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Ens veiem a Planes de Son!

Ens trobarem allà en poques hores. Està tot preparat, i esperem que la trobada sigui
un èxit, tant de continguts com de forma, i que passem una bona estona tots plegats.

Tant pels que hi veniu com pels que no hi podeu assistir, procurarem fer-vos arribar a
tots un especial resum del Fòrum un cop passat el pont de la setmana vinent, abans
de l elaboració del document final.

Aneu fent boca!

CONVOCATÒRIA PREMI ALBERT PÉREZ-BASTARDAS

Premi
Albert Pérez-Bastardas
La FUNDACIÓ ROCA I GALÈS, a través de la seva revista
Cooperació Catalana, convoca els

XI 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. En aquest cas no caldrà enviar còpia impresa i
s enviarà un missatge de confirmació de recepció.
- 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 2007.
- El jurat serà format per: Teresa Franquesa, Xavier Palos, Albert Torras i
Fermí Vives, i, actuant com a secretària amb veu i sense vot, Agnès Giner.
El seu veredicte 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
Revista Cooperació Catalana
Aragó, 281, 1r 1a --- 08009 Barcelona
Tel. 932 154 870 --- Fax 934 873 283
cc@rocagales.org
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.

LES VOCALIES INFORMEN...
PROJECTES EUROPEUS
A l últim butlletí us vam informar que a principis de mes podríem començar a treballar
amb les escoles els continguts del joc i les activitats de suport lligades al projecte
europeu MINERVA sobre eLearning i canvi climàtic.
De moment no ens hem pogut veure, ja que des d Anglaterra han afluixat la marxa, i
estem a l espera de què ens enviïn els materials.
De seguida que ho rebem, ens posarem en contacte amb les escoles participants i
seguirem endavant.
Per ara, el projecte el deixem en stand by...
Tal i com hem dit altres vegades, si algú està interessat en el projecte que es posi en
contacte amb l Elena Forcada, eforcada@lavola.com.

DES DE GIRONA... PRESENTACIÓ DE L ESCOLA DEL
TERRITORI
L Escola del Territori és un projecte del Centre per a la Sostenibilitat Territorial que té
com objectiu divulgar, educar i formar per una Nova Cultura del Territori
Que és el Centre per a la Sostenibilitat Territorial?
El CST aglutina a entitats ambientalistes i en defensa del territori, sectors acadèmics
vinculats a vàries universitats catalanes i sectors de professionals ambientals amb la
voluntat d establir una xarxa que esdevingui un autèntic grup de pressió en favor d una
nova NOVA CULTURA DEL TERRITORI -.
S entén per la nova cultura del territori com una alternativa a una cultura del territori
basada en el creixement econòmic i demogràfic il·limitat i en la gestió, des de l oferta,
dels recursos lligats al territori. La nova cultura del territori proposa, per tant,
l establiment de límits al creixement i la gestió, des de la demanda, dels recursos
lligats al territori. La nova cultura del territori es manifesta també per una nova manera,
més sostenible, d entendre els assentaments, les activitats i la mobilitat en el territori.
En definitiva el CST entén per nova cultura del territori una nova forma
d entendre la relació dels homes amb el seu territori. Aquesta nova cultura del
territori es basa en l exigència d assegurar la solidaritat amb les generacions
futures i amb les espècies que ens envolten.
Objectius generals que té:
- Divulgar i educar per una nova cultura del territori .
- Treballar en xarxa per recollir i difondre les accions insostenibles de les
comarques gironines així com les seves alternatives per fer un territori més
sostenible.

-

Formar a les persones i entitats per participar i treballar per un nou model de
societat més sostenible.
Crear espais de diàleg entre els agents socials (universitats, entitats en defensa
del territori, associacions de veïns, empreses, patronals i sindicats,
administracions públiques) per cercar solucions als problemes de l insostenibilitat
territorial.

Projectes claus del CST:
- Observatori de la Sostenibilitat de les Comarques Gironines.
- Escola del Territori de Catalunya.
- Xarxa crítica d acció Territorial.

