Bu t l l e t í el e c t r òn i c d e l a S C E A
núm. 76, març 2008

Convocatòria Assemblea General de Socis i Sòcies
Us recordem que l’últim dissabte de març hi ha Assemblea General, reserveu-vos la data!
Dia: dissabte 29 de març de 2008
Primera convocatòria: 10:30h
Segona convocatòria: 11:00h
Lloc: Servei de Documentació
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
C. Nil Fabra 20. Barcelona

...Esmorzar de benvinguda...
Ordre del dia:
1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2) Informe del president i memòria de l’any 2007. Aprovació dels comptes de l’entitat.
3) Aprovació dels Estatuts de la Federació d’Educació Ambiental d’actuació estatal. Escollir
representants de l’entitat.
4) Estat de la qüestió dels projectes que s’estan realitzant a la SCEA.
5) Posicionament davant els nous projectes que arrenquen aquest any: Pla Estratègic + Fòrum
2008
6) Aprovació de protocols.
7) Aprovació de les relacions que es mantenen amb la Fundació Roca i Galès.
8) Estudi i valoració del pla de treball i pressupost del 2008.
9) Preguntes i qüestions sobrevingudes.

Us hi esperem!

Presentació de la Monografia d’EA “Educació per la sostenibilitat” al CCCB
Ens complau convidar-vos a la presentació de l'últim llibre de la col·lecció Monografies d’Educació
Ambiental, que publiquen la SCEA i l’editorial Graó. Es tracta de: “Educació per al
desenvolupament sostenible. Tendències divergències i criteris de qualitat.” dels autors Finn
Mogensen, Michela Mayer, Soren Breiting i Attila Varga. Aquest llibre és una sacsejada saludable
al concepte d’educació ambiental i una eina indispensable per als centres educatius que volen
orientar la seva acció cap al desenvolupament sostenible. Treballant dins la xarxa europea SEED
(Desenvolupament Escolar a través de l’Educació Ambiental), els autors han comparat l’evolució
dels plantejaments i pràctiques de les escoles compromeses amb l’educació ambiental en tretze
països. Com a conclusió, es presenta una llista sistemàtica de criteris de qualitat útils per a les
escoles compromeses amb el desenvolupament sostenible.
L'acte tindrà lloc el dia 1 d'abril al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,
carrer Montalegre n. 9, aula 1, a les 19 hores.
La presentació consis tirà en una conferència de Michela Mayer, una de les autores de l'obra.
Michela Mayer és llicenciada en Física i Doctora en Didàctica de les Ciències i s’ocupa des de fa
més de 20 anys de la investigació sobre l’educació científica i ambiental i del desenvolupament de
programes sobre educació ambiental i desenvolupament sostenible.
Actualment és docent de Didàctica de la Física a la Universitat de Roma i treballa activament per
la Dècada de l’Educació i el Desenvolupament Sostenible.
Per més informació o qualsevol dubte, us podeu adreçar a la secretaria de la SCEA:

Pròxima Sortida de la SCEA

Teresa Franquesa rep el Premi Recull de Narrativa
Volem felicitar a Teresa Franquesa, sòcia i membre de la Junta de la SCEA, pel primer guardó del
Premi Recull de Narrativa.
El jurat dels Premis Recull ha decidit atorgar el Joaquim Ruyra de Narrativa, un dels més
prestigiosos de la literatura en català, al seu treball “Matèria Viva”, que editarà edicions Proa, en el
que narra experiències viscudes a través de 19 capítols.
Enhorabona Teresa!

