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Vacances d estiu a la Secretaria de la SCEA!!!
Us informem que la Secretaria de l entitat romandrà tancada per vacances d estiu de l 11
d agost fins al 2 de setembre, ambdós inclosos!!!
Tornarem a estar aquí a partir del dia 3. Bones vacances a tothom!

Jornada "L'Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat a
Catalunya"
El passat dijous dia 28 de juny al campus Mundet de la UB ha tingut lloc la Jornada "L'Estat de la
Recerca en Educació per a la Sostenibilitat a Catalunya" que organitza la Xarxa de Recerca en
Educació per a la Sostenibilitat, de la qual forma part la Societat Catalana d Educació Ambiental.
Després d una presentació general del treball realitzat per la Xarxa en aquest primer any s han
presentat diferents línies de recerca en cinc taules rodones: L educació per a la sosteniblitat;
Sensibilització a la societat; Formació de formadors; Sostenibilització curricular a la Universitat;
Participació per a la Sostenibilitat i Empresa i organitzacions.
Després del plenari amb les informacions recollides en cada taula rodona s ha acabat el seminari
amb la presentació del treball que es realitza en el Centre for Sustainable Futures de la Universitat
de Plymount d Anglaterra per part del Dr. Stephen Sterling.
Podeu trobar més informació a www.edusost.cat

Lliurament del XI Premi Albert Pérez-Bastardas
Veredicte del Jurat:
Reunit a Barcelona el 7 de maig de 2007, el jurat del X Premi Albert Pérez-Bastardas, integrat
per Teresa Franquesa, Xavier Palos, Albert Torras, Fermí Vives i, actuant com a secretària, Agnès
Giner, procurant ajustar-se al màxim a la filosofia de les bases de la convocatòria, ha decidit
atorgar el premi dotat amb 650 al treball Comunicació ambiental: parlar en prosa sense que
es noti , de Xavier Duran. El jurat, n ha valorat positivament l actualitat temàtica, l estil periodístic
així com el seu missatge positiu -reivindicació de no ser catastrofistes- en les accions informatives
referents a la protecció del patrimoni natural i a l educació ambiental.
Així mateix ha decidit atorgar el segon premi dotat amb 300 al treball Del tren a la bici de
Victor Gay, per la contemporaneïtat temàtica i coherència narrativa.
D altra banda, el jurat considera que del conjunt de treballs presentats n hi ha diversos que són
mereixedors de ser publicats, i en deixa la decisió final així com l ordre de publicació a criteri del
Consell de redacció de la revista Cooperació Catalana.
Finalment, els membres del jurat destaquen quantitat i qualitat dels treballs presentats. La
Fundació Roca i Galès agraeix la participació a tots els concursants d aquesta onzena edició del
Premi Albert Pérez-Bastardas.

L acte d entrega del Premi ha tingut lloc el passat dijous 21 de juny, a les 19.30h, a la seu de la
Fundació Roca i Galès, conjuntament amb la realització de la conferència La Crisi Energètica,
una oportunitat pel canvi, a càrrec de Dani Gomez, President d'Aeren (Asociació per l Estudi
dels Recursos Energètics).

2ª reedició: Voluntariat ambiental

L editorial Graó acaba de llençar la segona reedició del llibre
número 7 de la col·leció de Monografies d Educació Ambiental
que promou l entitat:
Voluntariado ambiental. Claves para la acción proambiental
comunitaria. Ricardo de Castro
En aquesta publicació es pretén oferir una revisió de les
entitats i programes més interessants i consolidats i aportar
idees per a la configuració de grups de voluntaris ambientals,
així com per al disseny i la gestió eficient de projectes d acció.
Per últim, s analitzen diferents àmbits d intervenció com la
biodiversitat, el medi forestal, els espais naturals, etc.

1er Encuentro Internacional Amigos de los Árboles
El Consell de Sostenibilitat de l Ajuntament de Barcelona ha convidat a la SCEA a assistir el
passat 23 de juny al 1er encuentro internacional amigos de los árboles organitzat per la Fundación
+ árboles i Maderas Nobles de la Sierra de Segura.

