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Pla de Participació, una Estratègia. Convocatòria:
La SCEA ha posat en marxa un procés per l’elaboració d’un pla estratègic pels propers
quatre anys que li permeti construir un projecte de futur davant dels reptes que se li
plantegen a l’educació ambiental i a l’entitat.
Volem comptar amb la teva aportació a través de d’una sèrie de qüestions orientades a
completar el treball de diagnosi que aviat us enviarem.
Gràcies a la vostra participació comptarem amb un important material de treball per a les
reunions de treball que tenim previst convocar properament per a debatre i consensuar
entre tots una proposta de visió i missió de la SCEA.
De moment us podem avançar una de les quatre reunions provincials que es duran a
terme al llarg del mes de juny, amb un berenar sorprenent!
Lloc: Barcelona – seu de la SCEA (Sala de Juntes)
Adreça: C/ Aragó, 281, 1-1
Hora: 18.30
Confirmeu la vostra assistència a la secretaria de la SCEA!

Convocatòria Premis Fundació Roca i Galès 2008

BASES DELS PREMIS
•
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•
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•

•

•
•

•
•

Es convoquen 3 premis per a articles que tractin sobre un dels temes següents:
Premi Periodístic Jacint Dunyó: articles sobre la teoria o història del cooperativisme així com
d’experiències concretes relacionades amb el món cooperatiu, especialment les reeixides.
Premi Albert Pérez-Bastardas: articles que contribueixin al coneixement i preservació
del patrimoni natural i/o experiències d’educació ambiental.
Premi d’articles sobre Benestar social: treballs que aportin iniciatives i experiències que
promoguin o contribueixin a la construcció d’una societat més equitativa, igualitària i pacífica.
Els articles han de ser inèdits i escrits en català.
Han de tenir una extensió mínima de 3 fulls i màxima de 6 mecanografiats (2100 caràcters per
pàgina).
Es valorarà tant el contingut com el tractament periodístic dels articles.
La dotació de cadascun d’aquests premis és de 650 € per l’article guanyador, i de 300 € al
segon.
S’han de presentar en suport informàtic (disquet, CD, DVD) acompanyats d’una còpia impresa
en paper, sense signar, que es presentarà dins un sobre tancat. Cal adjuntar un altre sobre
tancat que només portarà escrit a l’exterior el títol de l’article i a quin premi es presenta; dins
d’aquest segon sobre es posaran les dades personals de l’autor, el títol de l’article i el suport
informàtic.
Els articles també es podran presentar per correu electrònic a l’adreça electrònica:
cc@rocagales.org adjuntant dos arxius en format doc: un amb l’article sense signar i un altre
anomenat “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. L’assumpte del correu
electrònic haurà d’indicar a quin premi es presenta. En aquest cas no caldrà còpia impresa i
s’enviarà un missatge de confirmació de recepció.
El termini de presentació dels articles finalitza el 6 d’octubre de 2008.
El jurat el formaran:
Premi Periodístic Jacint Dunyó: Núria Esteve, Rafael Ricolfe, Francesc Vernet, Francesc
Vila, Jordi Maluquer i actuant com a secretària, Agnès Giner.
Premi Albert Pérez-Bastardas: Teresa Franquesa, Xavier Palos, Albert Torras i Fermí Vives,
i, actuant com a secretària Agnès Giner.
Premi d’articles sobre Benestar social: a designar al tancament de la convocatòria.
Els veredictes dels Jurats es faran públics en el número de desembre de Cooperació Catalana.
L’article guanyador, el segon i els treballs considerats finalistes, amb l’autorització dels autors,
podran ser publicats a Cooperació Catalana i al web de la Fundació Roca i Galès, a partir de la
publicació del veredicte.