El projecte “De Font en Font – aprenem de l’aigua” es vota!
Com sabeu, les entitats d’educació ambiental Cel Rogent i Santa Marta Ciep, com a membres de
la SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental), han presentat el projecte De FONT en FONT
-aprenem de l’aigua- a Tuajudes de Caixa de Tarragona per tal de poder-lo fer realitat en un inici a
l’àmbit territorial de l’Alt Camp, i extendre-ho a les comarques veïnes al llarg dels propers cursos.
El projecte De FONT en FONT –aprenem de d’aigua- és una proposta d’educació ambiental
orientada al treball comú entre centres d’un mateix àmbit geogràfic.
Cada escola apadrinarà una o vàries fonts. Hi realitzarà una sortida per a recollir la informació com
a base del treball a l’aula, amb l'ajuda d'un material didàctic que s'elaborarà. Es demanarà també
la participació d’un avi o àvia que ens aportarà les dades de caràcter social i històric. S'elaborarà
un joc de gran format com a recurs de suport per a les aules. Les dades obtingudes del treball de
les diferents escoles durant diferents anys, s’aniran recopilant i es presentaran en un mapa virtual i
didàctic, on es podran consultar totes les fonts treballades i la seva història, el valor social i els
components naturals del seu entorn, com també imatges dels alumnes durant la visita.
Es tracta d’una proposta educativa oberta a la participació, que fomenta el coneixement i el treball
comú, la recerca i l’actuació en el propi entorn i la seva realitat. Les fonts com a valor social i
l’aigua com a valor natural.
Amb Tuajudes, Caixa de Tarragona posa en marxa una iniciativa que canalitza l’Obra Social de
l’entitat a través d'una gran quantitat de projectes que compten amb la participació activa dels
clients.
Si sou clients de Caixa Tarragona i ens voleu ajudar a fer realitat aquesta proposta, de l'1 de
març al 30 d'abril del 2008, podeu decidir els projectes que voleu ajudar a fer realitat.
Trobareu els passos a seguir per votar a la web www.tuajudes.com El codi de votació del nostre
projecte és el 490 .

També us agrairem que difoneu aquesta informació a tota la gent que cregueu que li
pot interessar el nostre projecte.

LES VOCALIES INFORMEN...
Projectes eur opeus
LA REDACCIÓ DEL MANUAL DE FORMACIÓ TANCA EL PROJECTE MINERVA
L’últim mes de projecte Minerva ha servit per la redacció del manual de formació, un document
que el professorat pot utilitzar per conèixer més a fons els diferents conceptes que treballa el joc
de comerç emissions: què és el canvi climàtic, què el causa, quins en son els seus afectes, què és
el protocol de Kioto, què entenem per pensament sistèmic i finalment una explicació exhaustiva de
què és el comerç d’emissions.
El document combina la utilització de textos explicatius amb activitats de classe que poden ajudar
a entendre millor les bases del projecte. És per tant una eina molt útil per a preparar una sessió
del joc. El trobareu (ben aviat) penjat en versió anglesa a l’apartat de recursos pel professorat de
www.carbongame.org. També trobareu una sinopsi de cada uns dels temes que es treballen
traduïda al català.
La redacció del manual de formació era la tasca que havia de portar a terme l’SCEA en benefici de
les altres associacions participants del projecte. Per la seva banda, el Regne Unit ha portat la
coordinació general del projecte, Itàlia s’ha encarregat de la coordinació del manual d’activitats,
Polònia s’ha cuidat del pac promocional del joc i Letònia de l’avaluació final del projecte.
Amb la realització del manual de formació, el projecte ja es dóna per tancat. A partir d’ara, l’SCEA
farà el manteniment de l’espai web i gestionarà les inscripcions al joc de comerç d’emissions. Els
que tingueu interès en conèixer aquesta eina, recordeu que per participar-hi cal en primer lloc que
inscriviu la vostra escola des de la mateixa pàgina web del joc.
Per a més informació del projecte, podeu posar-vos en contacte amb l’Elena Forcada a través del
correu electrònic: eforcada@lavola.com

Servei de Documentació d’Educació Ambiental
GESTIÓ DEL TERRITORI: 15È RECULL DE RECURSOS TEMÀTIC
El passat 28 de febrer la SCEA va presentar al Centre de Recursos Barcelona Sostenible un nou
recull de recursos, el número 15, sota el títol Gestió del territori: conèixer, estimar i transformar (o
no) el territori. Vam comptar amb la col·laboració d’en Francesc Giró, director d’Acciónatura.
Us recordem que aquesta publicació, adreçada principalment al món educatiu, es fa en conveni
amb l’Ajuntament de Barcelona.
La Yolanda Monteiro va presentar el recull de recursos com a una eina educativa. En Francesc
Giró va fer una presentació explicant què s’entén per gestió del territori i quins actors intervenen
en la protecció, millora i restauració d’ecosistemes naturals. Va explicar varis projectes i iniciatives
desenvolupades des de la seva entitat.
A la presentació hi van assistir una desena de persones i les valoracions han estat molt positives.
Per a tots aquells que no vareu poder venir a la presentació, el teniu disponible en PDF a l’adreça
www.pangea.org/scea/documents/recullrecursos/15_RR_Gestio_Territori.pdf.

