Butlletí electrònic de la SCEA
núm. 64, octubre 2006

FORUM 2000+6

Us posem al dia!

En el butlletí de setembre us avançàvem que ja teníem fixades les dates (2 i 3 de
desembre) i el lloc del FORUM 2000+6: dels paradigmes teòrics a la pràctica, un camí
de participació (Planes de Son). Així mateix, us déiem que en Paco Heras ens havia
confirmat la seva presència com a ponent principal.

Aquest mes disposem de més informació per vosaltres!

Primer de tot, necessitem de la vostra col·laboració, de dues maneres possibles.
D una banda, estem confeccionant un qüestionari sobre participació, amb el
qual pretenem realitzar un petit estudi sobre què considereu que és la participació,
quins són els seus fins i perquè és important participar i educar en i per a la
participació en l àmbit de l educació ambiental.
Volem que ens serveixi de punt de partida per poder debatre-ho en el context del
FORUM, i més enllà si fos necessari. Perquè això sigui possible, ens calen les
vostres respostes, expressant el vostre grau d acord amb les frases proposades.
D altra banda, ens calen comunicacions d experiències de participació,
principalment en algun dels següents àmbits:
1)
2)
3)
4)

educació formal i no formal,
municipal,
territorial, i
voluntariat i ONGs.

Trobareu les instruccions necessàries sobre dades i format a presentar-les a
l apartat del Forum 2000+6 de la pàgina web.

Segon, us presentem també el programa provisional de la trobada.
Divendres 1 de desembre
21h

Sopar

23h

Nit d ast ronom ia

Dissabte 2 de desembre
10.30h

Present ació. L EA 2000+ 6: l est at de la qüest ió

11h

Ponència Paco Heras. La Participació

12h

Descans

12.30h

Sessió discussió en grup. El repte de la participació
Plenari

14h

Dinar

16.30h

Present ació t reball previ Delibera : l opinió dels part icipant s

17.30h

Reunions d àm bit s. Sessions de t reball - del discurs al recurs-

21.30h

Sopar de germanor

22.30h

Activitat lúdico- teatral i tertúlia amenitzada

Diumenge 3 de desembre
9.30h

Esmorzar

10.30h

Plenari

11.30h

Tallers. De la corresponsabilitat a la participació

13.30h

Dinar de comiat

Presentació conclusions

Esperem durant aquests dies concretar el contingut dels tallers perquè us pogueu
apuntar a aquell que sigui del vostre interès.

Tercer, ja disposem del pressupost per oferir-vos l import de l event.

Inscripció (inclou totes les sessions, la documentació i els tallers)
Socis SCEA:
No socis:

26
35

Allotjament i manutenció
Aquest preus inclouen des del sopar de divendres fins l esmorzar de diumenge,
així com l activitat astronòmica pels participants, i altres activitats adicionals pels
acompanyants.
Participants FORUM:
Acompanyants:

65,60 (+7% IVA)
79,20 (+7% IVA)

Pel dinar de diumenge, cal afegir 9 als imports indicats.
Els menors de 3 anys no paguen, i fins als 7 anys és la meitat.

Quart, i donada la llunyania del lloc de celebració de la trobada, ens plantegem la
possibilitat de llogar un transport col·lectiu que sortiria de Barcelona el dia 1 de
desembre sobre les 17h, per tal de tornar a Barcelona el dia 3 de desembre per la
tarda.
Caldria que ens indiquéssiu, en cas d assistir al FORUM, si us decantaríeu per
aquesta opció com a mode de transport, així com si vindreu amb acompanyants,
i les seves edats pel que fa als nens, per si us pot interessar disposar de servei de
guarderia.

En breu tindrem penjat a la web el butlletí d inscripció i l accés al qüestionari.

Esperem les vostres idees i suggerències respecte a possibles tallers i activitats, sobre
la logística de l event, sobre tot el que se us pugui ocórrer.
Alhora, si hi voleu col·laborar més activament, o sabeu d altres persones, entitats o
institucions que hi podrien estar interessades, no dubteu en fer-nos-ho saber!
Podeu contactar per tot això amb la Secretaria de la SCEA, al telf. 93 488 29 79 o bé
al c/e scea@pangea.org.
Us anirem informant a mesura que hi hagi més novetats.

Nova imatge de la Web de la SCEA!
Després de força temps de preparatius, hem renovat finalment la pàgina web de
l entitat.
Nova imatge, continguts actualitzats, noves seccions... Tot i això, encara no està
acabada, doncs com podreu comprovar falta material per penjar.
Entre les seccions de què disposeu ara trobem el Fòrum d Educació Ambiental, en
les seves diverses edicions, l enllaç al Servei de Documentació, un recull dels
Programes i projectes finalitzats i en curs de la SCEA, les Publicacions (els
butlletins d aquest any, els reculls de recursos i el llistat de les monografies), l apartat
del Consell de Centres d Educació Ambiental, les Sortides de l entitat, ..., així com
una primera recopilació d Enllaços vinculats a l educació ambiental.