VII Seminari de Centres de Documentació
El passat 7, 8 i 9 de maig es va celebrar el VII Seminari de Centres de Documentació
Ambiental i d’Espais Naturals Protegits, al CENEAM (Valsaín, Segòvia). El Servei de
Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) hi va assistir, com ja és habitual.
El Seminari va anar força bé tant pel que fa a les ponències i la participació dels
assistents així com els tallers que es van desenvolupar.
El Seminari va estar format per la presentació de nous participants i noves experiències
dels centres de documentació, dues ponències, tres tallers, sessions de treball dels grups
de treballs creats en el seminari anterior i finalment la presentació dels projectes i
actuacions de RECIDA, conclusions i preparació del proper seminari.
Les dues ponències que es van presentar van ser sobre la ‘Web 2.0’, a càrrec de José
Antonio Merlo de la Universidad de Salamanca, i el tema de la propietat intel·lectual, a
càrrec de Patrícia Riera de la UOC.

Els objectius plantejats en 2007 i aconseguits fins avui són:
1. Crear una pàgina web amb domini propi (actualment en període de proves:
http://recida.infonautica.net).
2. Crear un comitè assessor d’especialistes per a millorar els seminaris i enfortir la
Xarxa.
3. Facilitar la formació permanent als membres de REC IDA a través del CENEAM, de
col·laboració amb universitats, etc.
4. Fer arribar RECIDA a un major número de centres.

Trobada de Centres d’Educació Ambiental
Amb motiu del Cinquè aniversari del Centre de Recursos Ambientals de Navarra, el
CRANA i el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), convoquen a Pamplona
els dies 28 i 29 de maig una trobada dels principals Centres d’Educació de l’estat
espanyol.
L’objectiu d’aquesta primera reunió és intercanviar informació d’interès entre els
assistents, identificar els camps per la col·laboració, així com definir les temàtiques
d’interès comú per seguir treballant un futur. Fins i tot, i si els participants o trobessin
convenient, es podria donar continuar aquest Fòrum amb reunions de periodicitat anual.

Una vegada finalitzada la trobada, els participants que el desitgin podran assistir a les
Jornades d’Educació Ambiental que tindran lloc els dies 29 (tarda) i 30 (matí) de maig a
Pamplona.
Podeu confirmar la vostra assistència el més aviat possible al 948140818 o al correu
carmen@crana.org.
Dia 28
Hora
16:00

Contingut
Obertura i presentació de la trobada

16:30

Presentació de cada centre participant
(hi ha una fitxa bàsica per complimentar)
Cafè
(Continuació) Presentació de cada
centre
Sopar (a càrrec del CRANA)

18:00
18:30
21:00

Intervenen
Centre de Recursos Ambientals de
Navarra i CENEAM
Tots

Tots

Dia 29
Hora
9:30

Contingut
Intervenen
Treball en 2 o 3 grups per identificar Tots
temàtiques d’interès comú
10:30
Posada en comú
Un representant de cada grup
11:00
Cafè
11:30
Debat i priorització dels temes a treballar Tots
en un futur
12:30
Presentació dels principals programes Responsables dels programes del
del CRANA
CRANA
13:30
Tancament de la trobada
CRANA i CENEAM
14:00
Dinar (a càrrec del CRANA)
Nota: el cost del desplaçament i allotjament a Pamplona seran a càrrec dels participants.

Llars verdes
Ens conviden a participar en el nou projecte de Barnamil “Llars verdes”. Té com a finalitat
la sensibilització activa de la ciutadania de Barcelona a favor d’una nova cultura
energètica. Serà un procés d’aprenentatge col·lectiu destinat a millorar la gestió domèstica
de l’energia i l’aigua. Amb accions senzilles i petits canvis d'hàbits, reduirem de form a
significativa el consum d'energia i d'aigua a la llar, mantenint el nostre benestar i qualitat
de vida i amb conseqüències positives sobre la nostra butxaca; ja que estalviarem en les
nostres factures .
El procés està previst que es comenci en dos torns , uns grups començarien a final
del mes de Maig i els altres al mes de Setembre:
- 1ª període: maig, juny, setembre. 2008
- 2ª període: setembre, octubre i novembre. 2008