Subvencions, pr emis i ajuts
•

Concessió de subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades
relacionades amb la cooperació internacional per al desenvolupament. La convoca el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación [BOE 55 de 4 de març de 2008]
Termini: aprox. 29 de març de 2008 [20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al
BOE]

•

S'estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió d'ajudes i subvencions per a
la realització de programes de cooperació i voluntariat social amb càrrec a l'assignació
tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. La convoca el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales [BOE 57 de 6 de març de 2008]
Termini: 15 d’abril de 2008.

•

Subvencions a ONGD per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament
corresponents a l'any 2008. Els projectes han d'estar en la línia fixada al Pla Director i al
Pla Anual de Cooperació, d'acord amb les prioritats especificades en la present
convocatòria. La convoca l’AECI - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación [BOE
57 de 6 de març de 2008]
Termini: 7 de maig de 2008.

•

Convocatòria oberta i permanent per a activitats de cooperació al desenvolupament, ajuda
humanitària i sensibilització, corresponents a l'any 2008. Temàtiques: promoció econòmica
i social, cultural, tècnica, científica, professional, assistencial, de sensibilització i difusió de
la cooperació internacional. Les accions poden dur-se a terme tant al territori espanyol com
a l'estranger. La convoca l’ AECI - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación [BOE
57 de 6 de març de 2008]
Termini: 8 de setembre de 2008.

•

Convocatòria de subvencions per a la promoció i projecció internacional de les
organitzacions catalanes corresponents a l'exercici 2008. La convoca el Departament de la
Vicepresidència – Generalitat de Catalunya [DOGC 5089 de 12 de març de 2008]
Termini: 1 d'abril de 2008.

•

Concurs de contes infantils amb motiu del 60è aniversari de la Declaració Universal dels
Drets Humans. A través de relats, contes i històries es volen donar a conèixer aquests 30
drets fonamentals. Convoca l’ Institut de Drets Humans de Catalunya. Per més informació:
tel. 93 301 77 10, institut@idhc.org, www.idhc.org
Termini: 30 de juliol de 2008.

Recordeu que els terminis són orientatius i que segons la convocatoria es parla de dies hábil o
laborals, etc.

Us fem saber que...
•

Tanquem les Nuclears, ens conviden al debat amb documental que tindrà lloc el proper
dijous 27 de març, a les 19 hores, al local de la Fundació Terra, c/Avinyó, 44 de Barcelona.
Es projectarà el documental Reclaim Power (2006), i es farà un debat sobre la
problemàtica de les Centrals Tèrmiques amb Anna Rosa Martinez, delegada de
Greenpeace
a
Catalunya.
Podeu
trobar
més
informació
a
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article7596

•

Es possible una societat no consumista? Aquesta és la pregunta que es
fan Justícia i Pau, que organitzen unes jornades per a reflexionar sobre
quines són les arrels culturals, econòmiques i socials del consumisme, a
partir d’aquí, cercar les alternatives polítiques d’aquest model de societat.
El 28 de març a partir de les 17 hores i el 29 de març des de les 10 fins les
14 hores. Al Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia (c. Roger de Llúria, 13).
Més informació: www.justiciaipau.org o al 933 176 177
•

La Fundació Territori i Paisatge i
Catalunya Radio ens conviden a
plantar 35.000 arbres en 35 llocs
diferents de Catalunya: Plantem
el futur. Amb la plantació
d’aquests arbres, es contribueix al
repte
Plantem
el
planeta:
campanya dels mil milions
d’arbres del Programa de les
Nacions Unides pel Medi Ambient.
El dia 30 de març. Per més
informació:
www.obrasocial.caixacatalunya.es

•

En el Centre de la Platja, Espai d’Educació ambiental i d’informació del litoral de
Barcelona, es farà una visita al Fòrum, on es podrà descobrir una ciutat diferent a través
d’exposicions úniques i meravelles arquitectòniques. diumenge 30 de març, a l’entrada de
l’edifici triangular. També es farà una segona visita, el diumenge 13 d’abril, on es
coneixeran les característiques ambientals del parc del Fòrum de la mà de personal expert.
Més informació: www.bcn.cat/platges o al 932 247 571

