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Memòria de la SCEA 2005
Adjunt en aquest butlletí trobareu la memòria 2005 de l entitat.

Assemblea General de la SCEA
Adjunt en aquest butlletí trobareu també, l acta de l Assemblea celebrada el
passat dissabte 1 d abril. Tot i així, no volem perdre l ocasió de fer-vos arribar
els aspectes més rellevants dins del format del butlletí electrònic.
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Després d una breu presentació de la XVAC i d exposar que ja està
legalment constituïda com una associació de segon ordre, es va debatre
sobre la possibilitat de què la SCEA n esdevingui un membre associat.
Després de fer la votació (acceptació per unanimitat) ja us podem fer
saber que la SCEA iniciarà el tràmits per entrar a informar part de la
Xarxa.
Modificació dels estatuts de l entitat
Durant l Assemblea es van exposar els principals canvis per tal d adaptar
els estatuts originals de l entitat (1985) a la llei 7/1997, de 18 de juny,
d associacions. La votació va ser acceptada i per això ara s iniciaran els
tràmits per la presentació dels nous estatuts. Un cop siguin acceptats pel
Departament de Justícia us ho notificarem i estaran a la vostra
disposició.
Xarxa de recerca en educació per a la sostenibilitat
La SCEA va rebre la proposta des del Departament de Medi Ambient i
Habitatge (DMAiH) per entrar forma part d aquesta xarxa. Entre la resta
de membres hi ha les Universitats públiques de Catalunya, el mateix
DMAiH, la Fundació AGBAR, la Fundació Territori i Paisatge i el centre
UNESCO Catalunya.
Els objectius de la xarxa són:

1. Ser un referent en recerca en Educació per a la Sostenibilitat.
2. Explorar i definir l estat de la qüestió de l educació per la
sostenibilitat, a nivell nacional, estatal i internacional
3. Analitzar l impacte i l eficàcia de les estratègies aplicades en la
consecució de la reorientació dels estudis cap a la sostenibilitat
4. Dissenyar una eina objectiva de mesura qualitativa i quantitativa
de l educació per a la Sostenibilitat d institucions educatives, que
avaluï els àmbits d acció educativa de les institucions : plans
d estudis, matèries, dinàmica institucional, recerca, estratègies
pedagògiques.
5. Dissenyar i aplicar mecanismes i estratègies pedagògiques
innovadores, integradores, multidisciplinàries i interdisciplinàries
per tal de reorientar els estudis universitaris i la formació
continuada cap a la sostenibilitat.
6. Potenciar processos d adaptació i transferibilitat dels mecanismes
d educació per a la sostenibilitat a: altres institucions educatives,
administracions, empreses, instituts de recerca i mitjans de
comunicació.
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Podeu consultar tots els detalls i la resta de punts tractats a l Assemblea a
l acta adjunta.

Formació de voluntariat ambiental per a educadors i
educadores ambientals
La SCEA va presentar-se a la convocatòria d ajuts a
projectes de protecció del medi ambient de la
Fundació Territori i Paisatge de l Obra Social de
Caixa Catalunya, amb el projecte: Tallers de
voluntariat ambiental per a educadors i educadores
ambientals . El projecte va ser seleccionat i ja estem
treballant en la seva execució.
El projecte sintèticament consisteix en el disseny, programació i realització de
tallers de voluntariat ambiental per a educadors i educadores ambientals
catalans amb la finalitat d apropar-los a la importància, característiques i
potencialitat de les accions de voluntariat a favor del medi ambient.
La base del taller serà un manual de gestió del voluntariat ambiental que en
format electrònic descrigui breument les característiques fonamentals del
voluntariat ambiental, defineixi els punts clau per al treball efectiu (i satisfactori)
amb voluntariat i faciliti el desenvolupament de programes, projectes i
intervencions de voluntariat ambiental.
En aquest moment s està treballant en la redacció del manual, us continuem
informant.

Actes del Encuentro de entidades 2005

Amb aquest butlletí us adjuntem
unes segones actes, en aquest cas,
les del Encuentro de Entidades que
va tenir lloc el passat mes de
novembre a Mallorca.
Com veureu un dels temes que més
es va tractar va ser la
professionalització dels educadors i
educadores ambientals. En un futur
s engegaran línies de t reball
derivades del Encuentro.
Us informarem.
Fot o d una de les sessions del VI Encuentro.

