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Convocatòria Assemblea General de Socis
Reserveu-vos el proper dissabte 14 d abril al matí!
En aquesta data tindrà lloc l Assemblea General de Socis d enguany. En breu us
farem arribar per correu ordinari la convocatòria oficial, juntament amb l ordre del dia.
Un dels punts de l ordre del dia serà la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.
D acord amb el que estableixen els estatuts, tots els socis i sòcies poden presentar les
seves candidatures a la secretaria de la SCEA. Us animem a fer-ho!

La Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat
La Xarxa de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat és una iniciativa que pretén
donar continuïtat a aquelles iniciatives que tenen relació amb l educació ambiental i la
sostenibilitat que es desenvolupen actualment en el nostre país. Una manera de
projectar i potenciar la recerca en xarxa com a valor afegit i generar sinergies entre els
diferents grups que la componen, garantint la seva perdurabilitat, optimitzant recursos i
esforços per avançar conjuntament vers un desenvolupament sostenible.
La Xarxa està coordinada pel Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i
Organitzacional (Enric Pol) i Dirigida pel Grup de Recerca de la UPC en Sostenibiltiat,
Tecnologia i Humanisme (Jordi Segalàs). En aquest moments més d una trentena de
entitats (universitats, associacions, empreses, administracions públiques, ONGs...)
estan adherides a la Xarxa amb la intenció de participar en diferents grups de treball.
La SCEA participa a la Xarxa, des del seus inicis, com una de les entitats fundadores, i
forma part del Grup III : Sensibilització de la Societat.
La Xarxa vol desenvolupar els seus objectius en dues
vessants: l exploració i qualificació dels continguts de
medi ambient i sostenibilitat que hauria de contenir
cada àrea d ensenyament i l avaluació dels sistemes
emprats en l educació per a la sostenibilitat. Per això, el
passat mes de desembre, es va portar a terme el
primer seminari de la Xarxa a Planes de Son per tal
d establir quines són les línies de recerca més
importants a desenvolupar en aquest moment.

La presentació de les conclusions del treball d aquest seminari, on s estableixen les
diferents línies estratègiques que desenvoluparà la Xarxa, es va realitzar oficialment el
passat 8 de febrer a la Universitat de Barcelona.
La SCEA s ha compromès, conjuntament amb el Centre UNESCO de Catalunya a
coordinar la recollida d informació i impulsar el debat, entre els diferents membres que
volen fer recerca en el grup de sensibilització de la societat, que en aquests moments
s està configurant.
Tota la informació relacionada amb les
administracions, entitats, universitats, grups de
recerca i empreses que hi participen, així com
l inici, els objectius de la Xarxa i el seu treball, la
podeu consultar a la pàgina web www.edusost.cat.
El segon seminari de revisió del treball proposat
serà el proper mes de juny.

Ester Sanglas, Margarida Feliu (participants de la SCEA en el primer seminari celebrat
a Planes de Son-14-16 de desembre 2006)

La Maleta de l energia: primera presentació en societat
La SCEA està fent una primera presentació de la
Maleta de l Energia en ocasió dels IV Fòrums que
realitza el Departament de Medi Ambient i Habitatge
amb les Escoles Verdes, en les dates i llocs
següents:
Aiguamúrcia, 28 de febrer - Santes Creus (locals
del Camp d'aprenentatge Monestirs del Císter,
Ajuntament i Monestir)
Girona, 7 de març - IES Narcís Xifra i Masmitjà
Manlleu, 14 de març - Centre Cívic Frederica Montseny
Barcelona, 21 de març - Escoles Pies de Sarriá
Tàrrega, 23 de març - Ajuntament i Escola d Arts Ondara