•

L’Ajuntament de Barcelona organitza una conferència a càrrec de Joan David Tàbara,
sobre El canvi climàtic com a oportunitat per a la transformació social. L’acte es
realitzarà el dia 1 d’abril a les 19.30 hores a la Casa Elizalde ( C/ València, 302). Més
informació: 934 880 590 - info@casaelizalde.com - www.casaelizalde.com

•

El proper 2 d’abril a les sis de la tarda es realitzarà una ponència Ciutats i canvi climàtic:
benvinguts a la revolució urbana, amb Jeb Brugmann, estratèga urbà, que organitza
l’Ajuntament de Barcelona –Àrea de Medi Ambient /Agència d’Energia de Barcelona. Es
farà a l’auditori del Pati Minng (C/ Montalegre, 7). Places limitades.
Inscripcions: recursos@bcn.cat

•

Torna una nova edició, del 3 al 5 d’abril, del projecte
NOW. Trobades en el Present continu, al CCCB –
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
NOW és una reflexió sobre el present a partir de les
transformacions
científiques,
tecnològiques,
artístiques, socials i espirituals que estan succeint en l’inici del s.XXI. En aquesta ocasió es
parlarà sobre la contaminació lumínica i el conseqüent impediment per veure les estrelles.
Més informació: www.cccb.org
•

El Molí del Foix ens ha fet arribar les seves activitats de març i abril. Destaquem la
xerrada Insectes a casa, on es farà una ullada als insectes i altres artròpodes que podem
trobar a casa i als nostres jardins. Xerrada impartida per per Ruth G. Ràfols, biòloga i
Miguel Louis Maldonado, biòleg. El dimecres 9 d’abril a les 19 hores al C/ Farigola, 2-8
(Santa Margarida i els Monjos) Per més informació: www.elfoix.net

•

Al Parc Nou d’Olot es realitzaran nou sessions teoricopràctiques, en el marc del curs
pràctic a l’horticultura familiar ecològica. Determinats dissabtes al matí, de 9 a 13
hores, del 12 d’abril al 21 de juny. Informació i inscripcions: del 17 de març al 4 d’abril,
places limitades. Tel. 972 266 762 / 619 319 772 a/e escola@centresostenibilitat.cat,
museuvolcans@olot.cat

•

El dia 6 d’abril podreu gaudir de la Festa de la Primavera que organitza enguany Parcs i
Jardins, sota el lema Cada gota és vida. La SCEA hi participarà, estarem jugant al Joc dels
camins de l’aigua dolça. Més informació: http://www.bcn.cat/parcsijardins/

•

L’Asociación Española de Educación Ambiental i l’Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar
ens conviden a participar a la sisena edició del curs de formació d’Educadors
Ambientals que es durà a terme a Madrid durant el mes d’abril. Per més informació:
958156849, rgonzalez@tajamar.es

•

Ens han arribat el programa dels cursos naturalistes de la Institució Catalana d’Història
Natural, i volem destacar el curs “TICs a l’abast. La descoberta de la natura amb el
suport de les noves tecnologies de la informació”, que impartirà Alfons Respall amb la
col·laboració de Joan Manel Riera, ambdós socis de la SCEA. Per més informació de la
resta de cursos: ichn@iec.cat o al 933 248 582

•

El COAMB i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
organitzen el CURS D’EINES DE GESTIÓ AMBIENTAL A L’EMPRESA. El Curs d'Eines
de Gestió Ambiental a l'Empresa abordarà les qüestions de la gestió que ha de realitzar
una organització per protegir el nostre entorn i aportarà coneixements actualitzats i
aplicables sobre els aspectes que milloren la gestió ambiental d’aquestes amb un programa
dinàmic impartit per ponents de gran representació en el món de la gestió ambiental
empresarial. El curs tindrà una durada de 27 hores repartides en nou jornades les tardes de
dijous dels mesos d’abril i maig. Per més informació podeu consultar la notícia de la nostra
pàgina web: www.coamb.org

•

Urgeix llogar casa de colònies per no poder-la atendre. Es troba totalment muntada, no
cal realitzar-hi cap tipus reforma ni inversió doncs encara es troba en funcionament. Té una
ubicació immillorable, a la zona de Lleida. Si en voleu més informació podeu contactar amb
la Neus al 695551385 o a www.elxop.cat

SCEA

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