Si teniu dubtes o us interessa participar, contacteu per telèfon o correu electrònic:
Equip Energia Neta - Barnamil. C/Antonio Ricardos 14, baixos. Tf. 934.988.007 c-e. info@energianeta.net
web.www.energianeta.net

Adhesions...
A la passada Assemblea General es va aprovar un protocol per a tramitar les sol·licituds
d’adhesions que arriben a l’entitat. Es valoren diferents aspectes, com per exemple, d’on
prové la sol·licitud, la temàtica del manifest o campanya i quines són les entitats que el
signen.
La primera sol·licitud d’adhesió és el manifest “Desmilitaritzem el Saló Estudia”, degut a
la presència dels militars en el Saló de l’Ensenyament. Es demana als organitzadors, el
Departament d’Educació i la Fira de Barcelona, que a la pròxima edició no convidin els
militars i que es disminueixi la presència de cossos policials en el Saló, ja que Les armes
no eduquen, maten!
Podeu consultar el manifest a: http://www.cgtcatalunya.cat/cgtense/spip.php?article702

LES VOCALIES INFORMEN...
Servei de Documentació d Educació Ambiental
La propera presentació del Recull de Recursos queda ajornada pel curs que ve. Estava
previst fer-la el proper dimecres 28 de maig de 18 a 20 hores. Aquest Nou Recull de
Recursos, Consells pràctics X bones pràctiques, serà una selecció de recursos sobre
nous hàbits, tant de caire personal com col·lectiu, que contribueixen a reconvertir algunes
tendències negatives dels nostres estils de vida actuals.

Sortides
An im e u - v o s a v e n i r a l a

SOR T I D A D E L A SC E A
EX PO SI CI Ó
I N TE R N A C I O NA L
Za ra g o z a 2 0 0 8
A g ua i d e sa r r o l l o s o st e n i b le
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L’exposició Internacional d’aquest any 2008 es realitza a Saragossa.
Les característiques d’aquesta ciutat i les del territori on es troba han
estat profundament marcades per l’Ebre, el riu que ha modelat la seva
geografia i que ha condicionat la forma de viure dels seus habitants.
Com a reconeixement a aquest fet i amb l’objectiu de recordar la
importància de l’aigua i d’analitzar quin és l’ús que actualment en fem,
es va triar l’aigua com a fil central d’aquest esdeveniment.
Tenint en compte que Saragossa està molt a prop de casa nostra i que
el debat sobre l’aigua i el seu ús és tan vigent, us proposem fer un
tomb per aquesta exposició i els seus diferents espais.

P RO GRAMA
10 setembre tarda
11, 12 i 13 de

Sortida dels punts d’origen (a concretar i arribada i sopar a l’alberg Els Monegros
(Leciñena)
- Visita a l’Exposició universal

setembre
14 de setembre

- Visita a les ribes de l’Ebre, acompanyats per a la nostra col·lega Olga Conde
Retorn a casa

ALLO TJAMENT
Ens allotjarem a l’alberg Los Monegros (Leciñena), al Santuari de Ntra. Sra. De Magallón, a 3o km
de Saragossa (uns 30 minuts de la zona on hi ha l’Exposició).
Tindrem règim de mitja pensió. De moment hem reservat 25 places.

P REU
Després d’analitzar els avantatges i els inconvenients que ens suposaven les diferents formes
transport, finalment hem optat per anar en vehicles particulars. Es procurarà que el nombre de
cotxes que hi anem ens permeti tenir prou mobilitat sense que això impliqui un cost elevat.
El preu de la sortida és de:
Adult soci de la SCEA

68,10 + 48 + (36 x 3)

225

Adult no soci de la SCEA

68,10 + 48 + (36 x 3) + 10%

245

Menors de 5 a 14 anys

40,90 + 48 + (36 x 3)

197

A banda del transport, el preu inclou:
- l’estada a l’alberg en règim de mitja pensió el primer dia (soparíem allà) i esmorzar i dormir 3 dies.
- les entrades a l’Exposició i al telecabina durant 3 dies.