20a Trobada Entitats en Defensa Territori
Enguany, la 20a Trobada d Entitats i Plataformes en Defensa del Territori dels
Països Catalans serà al Vallès
Imaginem que ja us ha arribat la notícia!: els propers 23, 24 i 25 de març
celebrarem la 20a Trobada d Entitats i Plataformes en Defensa del Territori dels
Països Catalans al Vallès occidental, concretament, al recinte Flor de maig,
situat als peus de Collserola, dins del municipi de Cerdanyola del Vallès.
Les contínues agressions que pateix el nostre territori degut a l especulació, la manca
de planificació per part de l administració i la permissivitat envers l incompliment de les
normes ambientals, han fet que el nostre territori es trobi enmig d una situació
ambiental i social insostenible. D aquest fet n ha derivat la creació i revifament de
moltes plataformes arreu dels Països Catalans en defensa del territori, així com també
la insistència en la defensa del medi ambient per part d entitats, algunes, amb més de
25 anys d experiència. Aquesta serà la vintena vegada que s organitzen les
Trobades ecologistes, caldria destacar les dues últimes, la 18a a Figueres
(organitzada per Salvem l Empordà i IAEDEN), i la 19a a Tortosa (organitzada per la
Plataforma en Defensa de l Ebre i GEPEC). Aquest any 2007 es realitzaran al Vallès,
ocupant-nos de la coordinació des de Salvem el Vallès i l'ADENC i aprofitant
l avinentesa que aquesta entitat celebra 25 anys d existència, aquestes trobades seran
un dels principals actes de l aniversari.

Les trobades d entitats i plataformes en defensa del territori dels Països Catalans,
tenen com a objectiu ser un espai de formació i d intercanvi d experiències de
funcionament, de problemàtiques i solucions principalment per impulsar línies de
treballs conjuntes i poder continuar encarant i resolent els conflictes ambientals del
nostre territori a través del diàleg i la noviolència. D altra banda, també pretenen ser
una eina de divulgació de les alternatives proposades des del món ecologista català
a molts dels problemes ambientals actuals.

A l hora d elaborar el programa d aquesta 20a trobada s han triat temes candents dins
del món ecologista català, i en els que les entitats dels Països Catalans hi hem
treballat més a fons.
Una important innovació d enguany, serà la Mostra Jove de treballs d estudi de
ciències naturals i medi ambient, on joves de 16 a 20 anys podran exposar els seus
estudis (adjuntem les bases de la mostra). Es pot fer la inscripció a través de la web:
www.adenc.cat. Des de la Federació d Entitats Ecologistes de Catalunya estem
convençuts i convençudes que l educació ambiental és un eix clau en la transformació
cap a un món més just i sostenible, i per aquesta raó enguany hem creat aquesta
mostra jove, amb l objectiu de promoure l educació ambiental entre els joves dels
Països Catalans, així com per donar a conèixer els treballs fets dins d aquest àmbit.
Informació sobre la 20a Trobada ecologista:
-

-

-

-

Durarà des del divendres 23 de març de 2007 a la tarda fins el diumenge 25
de març al migdia.
El divendres al vespre i durant tot dissabte es faran xerrades i tallers.
El divendres a la nit gaudirem de música vallesana al recinte Flor de maig, i
dissabte a la nit hi haurà un concert a la sala Mundo Caníbal (Crtra. de
Barcelona s/n, Cerdanyola del Vallès) amb Stock de rock, Pau Riba+De
Mortimers i Baetúria.
Com cada any, diumenge al matí es farà l assemblea i el comiat.
Els debats aniran a l entorn de 6 eixos: Mobilitat: eixos viaris i ferroviaris,
Planificació territorial, Espais naturals a conservar, Gestió de residus,
Polítiques energètiques i Agricultura sostenible.
Es realitzaran 3 tallers: Curs d edició de material de difusió, Curs bàsic de
Recursos Legals, Dret i Medi ambient i Taller de consum responsable.
Alguns dels ponents seran: Ramon Caralt, Josep Maria Mallarach, Pep
Riera,... (consulteu www.adenc.cat per trobar més informació sobre cada
xerrada, estigueu a l aguait, ho anirem actualitzant).
Dissabte a les 8 del vespre gaudirem d una conferència a càrrec del catedràtic
emèrit d ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Jaume Terradas.
Durant les Trobades es realitzarà una actualització de la Declaració de
Figueres i de la de Tortosa.
Hi són convidades totes les persones interessades. Preu inscripció: 10
euros (3 euros per a menors de 13 anys). Podeu fer la inscripció a través de la
web: www.adenc.cat. Data límit d inscripció: 16 de març. Places
d allotjament limitades.

