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Conferències a les Biblioteques de Santa Margarida i els
Monjos i Viladecans...
En el darrer mes la SCEA ha realitzat un parell de
conferències a dues biblioteques de la província de
Barcelona.
La primera, el 30 de maig a Santa Margarida i els
Monjos, va tenir per tema la reutilització de residus,
des d un vessant eminentment pràctic, i es trobava
englobada dins una campanya de sensibilització
promoguda per la Fundació Mas Albornà, el Molí del
Foix i l Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos,
on també s havien tractat la reducció i el reciclatge
de residus.
La segona, "Educant per a un món sostenible", es va presentar el dia 8 de juny, a la
biblioteca de Viladecans, que ofereix un seguit d'activitats (xerrades i tallers) relacionades
amb el medi ambient. De manera planera i adaptada al públic assistent, es va discutir el
concepte de l'educació sostenible i es van posar exemples pràctics que poden millorar la
nostra actuació. Conceptes com la motxilla antropològica o el currículum ocult adherit a
qualsevol de les nostres accions, van posar emfasi en que educar per a un món sostenible
és molt més que el foment del contacte amb la natura.

LES V O CA LI ES I N F O R M EN PROJECTES EUROPEUS
El projecte sobre eLearning i canvi climàtic on participa la SCEA en el marc d un projecte
europeu MINERVA ja porta 6 mesos de vida.
Al febrer es va celebrar una primera trobada de tots els països membres del projecte, que
són: el Regne Unit, Lituània, Itàlia, Polònia i Catalunya. En aquesta trobada es va parlar de
la temàtica. Es van tractar alguns conceptes clau del canvi climàtic: convergència i
contracció, les quotes personals d emissions de carboni, el mercat global d emissions.
La finalitat del projecte és transmetre aquests conceptes d escala global a nivell
d ensenyament secundari per transgredir les fronteres habituals de coneixement que sovint
treballen més l escala individual . Es desenvoluparà un joc d ordinador que simularà una
subhasta de drets d emissions, amb les escoles fent de països .

Després de la trobada i els primers aclariments generals s han buscat unes escoles pilot
catalanes que participaran en el desenvolupament del joc i en les simulacions. S han trobat
cinc escoles de diferents municipis del Barcelonès, Osona, el Vallès Oriental i del Maresme:
Barcelona, Manlleu, La Garriga, Mollet, Alella.
Al final de juny està prevista la primera trobada presencial entre els diferents implicats en el
projecte i els mestres de les escoles pilot.
Si algú està interessat en el projecte que es posi en contacte amb l Elena Forcada.
eforcada@lavola.com.

SORTIDES
Desgraciadament, la sortida a Odèn prevista pel dia 11 de juny es va haver de suspendre
degut al baix nombre d inscripcions. Queda pendent cercar una altra data, però abans de
fer-ho preguntem des de la Vocalia si els socis i sòcies esteu interessats a assistir-hi.
També es voldria saber quin tipus de sortides trobaríeu més atraients i engrescadores per
així poder planificar un programa que gaudeixi de més assistència. Poseu-vos en contacte
amb la Mar Olivar, MMAROFV@teleline.es. Moltes gràcies!

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
Ja podeu consultar el catàleg de publicacions on-line del SDEA!!

A l apartat del Servei de
Documentació del web del
Centre de Recursos
Barcelona Sostenible
trobareu el catàleg de
publicacions:
http://www.bcn.es/agenda2
1/crbs/.

Com ja sabeu, el fons documental de la SCEA va passar a formar part de la resta del fons
del servei de documentació del CRBS i ara teniu la possibilitat de consultar-ho on-line.

Les diverses combinacions de
consultes que podeu dur a terme
fan molt senzilla la recerca.
Esperem que sigui una eina de
treball molt útil per a tots
vosaltres.
Us convidem a que ens feu arribar
les vostres opinions, a veure què
us ha semblat!!!