Servei de Documentació d Educació Ambiental
Noves adquisicions:
L estat del món 2006 : tema central: la Xina i l Índia. Barcelona:
Centre UNESCO de Catalunya, Angle, 2006. 318 p.
Informe del Worldwatch Institute sobre els impactes a nivell mundial
de la industrialització de la Xina i l Índia.
JIMÉNEZ, J.; NAVARRO, M. (coords.). La reineta
del pantà. Barcelona: Àrea Metropolitana de
Barcelona, etc., 2005. [32] p.
Conte per infants que explica com la rehabilitació
del pantà de Vallvidrera afavoreix la vida dels
amfibis i altres espècies de fauna i de flora.
PÉREZ, M., et al. ¿Es importante reducir la
producción de basuras? [Pamplona]:
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
2003. 1 vol. Material educatiu sobre la gestió de
residus adreçat als alumnes d ESO.
CORELLA, M. V., et al. Material escolar para un vivero
didáctico. Valencia: el Ayuntamiento, [2005]. 2 vol.
Guia d activitats d educació ambiental per reconeixer els
ecosistemes de la Devesa i la dinàmica de treball en un
viver de planta autòctona. Dirigit a l Educació Primària,
consta d un quadern de treball per l alumne i un manual
per al professor.

Nova edició ampliada i actualitzada del recull de recursos de
BIODIVERSITAT
El proper 26 d abril, a les 18 h, a la Sala d Actes del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona (Parc de la Ciutadella), es presentarà
la nova edició ampliada i actualitzada del Recull de Recursos de
Biodiversitat.
Es lliurarà un exemplar del recull als assistents. Es realitzarà una
activitat de les que ofereix el Museu dins la seva oferta educativa.
Cal inscripció prèvia al telèfon del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible 932 374 743.
Us hi esperem!!!!

Ateneu d Educació Ambiental
El 29 de març va finalitzar la 4a edició de les sessions de l Ateneu d Educació
Ambiental de Barcelona que quinzenalment tenien lloc al CRBS. Enguany la
participació ha estat molt bona i les sessions han estat molt enriquidores.
Després de l estiu us farem arribar el calendari del nou curs, segur que els que
encara no us heu animat aquest cop si que ho feu, és tot un èxit!
Per altra banda ja han tingut lloc les dues primeres trobades de l Ateneu de les
Comarques de Tarragona, la primera a l Hort de la Sínia i la segona en un
espai cedit del Parc Natural del Delta de l Ebre. Hi ha 12 participants, i si us
voleu afegir a les futures sessions encara hi sou a temps! De fet algú de
l Ateneu de Barcelona una mica enyorat potser s apunta...

Les properes sessions seran:
3a sessió: dissabte 22 d abril Centre d'EA l'Hort de la Sínia, Altafulla.
4a sessió: dissabte 13 de maig CEA del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
5a sessió: dissabte 10 de juny Centre d'EA l'Hort de la Sínia, Altafulla.
Per informació dirigiu-vos a la secretaria de la SCEA.

Donem la benvinguda... nous socis i sòcies
Vanessa Sancho Morales
Gemma Roset i Juan

Premi Albert Pérez - Bastadas
Us fem saber que encara sou a temps (fins al 23 d abril) de presentar els
vostres articles sobre medi ambient i educació ambiental a la convocatòria de la
Fundació Roca i Galès:

Premi
Albert Pérez-Bastardas
La FUNDACIÓ ROCA I GALÈS, a través de la seva revista
Cooperació Catalana, convoca els
X Premis d articles sobre medi ambient i educació ambiental
- Podran optar a aquests premis articles inèdits escrits en català que tinguin per finalitat
difondre reflexions que contribueixin al coneixement i preservació del patrimoni natural
i/o experiències d educació ambiental.
- Els articles s hauran de presentar en suport informàtic (disquet, CD, DVD) acompanyats
d una còpia impresa en paper, sense signar i hauran de tenir una extensió mínima de 3
fulls i màxima de 6 (2.100 caràcters per pàgina).
- Caldrà presentar el treball dins un sobre tancat que només portarà escrit el títol de l article
i que contindrà la còpia impresa i el suport informàtic. S adjuntarà un altre sobre tancat,
que també només portarà escrit el títol de l article a fora, i que contindrà les dades
personals de l autor.
- Els articles també es podran presentar via correu electrònic a l adreça cc@rocagales.org,
adjuntant-hi dos arxius en format doc: un amb l article sense signar i un altre que es dirà
dades+títol article.doc que contindrà les dades de l autor. El missatge ha d anar sense
signar i ha de posar el nom dels arxius que porta adjunts.
- La dotació dels premis serà: un primer premi de 650 i un segon de 300 .
- El termini de presentació dels articles finalitzarà el 23 d abril de 2006.
- El veredicte del jurat es farà públic en el número de maig de la revista Cooperació
Catalana.
- Els articles guanyadors i els treballs finalistes, amb l autorització dels autors, seran
publicats a Cooperació Catalana en els successius números a partir de la publicació del
veredicte i al web de la Fundació Roca i Galès.