D aquesta trobada destaquem l alt nivell
dels ponents i la riquesa de les
presentacions com a producte
entre
d altres - de la diversitat d enfocaments
dels invitats que es van referir
bàsicament - a la situació actual dels
boscos i a la funció social, econòmica i
mediambiental de l arbre.

Al llarg de la jornada s ha pogut escoltar a persones tan rellevants com la Sra. Vandana Shiva
(Ecologista i Premi Nobel Alternatiu 1993); el Sr. Al Gore (Vice President dels Estats Units
d Amèrica); la Sra. Cristina Narbona (Ministra de Medio Ambiente); el Sr. Francesc Baltasar
(Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya), a més de científics, polítics,
gremialistes, periodistes i membres de conegudes ONG de caire ambiental. La tesi més
compartida va ser que s han de repoblar els boscos però sobre tot que s han d eradicar les causes
que promouen la destrucció dels mateixos.

Nou equipament a l Aragó: La Calle Indiscreta
Ha arribat a les nostres oïdes que recentment el Departament de Medi Ambient del Govern
d Aragó ha posat en marxa un equipament d educació ambiental dedicat al medi ambient urbà.
Pretenen acostar el coneixement, l organització física i social i els valors positius dels nuclis
urbans als seus visitants, ajudant-los a descobrir, reconèixer i reflexionar sobre els problemes
ambientals que aquests generen, a reaccionar enfront d ells i a participar de forma activa per a fer
del nostre ecosistema un entorn més sostenible.
La Calle Indiscreta disposa d un espai d uns 1000 m2 dividit en una
exposició permanent, una sala d exposicions temporals i dues aules amb
capacitat per a 40 persones destinades a acollir cursos de formació,
tallers, etc.
Si desitgeu més informació sobre l Aula de medi ambient urbà i les
activitats que hi duen a terme, la podeu trobar a www.lacalleindiscreta.es

LES VOCALIES INFORMEN...
PROJECTES EUROPEUS
Aquest mes de juny el projecte Minerva ha fet un pas important. S ha rescindit el contracte amb
l empresa que feia el web i el joc i el dia 26 el Field Studies Council (que són els líders del
projecte) van entrevistar dues empreses per trobar nou proveïdor.
La tria havia d estar feta a finals de mes, de manera que la Unió Europea pogués autoritzar la
continuïtat del projecte. Ara s està a l espera d aquest vist-i-plau. En cas que hi hagués via lliure,
es preveu que el joc estigui acabat passat l estiu.
Paral·lelament a aquests moviments, hem contactat al nostre soci col·laborador, que és l empresa
portuguesa terrasystemics, per informar-los de l estat de la qüestió del projecte.
Es preveu també la realització d una reunió amb els mestres passat l estiu per tal de posar-los al
dia del punt en què es troba el projecte i quins són els passos que cal donar per reemprendre la
col·laboració i portar a terme la prova pilot del joc i el llançament de la iniciativa a nivell
internacional. Encara no hi ha dates fixades per a aquests esdeveniments.
Tots aquells que tingueu interès en conèixer el projecte de més a prop o bé volgueu més
informació, no dubte a contactar amb l Elena Forcada al correu: eforcada@lavola.com

VOLUNTARIAT AMBIENTAL
El passat 21 d abril es va realitzar l últim taller de voluntariat ambiental per a educadors i
educadores ambientals que es van iniciar durant el mes de novembre de l any 2006. Aquests
tallers han estat convocats per la Societat Catalana d Educació Ambiental (SCEA) amb el suport
de la Fundació Territori i Paisatge de l Obra Social de la Caixa de Catalunya a traves de la seva
convocatòria d ajuts a la realització de projectes de conservació i educació ambiental 2006 i en
col·laboració amb diverses entitats.
S han realitzat 8 tallers amb un total de 71 participants diferents, repartits de la següent manera:
-