L Escola del Territori.
L`Escola és el projecte responsable de desenvolupar els objectius del CST que fan
referència a la pedagogia, formació i difusió per una nova cultura del Territori .
Objectius:
- Consolidar un centre de difusió de la nova cultura del territori a la Vall d en
Bas.
- Crear un espai pedagògic per difondre el coneixement de la planificació i
ordenació territorial.
- Assessorar i formar per la participació ciutadana en el debat territorial
fomentant la capacitació d aquestes en temàtiques de sostenibilitat.
- Impulsar un programa popular i obert a tothom d estudis al voltant del territori i
les seves realitats.
- Estendre social i territorialment la proposta i el model de l Escola del Territori a
tot Catalunya.
Programes
Oferta pedagògica per a l educació formal relacionada amb la nova
cultura del territori :
Aprendre a planificar el territori de manera racional i sostenible. Tenint en
compte l equilibri entre els factors ambientals, socials i econòmics.
Formació adreçada a les entitats socials i grups ambientalistes:
Organitzar jornades, xerrades i cursos específics que fomentin la millor
capacitació en participació, comunicació,... de les entitats per afrontar i
oferir alternatives al model de desenvolupament actual.
La vida a la Vall d en Bas:
Suport a la gent de la Vall en temàtiques de sostenibilitat i crear un
debat entorn a la sostenibilitat de la vall que hi entrin tots els actors
socials.
Difusió a la població en general de que cal afrontar una nova cultura del
Territori .
Planificar campanyes de sensibilització envers a la sostenibilitat a totes
aquelles persones de la zona i les comarques de Girona que no et
participaran mai en cap activitat de l Escola.

Assessorament i suport a empreses que vulguin ser sostenibles:

Donar suport a les iniciatives que aposten per la sostenibilitat dins
l empresa donant importància tant a les temàtiques ambientals, socials
com econòmiques.
Oferta formativa per als docents i universitaris:
Oferir formació continuada sobre la nova cultura del Territori mitjançant
cursos d estiu i crèdits de lliure elecció.
Trets d identitat
Què volem que sigui l Escola del Territori?
Un centre de referència a Catalunya situat a la Vall d en Bas per difondre, educar i
formar sobre la nova cultura del territori , obert a la participació ciutadana i lloc de
trobada per capacitar-nos i fer front a nous reptes en les problemàtiques
socioambientals.
Una eina dinàmica per afavorir i fer participar els habitants de la Vall en la millora
d aquesta per aconseguir entre tots fer-la més sostenible i alhora serveixi de model per
la resta del país.
Creiem que l Escola és el Territori i quasi totes les nostres activitats es faran trepitjant
el territori i de manera activa.
Com ho farem?
A partir d un equip de professionals de qualitat integrat per educadors amb amplia
experiència que ja treballen en altres entitats (La Cupp, Fundació Fauna, Naturalistes
Garrotxa, Tosca) creatius, compromesos, coherents i que aposten per millorar dia a
dia les tasques que realitzem.
Creiem que cal ser actius per tal de fer sostenible un indret, per tant totes les nostres
actuacions (educatives i formatives) aniran encaminades a col·laborar amb els
habitants de la Vall (mitjançant custodies, etc...), i alhora aquesta col·laboració servirà
per educar i formar a escolars, professionals, ... La finalitat és que entre tots, població
de la Vall, visitants (escolars i altres) i l Escola del Territori aconseguim fer més
sostenible l indret.

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
Nova edició ampliada i actualitzada del Recull de Recursos de
Consum
El passat 8 de novembre i amb la col·laboració de l Institut de Mercats de Barcelona,
es va presentar a l aula gastronòmica del mercat de la Boqueria la nova edició
ampliada i actualitzada del recull de recursos temàtic de Consum.
Us recordem que aquesta publicació, adreçada principalment al món educatiu, es fa en
conveni amb l Ajuntament de Barcelona.
La sessió va constar de tres parts. La Yolanda
Monteiro, com a responsable del SDEA, va
presentar el recull de recursos com a eina
educativa per a la sostenibilitat. A continuació
va intervenir l Agnès Russiñol del Departament
de Comunicació de Mercats de Barcelona,
explicant l oferta educativa de l entitat i algunes
de les actuacions municipals dutes a terme. La
tercera part, a càrrec del cuiner i pedagog
Bernat Martínez, va constar d una explicació
dels continguts de l activitat Menjo sa perquè
menjo de mercat , adreçada als alumnes de secundària, seguida d una visita al mercat
de la Boqueria explicant in situ el desenvolupament de l activitat. Aquesta iniciativa
permet mostrar als alumnes les diferències i el valor dels productes del mercat. També
es pretén promoure una alimentació saludable per evitar trastorns alimentaris.
Els assistents van valorar la sessió molt positivament.
Us recordem que gairebé tots els materials del recull de recursos es poden
consultar al SDEA (Nil Fabra, 20 baixos).
Podeu
trobar
el
recull
de
recursos
http://www.pangea.org/scea/recullrecursos.htm