FUNDACIÓ ROCA I GALÈS
Cooperació Catalana

Albert Pérez-Bastardas
Barcelona, 1953 Cim del volcà Stromboli, 1986
Biòleg de formació i educador de vocació, es va dedicar fonamentalment a l ensenyament i divulgació de les ciències
naturals i a l educació ambiental. Fou soci fundador de la Societat Catalana d Educació Ambiental i formà part de la
primera junta de l entitat. El seu treball més significatiu va ser el disseny i direcció del programa d educació ambiental
de la granja-escola Can Girona, de l Ajuntament de Barcelona. Va formar part del primer equip d educadors becats
per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar una tesi de didàctica de les ciències al Chelsea College de Londres,
i inicià una recerca explorant les idees dels nens i nenes sobre el cicle de la vida al bosc. Va col·laborar amb la
fundació Roca i Galès en la realització d audiovisuals sobre la natura. Va morir als trenta-tres anys durant una erupció
del volcà Stromboli. Està enterrat en aquella petita illa.

Subvencions, ajuts....
Ja han estat publicades les bases reguladores de les
subvencions a associacions , fundacions i
cooperatives sense ànim de lucre per al finançament
d actuacions d educació i sensibilització ambiental,
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat, per a l any 2006. Com en l any passat les
actuacions objecte de les subvencions són les relatives
a la nova cultura de l aigua i al canvi climàtic . El
termini de presentació de les sol·licitud finalitza el dia 5
de maig de 2006. Us podeu descarregar les bases
seguin el link:
http://mediambient.gencat.net/Images/43_99558.pdf o
des del mateix web del departament:
http://mediambient.gencat.net > departament > ajuts

Subvencions per a activitats de protecció ambiental, educació ambiental, etc. convocades
per l Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L objecte són projectes, serveis o activitats
que complementin l actuació municipal en matèria de medi ambient i sostenibilitat, i
especialment aquells que tinguin relació amb els objectius marcats pel Pla d Acció de
l Agenda21. Tota la informació a: http://www.santcugat.org/
Convocatòria de propostes en l àmbit del medi ambient. Objecte: identificar projectes que
reuneixin les condicions necessàries per beneficiar-se d ajuts econòmics de la Comissió
Europea, Direcció General de Medi Ambient. Termini de presentació: 19 de maig de
2006. Podeu consultar:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm i http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_080/c_08020060404es00120012.pdf
Prisma Casa de las Ciencias a la Divulgación. XIX Convocatoria, La Coruña, 2006.
Convocatòria de Premis a les quatre modalitats: multimedia, llibres editats, textos inèdits i
articles periodístics. Podeu consultar les bases a: http://www.casaciencias.org/Premios/

Us fem saber....
La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya
convida a investigadors, tècnics i professors universitaris a presentar propostes
d articles inèdits per incloure ls al primer número de la Revista Internacional de
Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo, que es publicarà al desembre de
2006. Els textos han d estar redactats en anglès, castellà o català i han de contenir
material no publicat ni presentat per ser publicat en cap altre mitjà de difusió. La
temàtica ha d estar relacionada amb les interseccions entre la sostenibilitat, la
tecnologia i l humanisme. La /Revista Internacional de Sostenibilidad, Tecnología y
Humanismo/ pretén ser un espai per donar a conèixer experiències i aportacions
inèdites en el domini de la sostenibilitat, en el desenvolupament d eines i en l estudi de
processos socials i tecnologies que contribueixin de manera significativa a la sostenibilitat.
La revista es publicarà només en versió electrònica i serà accessible de manera gratuïta.
Els articles s han de lliurar per correu electrònic a l adreça sth@catunesco.upc.edu . La
data límit de recepció dels treballs és 1 de maig de 2006. El Consell de Redacció de la
revista seleccionarà un màxim de quinze articles entre les propostes d article rebudes. A
finals de juny de 2006 es notificarà als autors si el seu article ha estat acceptat. Les
instruccions per als autors es poden consultar a l adreça web següent:
http://www.catunesco.upc.edu/sth

