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Sor tida de la SCEA!
Reserveu-vos el dia 12 d’abril per anar a conèixer un indret molt especial a prop de Barcelona,
més informació al pròxim butlletí. Per anar fent boca, us detallem el recorregut que seguirem:
Sortint des de Sta. Coloma de Gramenet ens enfilem cap a la Serralada de Marina passant per les
fonts de Sant Roc i de la Bóta. A mitja pujada ens desviem cap a la cova d’en Genís, un dolmen
natural on es van trobar restes de l’època megalítica, i fem el cim al poblat ibèric del Puig Castellar
(303 m), també conegut com a Turó del Pollo. Des d’aquí iniciem el descens en direcció a la Font
de l’Alzina i seguint un camí per la vessant nord-oest de la Serralada de Marina, contemplem la
vall del Besòs observant el contrast entre natura, indústria i ciutat. Arribem a una antiga mina
perforada a la roca on s’havia extret galena, un mineral ric en plom, i ens dirigim cap a la Torre
dels Frares per arribar al Riu Besòs vorejant la depuradora de Montcada. Travessant el riu anirem
a buscar el naixement del Rec Comtal que des d’una mina subterrània capta les aigües de
l’aqüífer per dirigir-les cap a Barcelona, un indret amb una història plena de vicissituds. Acabarem
l’itinerari resseguint el que queda del Rec Comtal fins a Vallbona on encara queda la última
explotació agrícola de Barcelona que sembla ser té els dies comptats. I tot això al costat de
Barcelona !

Projecte Matar ó Educació i Sostenibilitat
(MES)
L’Ajuntament de Mataró, a través de la seva Oficina
Agenda 21, ha iniciat el projecte Mataró Educació i
Sostenibilitat – MES. L’objectiu específic és elaborar
una estratègia d’educació per a la sostenibilitat amb
objectius,
actuacions
definides
i
mecanismes
d'avaluació que respongui a la realitat del municipi i a
les previsions de futur. Es vol que aquesta estratègia
dirigeixi la política municipal en matèria d'educació per a
la sostenibilitat en els propers anys.
Biblioteca de Mataró, amb panells solars a la façana

Per dur a terme el projecte, l’Ajuntament ha cercat l’assessorament i el suport tècnic de la
Societat Catalana d’Educació Ambiental. La SCEA ha presentat una proposta metodològica que
ha estat aprovada. S’ha establert un pla de treball fins el mes de juny de 2008 amb la
participació d’un equip coordinador i d’un grup de treball de caràcter obert.

Els socis de la SCEA interessats esteu convidats a participar al projecte MES a través d’una
reunió que es farà el dijous 10 d’abril de 2008 de 17 a 19 h a Mataró (Edifici de Vidre, carrer
Pablo Iglesias, 63). La idea és presentar-vos les propostes del grup de treball perquè pugueu fer
aportacions en qualitat d’experts en temes relacionats amb l’educació per a la sostenibilitat.
Agrairíem que confirméssiu la vostra assistència a la secretaria de la SCEA scea@pangea.org.
Els socis de la comarca del Maresme o que tingueu alguna vinculació amb la ciutat de Mataró i
vulgueu participar d’una manera més estreta, podeu apuntar-vos al grup de treball. La primera
reunió es farà el dimarts 26 de febrer de 2008 de 19 a 21 h al Centre Cívic Pla d’en Boet de
Mataró (c. Juan Sebastian Elcano, 6). Si us plau, confirmeu la vostra assistència a
agenda21@ajmataro.cat .
Podeu demanar informació detallada del projecte MES a la secretaria de la SCEA.

Zoco dels tresor s
Durant l’any 2007, la SCEA va endegar el projecte “Zoco” dels tresors. La proposta consisteix en
oferir a nens i nenes de 0 a12 anys, a les seves famílies i a educadors la possibilitat d’accedir a
materials i objectes “valuosos” des d’una perspectiva ambiental i pedagògica. Els materials són
subproductes, restes de sèrie, objectes obsolets o arraconats procedents de tallers, petites
indústries i botigues velles que es volen renovar o que tanquen.
Amb el “Zoco” es vol contribuir a la creació d’una cultura favorable a la racionalització de l’ús
dels recursos i la seva reutilització. També es vol que els infants recuperin el protagonisme en la
creació de les seves joguines.
El projecte es va iniciar com a prova pilot amb
una petita subvenció de l’Ajuntament de
Barcelona i va ser realitzat amb la col·laboració
de l’empresa Acció Catacrac. Es va contactar i
recollir material de tallers i botigues,
principalment del barri de Gràcia, i es van
realitzar alguns tallers demostratius, incloent la
participació al Festival Drapart’07 el mes de
desembre passat.
Amb l’experiència adquirida volem donar
continuïtat al projecte, buscant finançament i
establint un circuit permanent de reutilització de
materials amb la col·laboració de petites
empreses, botiguers i artesans. Enguany volem
realitzar més tallers demostratius i, a mig termini, cercar un espai fixe per a l’exposició i venda
de materials a un preu simbòlic.
Recentment hem establert contacte amb el grup Bazart, que té un projecte amb la mateixa
filosofia i uns continguts molt similars. S’està creant un petit grup de treball per continuar
endavant amb la proposta. Els socis interessats en rebre més informació o afegir-vos al grup
adreceu-vos a la secretaria de la SCEA.