actualitzat

a

la

web,

Donem la benvinguda a...
Nous socis i sòcies!
Dèlia Batet, sòcia núm 396
Roser Gutiérrez, sòcia núm 397
Marc Guilera, soci núm 398
Asun Gil, sòcia núm 400
Desitgem poder-los veure aviat per la seu de la SCEA, i trobar-nos a Planes de
Son pel Fòrum EA 2000+6!

Ofertes de feina
NUSOS,Activitats científiques i culturals, cooperativa de dedicada a la divulgació
científica i l educació mediambiental, busca biòlegs, geòlegs o ambientòlegs sensibilitzats
en aquestes àrees per desenvolupar tasques de monitoratge en Museus de Ciències
Naturals.
Inicialment es requereix tenir disponibilitat per dilluns i dimarts al matí i els caps de
setmana.
Condicions: facturació o contractació, de desembre 2006 a juny 2007
Per a més informació : activitats@nusos.net, tel : 695.872.653

Gerent de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya -XVAC- és una entitat de segon nivell no
lucrativa que sorgeix com a iniciativa d un grup d entitats, amb projectes i programes de
voluntariat ambiental, interessades en crear un espai comú de treball, on les entitats es
puguin donar a conèixer i plantejar interessos, dificultats i línies de treball conjuntes amb la
voluntat de promoure i millorar l activitat del voluntariat ambiental.
Perfil del responsable
o Identificació amb els objectius de la XVAC
o Formació universitària en l àmbit social, ambiental, de comunicació, econòmic o
d organitzacions. Es valoraran altres perfils, sempre que aportin formació i experiència
complementària rellevant en consonància amb les funcions a desenvolupar.
o Experiència mínima de 3 anys en llocs de treball vinculats amb la gestió d ONGs, que
garanteixi el coneixement de les característiques de funcionament de les entitats del tercer
sector
o Experiència en gestió de projectes ambientals i coneixement de les característiques i
objectius de les entitats ambientals, especialment d aquelles amb programes de voluntariat
ambiental
o Experiència en gestió d equips.
o Realització de planificacions
o Es valorarà formació en l àmbit social
Altres aspectes que es valoraran:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aptitud per negociar, empatia i facilitat de tracte personal.
Capacitat i experiència de treball en equip
Bona capacitat de comunicació oral i escrita
Gran capacitat d organització i planificació
Domini del català oral i escrit
Iniciativa i creativitat.
Capacitat d anàlisi, síntesi i de resolució
Coneixements informàtics a nivell d usuari
Carnet B i disponibilitat de vehicle.
Es valorarà el coneixement de temàtiques ambientals i de voluntariat ambiental.
Garantir la condició d independència respecte els interessos de les entitats membres.

Condicions laborals
S ofereix un contracte laboral de prova de tres mesos prorrogable a un any .
Dedicació: Jornada complerta. Horari flexible.
El lloc de treball: Oficina de la organització a l Hotel d entitats al c/ Providència, 42 de
Barcelona.
Retribució anyal bruta: 25.000 euros
Data d incorporació: el mes de gener de 2007

Enviament de currículum
Les persones interessades poden enviar el seu currículum vitae, acompanyat d una carta
de presentació, a l adreça: info@xvac.cat, abans del 4 de desembre de 2006, indicant la
referència: Càrrec de Gerent de la XVAC
Per resoldre consultes us podeu adreçar als telèfons 935902700, de 9 a 14h, i al 934 213
216, de 8 a 15 h
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