’Ate n e u d ’Ed u cació Amb ie n tal s’e xp an d e ix
Les sessions de l’Ateneu d’Educació Ambiental que quinzenalment tenen lloc
al CRBS estan tenint aquest curs 2005-2006 molt bona acollida, i cada vegada
són més els inscrits. De fet, el grup d’enguany està format per unes 17
persones que regularment comparteixen les seves experiències.
Però, encara hi ha places! Us animem a apuntar-vos.
El calendari de les futures sessions és:
Sessió 7: 15 de febrer de 2006
Sessió 8: 1 de març de 2006
Sessió 9: 15 de març de 2006
Sessió 10: 29 de març de 2006
Les sessions són quinzenals, els dimecres de 18.00 a 20.00 h. al CRBS
Carrer Nil Fabra 20, baixos
Metro L3, parada Lesseps. Bus: 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 87, 216.
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

L’èxit de l’Ateneu que es porta a terme des de l’any 2002 en l’àmbit de
Barcelona ciutat, les demandes de formació que van expressar els socis i
sòcies de la SCEA durant la trobada SCEA – Tarragona del passat mes de
maig, i la voluntat de la SCEA de promoure activitats més accessibles a tots els
socis i sòcies de l’entitat de fora de Barcelona, han impulsat la creació de
l’Ateneu d’Educació Ambiental de les Comarques de Tarragona.
En total s'organitzaran 5 sessions de l’Ateneu, durant els matins de dissabte (a
partir del proper mes de març), i seran dinamitzades per membres de la SCEA.
La coordinadora de l’Ateneu Tarragona serà també l’Hilda Weissmann.
La dinàmica i programació de les sessions tindran el model de l’Ateneu portat a
terme fins ara a Barcelona.
Els destinataris/es de les sessions formatives seran els educadors/es de les
comarques de Tarragona, tot i que hi podran participar persones d'altres indrets
geogràfics. Les sessions es repartiran geogràficament entre la proximitat de
Tarragona capital i la zona del Delta per tal de descentralitzar al màxim la
proposta.
En breu us farem arribar el calendari, el programa i tots els detalls de les
sessions de l’Ateneu d’Educació Ambiental de les Comarques de Tarragona.

Su b v e n cio n s, aju ts....
•

L’Ajuntament de Barcelona ha obert la línia de subvencions 2006 per a la realització
d’activitats i serveis de districte i de ciutat. Un dels àmbits temàtics és el de medi ambient
(que inclou les línies d’educació ambiental i d’Agenda 21). El termini de presentació de
sol· licituds finalitza el proper 22 de febrer. Podeu consultar les bases i la documentació
necessària que cal presentar a:
http://w3.bcn.es/V30/Home/V30HomeLinkPl/0,3190,23453220_23649000_1,00.html

•

Nova edició dels Premis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona . Com en
l'edició anterior, que va resultar un èxit de convocatòria, els premis preveuen dues
categories amb vista a destacar les millors iniciatives locals per a estalviar energia i
aigua. Tots els detalls a: http://www.diba.es/mediambient/premis.asp

•

Teniu fins al 28 de febrer per poder-vos presentar a la convocatòria 2005 Ajuts a
projectes Ambientals de la Fundació La Caixa. Enguany els projectes presentats
han d’estar dins del àmbits següents: Espais naturals i biodiversitat; Difusió ambiental i
sostenibilitat en l’ús de recursos naturals; i prevenció i gestió de residus. Més
informació a:
http://www1.lacaixa.es:8090/webflc/wpr0pres.nsf/wurl/mediambientp_cat?OpenDocument
•

•

La UPC us invita a participar al concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles. El
concurs vol potenciar que els participants facin propostes que contribueixin al
desenvolupament sostenible d'acord amb el rol educador que tenen les universitats
i els centres escolars i de lleure. Enguany la temàtica proposada és KYOTO + A
ROP. Tot a: http://www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals

A partir del dia 28 de febrer quedarà oberta la convocatòria dels XII Premis Ones,
Mediterrània - CIE. S’hi podran presentar projectes per a les categories Premi Ones
Mediterrània i Premi Mediterrània d'Aplicació de Tecnologies Netes. Per a la categoria 6th
Mediterranian Honorific Award el plaç acaba el 31 de Març. Podeu consultar el web:
http://www.mediterrania-cie.org