LES VOCALIES INFORM EN...
PROJECTES EUROPEUS
Riga, capital de Letònia, és la ciutat que ha acollit l’última trobada dels països participants al
projecte Minerva per la creació d’un espai web i un joc sobre el comerç d’emissions.
En aquesta última trobada s’han treballat els aspectes d’usabilitat del joc i s’ha optat per la
simplificació de les inscripcions dels participants. A partir d’ara, el professorat només haurà
d’inscriure l’escola i seran els alumnes els que crearan els seus equips. Per fer-ho hauran
d’escollir un nom, a identificar l’escola a la qual pertanyen i seleccionar una imatge que farà la
funció de contrasenya. Les traduccions que quedaran pendents de fer després d’aquests canvis
d’estructura es portaran a terme en les pròximes setmanes.
Un altre dels canvis pels quals s’ha optat és la instauració de les dates en les quals el joc serà
operatiu. És a dir: l’espai web funcionarà sempre però només es podrà fer ús del joc en dates
relacionades amb el medi ambient. En aquests moments s’estan decidint les dates en què el joc
estarà actiu.

Imatge de al simulació del Joc de les emissions

Així doncs, si aquests dies visiteu el
web www.carbongame.org, molt
probablement trobareu canvis que
responen a les actualitzacions fins
ara comentades. Un altre de les
novetats del és la inclusió de noves
activitats
complementàries
a
l’apartat “Eines pel professorat”. En
total
s’afegiran
una
vintena
d’activitats noves que versaran
sobre el canvi climàtic .
Per aquells que vulgueu tenir més
informació respecte al projecte
Minerva podeu posar-vos en
contacte amb l’Elena Forcada a
través
del
correu
electrònic
eforcada@lavola.com

Imatge de la simulació del Joc de les emissions a la web

Servei de Documentació d’Educació Ambiental:
Des del Servei de Documentació d’Educació Ambiental, ubicat al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible, us convidem a la propera presentació del recull de recursos pedagògics que tractarà
de manera monogràfica la gestió del territori. Presentació organitzada per la Societat Catalana
d’Educació Ambiental amb la col·laboració d’Acciónatura.
L’activitat està adreçada al professorat i a educadors ambientals i serà una oportunitat per
conèixer materials i experiències relacionades amb la temàtica. Es lliurarà un exemplar del
recull de recursos als assistents.
Dijous 28 de febrer, a les 18 h.
Lloc: Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Carrer Nil Fabra, 20, baixos (Barcelona)
Telèfon d’inscripcions: 932 374 743
Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia

Subvencions, pr emis i ajuts
•

Presentació de projectes de la VOLCAM (Voluntariat Ambiental) fins el 26 de febrer.
Iniciatives de participació social per la conservació del patrimoni natural i la millora de
qualitat ambiental, a realitzar per associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.
Els temes són: Conservació d’Espècies de Fauna i Flora, Conservació del litoral,
Patrimoni Rural, Medi Forestal, Àrees Naturals i Medi Urbà. Bases de la convocatòria i
impresos de sol·licitud a : www.obrasocial.cam.es

•

Com cada any, l’Ajuntament de Barcelona obre la convocatòria pública de subvencions
amb l’objectiu de recolzar a les entitats respecte el desenvolupament a la ciutat dels seus
projectes i activitats. El període per fer la sol·licitud és fins el 28 de febrer. Més
informació: www.bcn.es

•

El 29 de febrer és l’últim dia per presentar-se al El Premi Barcelona Associacions a les
Bones Pràctiques de Participació i Foment de l’Associacionisme, convocatòria anual de
l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona.

Us fem saber ...
•

L’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra organitza el
cicle de Conferències – Debat “Navegant per la Ciència”. Esteu a temps de veure “El
temps a la volta al món”, amb Tomàs Molina el 20 de febrer a les 19 hores.