Els interessats en anar a la sortida hauran de fer la inscripció per telèfon o correu electrònic a la
secretaria de la SCEA i a continuació, ingres sar l’import total al compte de la SCEA (indicant el
nom i sortida): “Caixa d’Enginyers” número 3025-0002-40-1433249336.
Els que ja hagueu fet una preinscripció, confirmeu igualment la vostra assistència, i també podeu
fer l’ingrés de l’import corresponent!

El termini màxim d’inscripció és el 10 de juny. A partir d’aquesta data el preu de
les entrades varia.
No espereu a última hora per apuntar-vos.

Animeu- vos !
Us fem saber...
•

El dia 22 de maig a les 19 hores a la Casa de Natura de
Ripollet (Crtra. De Santiga s/n, km 1.2) es realitzarà la
presentació de l’estudi d’espècies protegides del
municipi. Més informació: casanatura@ripollet.es

•

Els dies 23, 24 i 25 de maig a Barcelona es realitzarà el primer curs de
Permacultura: estratègies de disseny i aplicacions pràctiques. Té com a objectius
aprendre i posar en pràctica els principis de disseny de la permacultura, conèixer
diferents opcions de produir aliments a les ciutats i aprendre a dissenyar un hort
autosuficient i ecològic. Al local d’eco-union – centre Sant Pere (C/ Sant Pere més
Alt, baixos). Més informació:
http://www.eco-union.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=134&lang=es

•

El dia 24 de maig se celebra el Dia Europeu dels Parcs, que commemora la data
de creació del primer parc natural europeu l’any 1909, a Suïssa. Enguany, se
celebra sota el lema “Natura sense Fronteres” durant el cap de setmana 23-25 de
maig de 2008, i s’oferiran diverses activitats:
El Parc Natural de Comapedrosa (presentació sobre el funcionament i la gestió del
Parc Natural de l’Alt Pirineu).
Biologia i conservació del trencalòs (curs a Boí per conÿixer millor aquesta espÿcie
del Pirineu i les mesures per a la seva conservació).
Festa de les Trementinaires (Activitats relacionades amb la cultura popular i la
natura que tindran lloc a Tuixent, al Parc Natural del Cadí-Moixeró).
Per més informació: www.parcsdecatalunya.net/

•

Els dia 25 de maig Germinal Sants i l’assemblea de Barri de Sants organitzen un
Mercat d’intercanvi, que s’emmarca dins d la trobada de col·lectius de Sants,
Revolucionant el barri. També hi haurà altres activitats i un dinar popular. De 10 a
19 hores al Pas de Fructuós Gelabert (Cotxeres de Sants). Més informació:
germinal@pangea.org

•

El proper dijous 27 de maig hi haurà la ponència Diàlegs antiracistes; treballem
per la convivència des de l'escola?, a càrrec de Jordi Guiu, Rosa canadell i
Gemma Clapès. A les 19 al Centre Cívic del Pati Llimona. C/ Regomir, 3. Per
confirmar l’assistència: 933 010 597 - sosracisme@sosracisme.org

•

DEPANA i Punta de la Móra segueixen organitzant les campanyes de neteja de
platges. L’activitat es realitzarà a l’espai natural de la punta de la Móra, on es
recolliran els residus presents tant a la part del bosc com a la part litoral. El dia 28
de maig a les 10.00 a la Platja Llarga.
Per més informació: www.depana.org/puntadelamora/
•

El Museu de Granollers de Ciències Naturals organitza
una sortida de tot un dia per conèixer la diversitat
d’orquídies silvestres que gaudeix el Montseny. El lloc i
hora de la trobada és al Museu de Granollers a les 9 del matí
el dia 31 de maig. Al carrer Francesc Macià, 51. Granollers.
Més informació: 93 870 96 15