Aquests dies, òbviament, tindrà prioritat l apartat del FORUM EA 2000+6: allà hi
podreu anar trobant tota la informació de la que anem disposant, des del format de les
comunicacions, fins l enllaç al qüestionari, la butlleta d inscripció, etc.
Procurarem poc a poc que la resta de seccions vagin agafant cos.
Per això, demanar-vos per una banda a tots els membres del CCEA que encara no
ens hagueu fet arribar la fitxa del vostre centre que ens la remeteu aviat per poder-la
tenir disponible a la secció corresponent.
D altra banda, podeu comprovar que en la secció d Enllaços no hi és tot el que hi
podria ser. Per tant, quants més ens en feu arribar, més complerta serà per tothom.
També ens agradaria rebre les vostres suggerències sobre què voleu que sigui el
Fòrum Obert: un lloc de discussió, de propostes, d informació diversa dels membres...
Esperem els vostres comentaris i les vostres aportacions, i sobre tot, aquests
dies aneu-la visitant sovint per trobar tot el que volgueu saber sobre el FORUM
EA 2000+6!
Ens podeu seguir trobant a http://www.pangea.org/scea!

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
RECULL DE RECURSOS DE CONSUM :
nova edició ampliada i actualitzada!!
Us convidem el proper dia 8 de novembre a la presentació de la
nova edició ampliada i actualitzada del recull de recursos de
consum.
Com sabeu, els reculls de recursos són una selecció de lectures
bàsiques, lectures d'aprofundiment, llibres per a infants i joves,
materials didàctics, webs, activitats i visites... molt útils per a
educadors i docents, però també per alumnes i ciutadans.
Aquestes petites guies s'editen en el marc del conveni de la SCEA
amb l'Ajuntament de Barcelona.

Realitzarem una activitat relacionada amb el tema en col·laboració
amb l Institut de Mercats de Barcelona.
Lloc i hora pendent de confirmar. Us ho farem saber en breu.
Es lliurarà un exemplar del recull als assistents.
Inscripcions del 23 d octubre al 7 de novembre al telèfon del Centre de Recursos
Barcelona Sostenible 93 237 47 43.
Us hi esperem!!!!

Ofertes de feina
ECOIMA necessita cobrir diversos llocs de treball:
- Monitors per l'època de la Castanyada. Pels mesos d'octubre i novembre.
Activitats a realitzar: portar i dirigir grups d'escolars, realitzant un petit itinerari per
explicar el bosc a la tardor i contes sobre la tardor.
Activitat de matí i tarda en dies laborables.
- Educador Ambiental-Naturalista. Realització d'activitats com tallers, excursions -de
caire ambiental- i col·laboració en la realització d'estudis de fauna. Es demana un
mínim de coneixements de fauna i es valorarà el tenir vehicle propi.
Més informació, demanar per Pablo.
Trucar per telèfon per les tardes a 93 383 22 07 - 615 694 235 i/o enviar currículum a :
ecoima@suport.org

Us fem saber....
La Fundació Natura organitza els dies 7 i 28
d octubre unes Jornades de Voluntariat al riu
Tordera, amb motiu de la celebració del dia de
Protecció de la Natura. Es durà a terme la
plantació de vegetació autòctona de ribera, per
millorar l estat del riu al seu pas per Sant
Celoni.
Més informació i inscripcions: Joan Feliu,
jfeliu@fundacionatura.org, 93 237 38 02

El Molí del Foix, de Santa Margarida i els Monjos, prepara per aquesta tardor diverses
activitats, entre elles una bicicletada popular el dia 1 d octubre (a les 10h) o una
demostració de cuines solars amb degustació el dia 8 d octubre (tot el matí).
Podeu trobar més informació dels diferents actes a: http://www.elfoix.net
Des del Programa Ambiental Lleida en Viu ens ofereixen Ecodescobertes, propostes
en diumenge per a descobrir Lleida amb ulls diferents, aquesta tardor sobre energia
solar, aigües residuals i escombraries, així com també sortides naturalistes i una
exposició de nius del Grup Ornitològic de Ponent.
Més informació i inscripcions a:
Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient
c/ de la Tallada 32 Lleida Tel. 973 700455
A/e: infosostenible@paeria.es
Web: http://sostenibilitat.paeria.es

A l Aula Ambiental de la Sagrada Família ens conviden
aquest mes a parlar sobre alimentació. Començarem amb
una tertúlia-cafè el dimecres 18 d octubre sobre
Alimentació i salut , i tancarem el dilluns 30 d octubre amb
la projecció del documental Super Size Me , que denuncia
els efectes del model alimentari basat en el menjar ràpid.
Les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia, trucant
al 93 435 05 47.