•

En el marc del mateix cicle, el catedràtic de Física Compensada de la UAB i el
coordinador de l’informe de la Generalitat de Catalunya sobre el canvi climàtic, Josep
Enric Llebot, farà una conferència sobre “El canvi climàtic i el mar”. Dimecres 27 de
febrer a les 19 h. Ambdues es realitzaran a la Carpa de l´Exposició NxC Portal de la Pau
de Barcelona (davant del monument a Colom)

•

Presentació de La lluita per l’aigua a Catalunya. De l’ús i abús a la gestió integral
(1900-2007)Gabriel Borràs, cap de Planificació de l’Agència Catalana de l’Aigua, farà la
presentació del llibre d’Ignasi Aldomà, professor de geografia de la Universitat de Lleida.
Més informació: http://tinyurl.com/3xvlqq. El dia 20 de febrer a les 19 hores al C/ del
Carme, 47, Barcelona. Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC.

•

No us perdeu la tertúlia del Club dels llunàtics que acull Museu de les Ciències Naturals
de Barcelona d’aquest mes de febrer: “Comprensió bilològica dels humans”. En
Ferran Casals, doctor en Biologia, ens farà entendre millor quina és la situació dels
humans a la natura a partir de la nova branca de la biologia; la genòmica. Dijous 21 de
febrer a les 19 h a la Biblioteca de l’edifici de Zoologia. Passeig Picasso s/n, Parc de la
Ciutadella. Telèfon: 93 319 6912.

•

El Centre per la Sostenibilitat Territorial organitza una
xerrada sobre la Triformació social el dia 22 de febrer. Una
societat sana requereix una clara diferenciació entre l’àmbit
espiritual-intel·lectual, l’àmbit econòmic i l’àmbit legal. Anirà a
càrrec de Luis Espiga és Enginyer Industrial i Consultor en
Organització i Recursos Humans. Al C/ Rectoria de Cartellà, s/n, Sant Gregori, Girona.

•

El Centre Cívic de Can Déu organitza una excurció guiada a Castellar del Vallès al
Santuari de la Salut el dia 23 de febrer. L’hora de trobada és a les 8.30h a la parada de
metro de Fabra i Puig, s’anirà amb cotxes particulars. La dificultat és baixa i l’excurció
matinal té una durada de 4 hores

•

Podeu anar a fer una visita a les entranyes de Barcelona; les clavegueres. De 10 a 11
o d’11 a 12. El disabte 23 de febrer. Incripcions i altres informacions al 93 237 47 43 –
www.bcn.cat/agenda21/crbs

•

En el Cicle de Descoberta de la Natura que organitza Sant Quirze del Vallès Natura
podreu donar els primers passos dins de l’apassionant món dels ocells i descobrir-ne els
diferents tipus, com viuen, cap a on viatgen... De 9 a 12 hores dissabte 23 de febrer, al
Centre Cívic de Can Feliu. Per participar truqueu al 647 58 43 32 (de 19 a 21 hores) o
per correu electrònic a sqvnatura@telefonica.net

•

El diumenge 24 de febrer trobem dues visites guiades als espais de la Fundació Territori i
Paisatge: La Descoberta del Salencar de Barruera, a l’Ajuntament de Barruera (Vall de
Boí) a les 10 i la Descoberta del congost de Mont-rebei a les 10 a l’aparcament
d’accés al congost pel Pont de la Montanya (Serralada del Montsec). Informació i
reserves: 902 400 973

•

El proper 28 de febrer a les 19 hores tindrà lloc la sessió inaugural del Màster en
Comunicació Científica de l’IDEC-UPF que dirigeix Vladimir de Semir, director de
l’Observatori de la Comunicació Científica de la UPF. El Dr. Philip Campbell pronunciarà
una conferència. A l’Auditori de l’edifici de la Rambla de la Universitat Pompeu Fabra, La
Rambla 30-32. Més informació: occ@upf.edu

•

L’SCI-Catalunya organitza la ponènia “Instruments de participació ciutadana” amb
Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política i director de l’Institut de Govern i Polítiques
públiques de la UAB. Divendres 29 de febrer, al C/ del Carme, 85. Barcelona. Més
informació: comunicacio@sci-cat.org

•

El dissabte 1 de març es realitza un taller per aprendre a allargar la vida als ordinadors:
“Com aprendre a reciclar el material informàtic”. De 10 a 14 al CRBS. Incripcions i
altres informacions al 93 237 47 43 – www.bcn.cat/agenda21/crbs

•

A l’Aula Ambiental de la Sagrada Família podrem aprendre “Remeis casolans per a
netejar la nostra llar” i evitar les substàncies químiques tòxiques o contaminants. A
càrrec d’Héctor Cravina el dimecres 4 de març a les 19h. Cal inscripció prèvia al 93 435
05 47 – info@aulaambiental.org.

•

En el marc del cicle de xerrades “Som el
que mengem” el dijous 13 de març hi
haurà una xerrada sobre el petit comerç i
els grans supermercats. A les 19.00 a
Can Barriga!

•

Us animem a participar en els cursos d’educació ambiental que organitza el Centre
d’Estudis de Suport Associatiu. Més informació a 93 474 74 74 – www.suoprt.org
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