4 tallers a Barcelona, un total de 29 assistents

-

2 tallers a Lleida, un total de 22 assistents

-

1 tallers a Tarragona, un total de 14 assistents

-

1 tallers a Girona, un total de 6 assistents

Els 4 tallers previstos al projecte original, amb una durada de 8 hores cadascú i amb un total de
100 participants s han acabant convertint, una vegada superats els impediments inicials, en 8
tallers, amb una durada de 3 hores de mitjana i amb 71 participants. Aquest canvi s ha demostrat
encertat com a formula més efectiva, àgil i millor rebuda entre els destinataris.
El resultat més evident per a la SCEA ha estat l ampliació del grup de persones que formen part
de la Comissió de Voluntariat, que ha passat de l únic membre actiu (el responsable dels tallers)
als 4 actuals (tots ells havent passant prèviament pels tallers). Aquesta Comissió tindrà com a
tasques inicials la realització de la primera proposta del Programa de Voluntariat de la SCEA, la
millora del manual emprat pels tallers i el començament del disseny de noves proposicions
relacionades amb l ampliació del coneixement sobre el voluntariat ambiental entre el col·lectiu
d educadors ambientals.

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
VI Seminario de Centros de Documentación Ambiental y
Espacios Naturales Protegidos
El SDEA ha assistit al VI Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios
Naturales Protegidos que es va celebrar els dies 6, 7 i 8 de juny a les instal·lacions del CEIDA de
la localitat d Oleiros, A Coruña.

Us recordem que el SDEA forma part de la Red de Centros de Información y Documentación
Ambiental (RECIDA) a nivell estatal, igual que la resta de participants del seminari.
En aquesta ocasió han participat 44 persones representants de diferents Centres de
Documentació de diverses comunitats autònomes.
Els diferents actes del seminari han estat els següents:
a) Presentacions de nous participants.
b) Ponència sobre Biblioteca Digital , a càrrec de Jesús Tramullas.
c) Presentacions d experiències d alguns centres de documentació.
d) Taller sobre eines per al treball en col·laboració, a càrrec de Jesús Tramullas.
e) Sessions simultànies dels tres grups de treball creats en aquest seminari (GT de
Biblioteca digital, GT de Butlletins electrònics i GT d Avaluació de pàgines web) i
presentació de les conclusions.
f) Presentació del tríptic de RECIDA.
g) Balanç general, conclusions i preparació del proper Seminari.
A més de les sessions intensives del conjunt de presentacions, ponències i de les diferents
experiències, s ha visitat el Centro de Interpretación de los Faros de Mera, s ha fet una visita
guiada pel casc antic de A Coruña i una visita històrica pel castell de Santa Cruz.

Donem la benvinguda a... nous socis i sòcies
Oscar Yuste Sainz, amb el número de soci 404

Us fem saber...
... que la Fundació d Estudis Superiors d Olot ha organitzat la V Setmana Catalana d Educació
Ambiental, enguany dedicada a La vegetació: quelcom més que un paisatge (del 2 al 6 de juliol
de 2007), una activitat biennal i que aquest any arriba a la cinquena edició.
Es tracta d una activitat reconeguda com a curs d estiu de la Xarxa d Universitats Joan Lluís Vives,
reconeguda com a formació permanent pel Departament d Educació de la Generalitat, i
reconeguda amb 2 crèdits de lliure elecció pels alumnes de la UNED i la UOC.
Per a més informació: tlf 972 26 21 28 o bé: fes@olot.cat

... que la Xarxa per una Nova Cultura de l Aigua (de la qual en forma part Projecte Rius ) en
coordinació amb la PDE i la POT s ha posat en contacte amb la European River Network (ERN)
per impulsar el Big Jump a Catalunya.
El Big Jump és una acció que consisteix en banyar-se als rius d'Europa de forma simultània per
reivindicar la qualitat i la quantitat de les seves aigües (vegeu: http://www.rivernet.org/bigjump/). A
Catalunya es vol donar a l acció una vessant reivindicativa, però lúdica, pel tal de posar de relleu
l estat actual dels nostres rius, on difícilment ens podem banyar. Ens proposen que anem al tram
de riu que hem adoptat i fem una acció allí (banyar-nos o posar pancartes dient que els nostres
avis es van poder banyar allí on nosaltres no podem).
La data de l acció és el 15 de juliol, i podeu trobar més informació a: xcncaigua@gmail.com www.xnca-cat.org
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