LES VOCALIES INFORMEN...
PROJECTES EUROPEUS
La trobada dels diferents països que participen al projecte MINERVA va fer-se a
principis del mes de febrer a les oficines centrals del Field Studies Council al Regne
Unit.
La principal tasca que s hi va portar a terme va ser la traducció del joc sobre el comerç
de carboni i de l espai web que l acompanya.
A la reunió també es van intercanviar opinions sobre els nous països que entraran a
formar part del projecte així com de les responsabilitats que ha d assumir cada país a
partir d ara. Nosaltres farem la selecció de la bibliografia i la creació d un manual de
recursos per al professat, a partir de les aportacions dels diferents països. Un altre
dels temes de l agenda és començar a organitzar la propera trobada, que serà a
Catalunya el proper mes de juny.
Malgrat estava previst que la trobada al Regne Unit també serviria per començar a
provar el joc, finalment no va poder ser. Aquest circumstància va fer-nos endarrerir la
prova amb les escoles, que estava programada pel passat dia 20 de febrer. Sembla,
però, que durant el present mes de març el joc ja estarà a la xarxa. La prova amb les
escoles, per tant, podrà fer-se de cara al mes d abril.
Tal i com ja sabeu, si algú està interessat en conèixer el projecte, pot posar-se en
contacte amb l Elena Forcada al següent correu electrònic: eforcada@lavola.com
Al proper butlletí, més!

Delegació de Tarragona
Vist l interès que va suscitar la celebració
l any passat de l Ateneu d Educació
Ambiental a la província de Tarragona,
s ha decidit convocar una reunió el 16 de
març per organitzar-lo de nou aquest any
2007. El lloc de reunió seria l'Espai
d'Informació Ambiental, a la Plaça Antón
Sabater Esteve s/n (Plaça de les aigües)
de Reus, a les 19 h del divendres 16 març.

Per qualsevol dubte o consulta, contacteu amb Joan Vives (sinia@siniadelgaia.com),
vocal de la delegació territorial de Tarragona.

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
Últimes notícies!
El dia 12 de febrer va començar la Virgínia Garzón les pràctiques en el SDEA del Curs
de Monitors d Educació Ambiental, impartit per INGECON (Barcelona).
Les principals tasques que duu a terme són l avaluació de la prova pilot del servei de
préstec del darrer trimestre de 2006, la pre-catalogació de les novetats i la recerca
d informació i materials pel proper recull de recursos que tractarà el canvi climàtic.
D altra banda, la Conselleria de Medi Ambient
del Govern Balear, la Universitat de les Illes
Balears i la Societat Balear d Educació
Ambiental ens conviden a participar a la Taula
rodona del Fòrum d Educació Ambiental de les
Illes Balears, que tindrà lloc el proper dijous 8
de març.
Ja us explicarem com ha anat en el proper butlletí!

Donem la benvinguda a... nous socis i sòcies!
Aquest mes, donem la benvinguda a ...
... Hèctor Garcia, de CEA Alt Ter, amb el número de soci 401.
... Anna Morera, amb el número de sòcia 402.

Subvencions, premis i ajuts
El Programa VOLCAM d ajudes al Voluntariat Ambiental té com a objectiu contribuir a
la promoció d iniciatives de participació social per a la conservació de la natura, el
patrimoni rural i la millora de la qualitat ambiental. Aquestes ajudes pretenen afavorir la
participació ciudadana i fomentar el voluntariat ambiental.
Les propostes presentades s hauran d emmarcar en un dels tres àmbits d actuació:
medi natural, rural o urbà, establint-se les següents línies d actuació:
- Protecció d espècies i conservació de la natura
- Restauració d espais malmesos
- Reforestacions participatives
- Prevenció d incendis forestals
- Gestió ambiental (transport, contaminació, energia, aigües, residus, etc)
- Recuperació i conservació del patrimoni rural (agricultura, ganaderia e infraestructura
tradicional)
El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació obligatòria a aportar, es
remetrà via correu electrònic a l adreça volcam@cam.es abans del 31 de març de
2007.
Per més informació, consulteu la web http://obrasocial.cam.es o bé truqueu al 902 100
112

---------------------------------------------------------

En el marc dels Premis Abacus '07 s estableix la categoría de Premi Abacus
Educació, de Projectes d'educació ambiental, on s hi poden presentar escoles,
fundacions, i entitats en general que tinguin o vulguin desenvolupar projectes de
promoció de l educació ambiental (fet o en curs).
Per presentar el projecte cal emplenar el formulari de participació de la categoria
corresponent que es pot aconseguir a través de www.abacus.coop o a la seu de la
cooperativa (carrer París, 204, principal, 08008 de Barcelona), i alhora presentar de
forma breu:
Resum explicatiu del projecte (1/2 pàgina)
Els objectius del projecte, el detall de la seva metodologia, l'organització, els
destinataris i el resultat obtingut o que se n'espera.
Breu currículum de les persones o entitats que presenten la sol·licitud.
El calendari realitzat o el previst.
El termini de presentació del projecte finalitzarà el dia 6 de juliol de 2007 a les 17.00
hores.