Cursos d estiu a la UCE-UPCN
Del 22 al 30 de juliol te lloc a l Aiguabarreig la tercera edició de la Universitat Catalana
d'Estiu de Ciències de la Natura. Un any més hi participen cinquanta professors vinguts
d arreu els Països Catalans, Europa i Amèrica.
Al matí s ofereixen en paral·lel diversos cursos de llarga durada, per les
tardes és el torn dels tallers, des de com utilitzar un GPS al digiscoping o
el ràdio-seguiment de la fauna, i durant el dia, de matinada i cada nit hi
ha tot un ventall d excursions i activitats pràctiques de camp, que
permeten treballar ma a ma amb els millors naturalistes de casa nostra.
Enguany repetim l edició d estiu del Curs d Educació Ambiental que
presenta la SCEA, amb en Carles Xifra, l Elena Forcada, l Ester Sanglas
i la Margarida Feliu com a docents.
Les dates del curs són del dimarts 25 de juliol a dissabte 29 de juliol, amb una excursió
en vaixell per l Aiguabarreig el dia 26.
Qualsevol dels cursos de l'edició d'estiu de la UCE de Ciències de la Natura 2006 te un únic
preu de matrícula de 190
Recordeu que els socis de l'SCEA tenen un 50% de descompte en la matrícula. I que
assistin al curs d'EA tenen dret de fer tots els altres cursos, tallers i activitats, de franc.
Per a més informació: http://www.universitatdeponent.net/web.asp?u=ea

Benvinguda a L INDEPENDENT AMBIENTAL
El setmanari d'informació de Gràcia, L'INDEPENDENT, s'ha
decidit a publicar 4 planes del seu diari relacionades amb el
medi ambient. La tirada és de 15.000 exemplars cada
setmana, és gratuït i disposa d'una àmplia distribució pel
Districte de Gràcia. Aquest suplement ambiental vol ser
mensual. L'objectiu bàsic és donar informació ambiental a la
ciutadania de forma clara i entenedora.
També es pretén informar de les activitats de les entitats, de
les característiques dels serveis ambientals al barri, dels
comerços, informar sobre els indicadors de sostenibilitat,
explicar bones pràctiques, exposar temes polèmics, etc.

Us animem a col·laborar i a enviar-nos els vostres escrits perquè puguin ser publicats en el
marc d aquesta nova i esperem fructífera iniciativa gracienca!

Ofertes de feina...
L Associació Barnamil vol desenvolupar una campanya de Sensibilització per l'
estalvi energetic als usuaris domestics de Barcelona Capital.
Per a això cerca un informador ambiental, amb les condicions de treball següents:
Horaris de 17 a 21 h, dies laborables. Inici 1 de setembre 2006.
Retribució 500 euros x 14 pagues, hores extras fora de l' horari marcat, apart.
Duració del contracte, 9 mesos aproximadament.
Si us interessa, contacteu amb en Xavier Palos, Cooperativa Trèvol 934988007 o
xavip@trevol.com
Mediterrània, Centre d'Iniciatives Ecològiques està cercant a una persona per
incorporar-la al seu equip tècnic de treball, que s'encarregui de l'àrea de natura
i l'àrea d'edució ambiental, incorporació inmediata, es requereix:
- Llicenciatura relacionada amb el Medi Ambient (preferiblement, ciències
ambientals o biologia)
- Nivell C de català
- Alt nivell d'anglès
- Carnet de conduïr
Es valorarà:
- Experiència en realització de projectes de cooperació i de natura, educació
ambiental o que hagi treballat en organitzacions similars.
- Vehicle propi
- Residència a Tarragona
- Disponibilitat per viatjar.
- Sensibilitat amb la temàtica social i ambiental.
Els interessats enviar un curriculum a l'atenció de la Sra. Úrsula Juárez.
ursula.juarez@mediterrània-cie.org
www.mediterrania-cie.org
Tel.977 55 13 00

Subvencions, ajuts....
El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat convoca per quart any els
premis Acció 21. Es premiaran les millors iniciatives desenvolupades en el darrer any,
per assolir els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Poden presentar-s'hi totes les entitats i empreses de Barcelona. Hi ha 6 premis, dotats
amb un màxim de 6000 euros cada un.
El termini de presentació finalitza el 29 de setembre de 2006.
Podeu consultar les bases i les llistes de guardonats a les
convocatòries anteriors a la web
http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm

Us fem saber....
L Aula ambiental del Punt verd de barri de la Sagrada Família ens proposa el
dimecres 5 de juliol una visita guiada al Parc de Diagonal Mar, a càrrec de
l Institut Municipal de Parcs i Jardins. Per a més informació: www.aulambiental.org i
93 4350547
El dilluns 10 de juliol comença el Cicle 2006 del curs d Economia Ecològica,
presentat per Ecoportal en el seu Campus Virtual. El curs pretén aportar als
diferents actors socials elements econòmics que facilitin una comprensió i resolució
dels conflictes ecològics distributius que avui dia afronten les nostres societats, en
les escalas local, regional, nacional i global. Té una durada de cinc mesos i està
certificat per GEPAMA, organisme dependent de la UBA (Universidad de Buenos
Aires) i EcoPortal.net
Més informació i inscripcions a : http://www.ecoportal.net/content/view/full/25799
El Campus Universitari de la Mediterrània organitza el curs El paper del dret en la
conservació de la natura - Noves tendències sota la direcció de Ruth Talavera. El
seu objectiu és conèixer en profunditat les eines que per a la Conservació de la
Natura pot oferir el dret per a poder fer front a l'acceleració del deteriorament i la
degradació ambiental, i tindrà lloc del 3 al 7 de juliol a Vilanova i la Geltrú.
Per a més informació podeu trucar al 93 893 83 99 o visitar la web
www.campusmed.net
Greenpeace organitza dos cursos aquest estiu sobre l energia: Renovables: otro
modelo energético es posible , els dies 26 i 27 de juny a la Universidad
Complutense, i el Curso de Formación Solar para Docentes 2006 , del 2 al 7 de
juliol a Gallocanta (Saragossa).
Per a més informació, podeu adreçar-vos a la web de Solarízate:
http://www.solarizate.org/catalan/informacion/informacion.htm
Des de juny fins al novembre el CRBS ens ofereix el programa
Com ho fem? Rutes ambientals per la ciutat, una sèrie de
visites guiades per diferents serveis i infraestructures de
Barcelona amb l'objectiu de conèixer el funcionament ecològic
(aigua, energia, residus i espais verds) de la ciutat. Són
gratuïtes i obertes a tothom (ciutadania, famílies, grups ...).
Podeu trobar més informació a la web del Centre de Recursos
Barcelona Sostenible: http://www.bcn.es/agenda21/crbs

Es convoca la 6a Marxa per la cultura de pau 2006: Reconvertim els castells de
guerraen castells de pau. Dissabte i diumenge, 1 i 2 de juliol - De Martorell al Castell
de Montjuïc de Barcelona.
Posa't una samarreta blanca i camina per la cultura de pau!
Més informació sobre els detalls de la Marxa 2006, el Manifest, les entitats
convocants i els resultats de les marxes anteriors a: http://marxapau.pangea.org/06/.
Inscripcions i adhesions d'entitats a: marxapau@pangea.org
El periodista Jose Luis Gallego impartirà un Taller de Comunicació Ambiental els
dies 6 i 7 de juliol patrocinat per la Caja de Ahorros del Mediterráneo al CEMACAM
Font Roja Alcoi. Podeu consultar el programa i fer les inscripcions a la web
http://obrasocial.cam.es

Del 3 al 6 de juliol la Fundació d Estudis Superiors d Olot ha preparat el curs
d estiu sobre biodiversitat, indicat des del punt de vista de la recerca i l aplicació
didàctica, i reconegut com a formació permanent pel Departament d Ensenyament.
Per a més informació i per reservar plaça: Fundació d'Estudis Superiors d'Olot 972262128 - fes@olot.org.
Des del 15 de juny i fins principis de l any vinent podeu visitar
al Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella (Edifici de
Zoologia) l exposició Planeta Terra: coneix i actua .
L'exposició analitza, a través de tres propostes audiovisuals i
gràfiques, els canvis ambientals als quals ha estat sotmès el
planeta durant els darrers anys, i ens convida a la reflexió.
Elektron vol promoure la mobilitat sostenible amb una exposició permanent de
vehicles elèctrics al seu nou departament, Eco-Car. La mostra s inaugura el 29 de
juny a les 19.30h al c/Farigola 20 de Barcelona. Més informació: 93 219 30 37
A la pàgina web d Edualter, http://www.edualter.org/material/turisme podem trobar
un nou paquet educatiu sobre Turisme i Desenvolupament, d accés lliure, i
adreçat tant a l àmbit formal com al no formal.
Donem la benvinguda al nou Centre de la Platja, espai d educació ambiental i
informació del litoral de Barcelona, situat als porxos de la platja de la Barceloneta.
Aquest equipament ofereix informació de les platges de la ciutat i atenció al públic,
activitats educatives per a la ciutadania i exposicions temàtiques. Podeu trobar més
informació a la web: http://www.bcn.es/parcsijardins
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