La Fundació d Estudis Superiors d Olot ens ofereix la possibilitat d assistir al I Seminari
Conviure amb els Volcans Riscos, beneficis i medi ambient, que tindrà lloc del 26
al 28 d octubre a Olot. Aquest curs té la intenció d explicar el funcionament dels
volcans, els riscos associats que comporten i també els seus beneficis, aprofitant com
a marc la zona volcànica de la Garrotxa.
El cost de la matrícula és de 145 (90 pels estudiants).
Més informació i inscripcions a: info@cuimpb.es / www.cuimpb.es

A Elx, del 9 al 11 de novembre, tindrà lloc el V Congreso Nacional de Estudiantes y
Licenciados en Ciencias Ambientales (CNELCA´06), punt de trobada
d ambientòlegs i patrocinat per la CAM. Es poden presentar comunicacions.

Trobareu més informació i com inscriure s a: http://www.cnelca.com/

Dins de les jornades de debat Repensar l energia , l Agència de l Energia de
Barcelona organitza a partir de l octubre del 2006 un cicle de conferències sobre
l energia, que tindran lloc a diferents biblioteques dels districtes de la ciutat de
Barcelona. L objectiu d aquestes xerrades és apropar la discussió sobre el model
energètic als ciutadans.
Trobareu els dies de les xerrades i les temàtiques
http://www.barcelonaenergia.com/cat/actualitat/agenda.htm

respectives

a:

El diumenge 12 de novembre estem convidats a una Festa per sol·licitar la protecció
dels espais naturals de la Serra de Galliners, amb l actuació del grup Bufanúvols i la
participació de diverses entitats de Sabadell, Terrassa, Rubí, Cerdanyola i altres
municipis del Vallès Occidental.
Per més informació consulteu www.sqvnatura.org a partir del 23/10/2006

Des de la Fundació Asmoz han organitzat un curs de Dret Ambiental per Internet,
amb el desig de promoure els coneixements i tècniques necessàries per aconseguir
una aplicació efectiva de l ordenament jurídic ambiental.
El curs té lloc de l octubre de 2006 a juny de 2007 i les places són limitades.
Per informació i inscripcions: http://www.asmoz.org o telf 943 21 23 69

Del 29 de setembre al 8 d octubre està tenint lloc la 2ª Setmana de la Custòdia del
Territori, amb el lema Conèixer, estimar, custodiar naturalment .
Aquest projecte de la Xarxa de Custòdia del Territori ens
vol convidar a descobrir i enamorar-nos del territori més
proper i els seus valors ambientals, socials i culturals,
perquè pensem que tan sols qui coneix el territori, sap
estimar el valor de la custòdia. També és una invitació a
conèixer la tasca de les entitats de custòdia del nostre
país perquè es fonamental que la societat catalana
reconegui i s'impliqui en les iniciatives de custòdia que hi ha arreu.
Podeu trobar el programa d activitats a: http://www.setmanacustodia.cat/

Us comuniquem que recentment s ha presentat el número 30 de les Guies d Educació
Ambiental que edita l Ajuntament de Barcelona, apostant aquest cop per un
Ajuntament + sostenible .
Més informació al CRBS, http://www.bcn.es/agenda21/crbs, telf 93 237 47 43

L Associació Vida Sana organitza els dies 7 i 8 d octubre un taller d horticultura
familiar i escolar, amb el mètode parades en crestall , que permet obtenir
hortalisses ecològiques, en condicions reduïdes d espai, aigua i esforç.
El preu de la matrícula és de 150 .
Més informació a : cursos@vidasana.org

El dissabte 21 d octubre a les 22h ens podem trobar al santuari del Corredor (Parc del
Montnegre i Corredor) per gaudir d una Nit d Estels dins el programa Viu el Parc de la
Diputació de Barcelona.

Del 5 d octubre fins al 23 de novembre la Xarxa
de Consum Solidari ens ofereix el cicle de cinema
i debat Què hi ha darrera del que mengem? La
intenció d aquest cicle és parlar del comerç
internacional, de les relacions nord-sud, de
l'agricultura i l'alimentació, de la fam, de gènere...
Podeu
trobar
més
www.xarxaconsum.net

informació

SCEA

a

:

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 Fax 93 237 08 94

www.pangea.org/scea

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