Ens ha arribat informació sobre una xarxa de contactes, eConozco per a interessats i
professionals en la gestió ambiental. Podeu trobar informació i registrar-vos al web:
https://www.econozco.com/groups/08YYAHT0MWTC
Des de l Aula Ambiental Sagrada Família ens informen del seu calendari d activitats de
primavera. Podeu consultar-ho tot seguint: http://www.aulambiental.org
Ja podeu consultar les activitats de primavera del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible, que inclouen: tallers (balcons plens de flors, horts en terrats i balcons),
xerrades, visites guiades a l exposició del CRBS, sortides a Collserola...Ho podeu consultar
amb detall a : www.bcn.es/agenda21/crbs
Des de l Ajuntament de Barcelona us conviden a participar en la presentació de la guia
"Finançament ètic i sostenibilitat" i a la conferència "Les finances ètiques a Europa"
que tindrà lloc el proper 27 d'abril al Saló de Cròniques de l'Ajuntament (a les 18h). És
recomanable confirmar assistència via correu electrònic (recursos@mail.bcn.es) o telèfon
(93 237 47 43).
Hem rebut l adreça del link de l editorial Santllada que conté un apartat monogràfic sobre
medi ambient, amb activitats per treballar a l aula:
http://www.indexnet.santillana.es/indexnet2003/monograficos/medioambiente/
Us fem saber que s ha creat un web molt atractiu i amb molta informació sobre l energia i
el seu ús sostenible, és diu La ruta de la energía . Ha estat fet per la Fundación Vida
Sostenible amb el finançament del Ministeri de Medi Ambient.
http://www.larutadelaenergia.org/

Us fem saber que a Cuba, del 23 al 26 de maig, es realitzarà el X Taller Internacional
d Educació Ambiental Escolar, organitzat per GEA, un projecte educatiu participatiu que
es va iniciar l any 1995. Alguns dels objectius de l encontre aon promoure l intercanci teòric
i metodològic sobre EA en les escoles i altre àmbits, promoure projectes d EA escolar i
comunitaris, reflexionar sobre l estata actual de l EA i les seves prespertives i elaborar
estrategies d accions per a la dècada pel desenvolupament Sostenible. Per informació us
podeu adreçar a: gea@ispejv.rimed.cu i rbosques57@yahoo.com . També podeu mirar:
http://www.enciga.org/ano2006/Pleg_mast_1_Gea%202006.pdf
i
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=24890_201&ID2=DO_PRINTPAGE

13a edició de Biocultura. Del 5 al 8 de maig, un any més, tindrà lloc
aquesta Fira al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant els dies que dura
Biocultura s ofereixen tot un conjunt d actes en paral·lel. Podeu consultar
el programa al web de la Fira: www.biocultura.org
Pertanyeu o coneixeu entitats de la citat de Lleida? Nova proposta dins del marc de
l Agenda 21: Les Ecoentitats. Us convidem a conèixer la iniciativa:
http://sostenibilitat.paeria.es/ecologiasostenibilitat/agenda21/ecoentitats.asp
Jornades de treball: La participació pública en la gestió de l aigua a partir de la
Directiva Marc de l Aigua. Organitzen: Institut de medi ambient Càtedra de Geografia i
Pensament territorial de la Universitat de Girona i Fundació AGBAR. Dates: 27 i 28 d abril,
a Girona. Per a més informació: www.udg.edu/cgpt
Podeu consultar tots les sortides i els cursos promoguts per la Institució Catalana
d Història Natural a través de: www.iecat.net/ichn
Dins del cicle de conferències Retalls de mar , organitzat per l Escola del Mar Centre
d Estudis Marins de Badalona, us fem saber que encara podeu participar a algunes
conferències aquest mes d abril i maig. Podeu anar a: www.aj-badalona.es/mediambient
Des del Museu de Granollers ens han fet arribar informació de les properes sortides.
Poeu anar a: www.museugranollers.org
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