------------------------------------------------------------------------------------

Des de l 1 de febrer està obert el termini de presentació de projectes per la tretzena
edició del Premi Ones 2007. Un any més Mediterrània-CIE celebrarà aquest event de
renom internacional per incentivar i premiar la creació de projectes en pro pel medi
ambient. El termini de la convocatòria de presentació finalitzarà entre finals de març i
abril depenent del premi al què es vol optar.
El Premi Ones Mediterrània, que el dóna Mediterrània-CIE, es dirigeix a persones i
entitats amb propostes per la defensa del medi ambient. Dins aquesta categoria
trobem una primera dotació de 5.000 i una segona dotació de 1800 .
Las bases de dades i les clàusules generals estan disponibles a la pàgina web de
Mediterrània-CIE, www.mediterrania-cie.org, a l apartat de descàrregues per a que les
puguin consultar. Per qualsevol dubte poden enviar un correu a
naturaleza@mediterrania-cie.org o trucar al 977 551 300.

Ofertes de feina
Des de ECOIMA necessiten educadors ambientals, per realitzar tallers ambientals,
excursions a espais naturals i colònies escolars.
La feina és compatible amb els estudis, i troben imprescindible parlar català.
Coneixements naturalístics, es valorarà carreres biologia i ciències ambientals.
Per fer entrevista demaneu per Amanda: 933832207 / 685541041.

Us fem saber...
... que del 17 al 21 de juliol, a Armènia, té lloc el European Training Course
Youth Protects the Nature
Es tracta d un curs de formació entorn a l educació ambiental i les bones pràctiques
que les associacions juvenils duen a terme en el seu treball local.
Està adreçat a joves actius en el camps de l educació medioambiental.
Les condicions per accedir al curs són tenir més de 18 anys i pagar el 30% del cost
total del bitllet (avió, tren o bus). Les despeses d allotjament, dietes i el 70% restant del
desplaçament corre a càrrec de l associació d acollida.
Per més informació, contacteu amb: aina.barcelonavoluntaria@gmail.com

que segueixen celebrant a l Aula Ambiental de la Sagrada Família els seus tallers
i tertúlies-cafè, aquest mes sobre la reutilització de la nostra roba (20 i 22 de Març, a
les 18.30h) i sobre els veritables costos de l aigua (6 de març, a les 19h).
Cal inscripció prèvia. Per a més informació: www.aulambiental.org Telf 93 435 05 47

que l Aula d Ecologia celebra enguany a la Casa Elizalde el seu dotzè cicle de
conferències. En aquesta edició es tractaran alguns dels grans temes que més
interesen actualment a escala global, regional i local. La programació està dirigida pel
doctor Jaume Terradas, catedràtic d ecologia. Durant el mes de Març, a les 19.30h
podem assistir a
6 Març - Miquel Barceló
Informàtica, societat i medi ambient
13 Març - Jaume Terradas
Canvi global i vulnerabilitat social
20 Març - Felip Pich-Aguilera
Arquitectura i sostenibilitat des de la realitat
L entrada és lliure i gratuïta, però l aforament és limitat i no hi ha inscripció prèvia.
Per a més informació:
Secretaria del CREAF - Facultat de Ciències- Universitat Autònoma de Barcelona
Tel. 93 581 13 12

que des del CEPA-Ecologistes de Catalunya ens proposen fer una reflexió a
l'entorn de l'anomenada "tercera onada" del moviment ecologista i del "decreixement
sostenible" de la mà de Joan Martínez Alier i Martí Boada.
Ens conviden a participar a la conferència que tindrà lloc el proper dimarts 13 de març
a les 19:00 a l'Abacus Balmes-Còrsega (c. Balmes 163 - Barcelona).

del 23 al 25 de març de 2007 es celebren a Granada les III Jornadas Andaluzas
de la Asociación Española de Educación Ambiental, enguany portant per títol La
Educación Ambiental frente al cambio climático .
S adrecen a professors, estudiants, professionals i a tota persona interessada a
resoldre els problemes ambientals mitjançant l educació ambiental. L assistència a les
jornades té un cost general de 90 euros (45 euros per a estudiants).
Per més informació i inscripcions:
Correu electrònic: naturambiente12@yahoo.es
Telèfonos: 958 205936 i 958 156849
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