Us fe m sab e r ....
•

Des de l’Hort de la Sínia ens ha arribat informació d’una nova oferta per tal de poder
conèixer el Centre. Es tracta de visi tes autoguiades (guiades per a grups) per tal d’impulsar
el seu projecte de Parc agroecològic del Baix Gaià. La proposta educativa contempla la
descoberta del món de les abelles, d’un hort ecològic, d’una depuradora biològica, d’un
compostador, d’un itinerari botànic... Podeu contactar a través de sinia@siniadelgaia.com i
http://www.siniadelgaia.com/

•

Xerrada: “La nova cultura de l’aigua ”, organitzada pel Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. Tractarà sobre els nous criteris en la gestió de l’aigua. A càrrec d’en Manolo
Tomàs, membre de la Plataforma de Defensa de l’Ebre. Dia 8 de febrer a les 19 h al CRBS
(c. Nil i Fabra, 20 bxs). Més informació: Tel. 932 374 743 www.bcn.es/agenda21/crbs

•

Des de Lleida ens informen que s’acaba d’inaugurar un Centre
d’Interpretació Industrial a la Fàbrica de Cervesa San Miguel a
Lleida. Les visites perm etran conèixer com s’elabora la cervesa:
des de la recepció de matèries primeres fins al seu envasat.
Contacte: 973.70.54.00, enviant un fax al 973.20.57.51 o escrivint
un e-mail a mguamisr@mahou-sanmiguel.com

•

Us anunciem que a Granollers s’ha inaugurat “La Muntanya”, 1r
concurs fotogràfic de l'Agrupació Excursionista de Granollers.
Visites fins al 12 de març. Informació a: Museu de Granollers
Ciències Naturals, m.granollers.cn@diba.es , www.museugranollers.org i Tel i fax: 93 870
96 51

•

El dilluns dia 6 de febrer, a les 19h, a la Biblioteca Poble – Sec Francesc Boix es farà una
xerrada titulada: Per què aquí fa aquest temps i allà un altre?, a càrrec de Mònica
López, meteoròloga de TV3 . Organitza: Xarxa de Biblioteques de Barcelona i Direcció de
Promoció de Cultura Científica (Institut de Cultura de Barcelona, ICUB). Informació a: 93
443 01 05 i culturacienti fica@mail.bcn.es

•

El dissabte 4 de febrer tindrà lloc una Jornada de Debat sobre la nova política de gestió
de residus a la Unió Europea. L’acte tindrà lloc dins de la Fira Ecològica de la Candelera,
a Molins de Rei. Podeu descarregar el programa complert a
http://cepa.pangea.org/agenda/diptic_jornada_UE.pdf , per informació: CEPA-Ecologistes
de Catalunya, Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius, 93 680 27 51, cepa@pangea.org i
http://cepa.pangea.org/

•

Justícia i Pau organitza el seminari “Per un consum responsable”. L’acte tindrà lloc el
dilluns i dimecres del mes de febrer, de 19.00h a 20:30h, al Centre d’Estudis Pastorals ((c.
Rivadeneyra, 6, 3r, de Barcelona). Més informació: 933 176 177 - premsa@justiciaipau.org

•

Entre els dies 23 i 25 de març tindrà lloc a Barcelona, a l’espai de Fira Barcelona,
l’Expodidàctica: Saló dels recursos per a l’educació, que té com a objectiu presentar una
gran oferta i totes les novetats en material didàctic, recursos pedagògics i equips docents.
Informació a: Tel: 902 233 200 , expodidactica@firabcn.es i http://www.expodidactica.com

•

Des del CENEAM s’ofereix, via correu electrònic, un avanç de la Carpeta Informativa que
s’edita des del mateix centre en format paper. Creiem que es pot tractar d’un recurs molt
interessant per tots/es vosaltres. Podeu teniu informació de la carpeta seguint:
http://www.mma.es/educ/ceneam/index.htm
Us animem a inscriure -us a través del web:
http://www.mma.es/educ/ceneam/00servicios/formulario.htm

•

El divendres 17 de febrer a partir de les a les 16.00h hi haurà la 5a Jornada de Portes
Obertes de ESPORUS (Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada). Si us
interessa el tema, el programa està penjat a: www.agrariamanresa.org

•

A partir del divendres dia 3 de febrer es podrà visitar a l’Auditori Caixa Catalunya de la
Pedrera, l’exposició “Projectes Vius ” de la Fundació Territori i Paisatge, que restarà
oberta fins al 24 de febrer. Projectes Vius recull els 481 projectes realitzats per 240 entitats
durant els darrers 10 anys amb l’ajut de la de l’Obra Social de Caixa Catalunya.
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