•

La Facultat de Ciències Jurídiques organitza el Màster Oficial en Dret Ambiental.
Aquest pretén proporcionar coneixements tant de caràcter fonamental com
específic en dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses
branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques
relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial
del medi ambient. El Màster conté entre 60 i 120 crèdits, en funció de la formació
prèvia reconeguda a l’alumne, amb un cost aproximat de 25 euros per crèdit.
Horari de tarda. El període de preinscripció (1a. fase) s’iniciarà l’1 de març i
finalitzarà el 30 d’abril. Si en aquest període no es cobreixen totes les places
ofertes, s’obrirà un nou termini de preinscripció (2a. fase), de l’1 al 30 de juny. Per
més informació: secjur@urv.cat - Telèfon: 977 55 8387

•

Un cop més podem gaudir de les activitats del CRBS. El dia 2 de juny hi ha un
itinerari per Montjuïc per conèixer les plantes medicinals de la zona i els seus
usos tradicionals. També hi haurà una altra sessió del Zoco dels Tresors,
projecte impulsat des de la SCEA i Acció Catacrac, que consisteix en construir les
pròpies joguines a partir de materials reciclats. El dissabte 7 de juny d’11 a 13. US
hi esperem!. Al CRBS, C/ Nil Fabra, 20 baixos. Més informació:
www.bcn.cat/agenda21/crbs

•

A l’Aula Ambiental de la Sagrada Família podrem aprendre a fer compostatge a
casa, el vermicompostatge. La Fundació Terra explicarà quines eines són
necessàries per dur a la pràctica aquet procés, i com transformar les deixalles
orgàniques en compost per fertilitzar el sòl o abonar les nostres plantes. Dimecres
4 de juny a les 19 hores a l’Aula Ambiental. C/Lepant, 281-283. Per més
informació d’aquestes i altres activitats: www.aulaambiental.org

•

El proper 6 de juny hi haurà una sessió per veure el cel de primavera; la Lluna
creixent, i els planetes Saturn, i Mart i Júpiter, que apareixerà més tard. També
s’observaran les constel·lacions més brillants, amb els seus estels, cúmuls i
nebuloses. A les 9 del vespre al Museu de Granollers,al carrer Francesc Macià,
51. Granollers. Més informació: 93 870 96 15

•

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, Sant Quirze del Vallès natura
organitza la Festa del Medi Ambient “Betzuca. Natura i cultura a l’entorn d’un
torrent”. Hi destaquen activitats com jocs de natura i d’esbarjo, exposicions i
tallers, on la protagonista principal d’enguany serà l’aigua. El 8 de juny d’11 a 14
hores al Parc de les Morisques, Sant Quirze del Vallès

•

El Centre Cultural Europeu de la Natura organitza una passejada pels boscos de
Viladrau per tal de descobrir els remeis que ens ofereixen les plantes que hi
viuen. El punt de trobada és al mateix Centre, el dia 15 de juny d’11 hores a 14
hores. Informació i inscripcions: Centre Cultural Europeu de la Natura. C/migdia, 1.
Viladrau. Telf: 93 884 80 35
Els RCE (Centres Regionals d’Expertesa en Educació per al Desenvolupament
Sostenible) son una xarxa de centres que crea la Universitat de les Nacions
Unides per a promoure l’educació per a la sostenibilitat. Actualment la xarxa global
de RCE està formada per 54 centres d’arreu del món. Enguany la Trobada Anual
Internacional d’RCE està organitzada per RCE-Barcelona i tindrà lloc entre el 2 i
el 4 de juliol del 2008, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Es centrarà en el
processos d’aprenentatge per a la sostenibilitat, el desenvolupament d’iniciatives
dins d’un marc de cooperació amb altres RCEs i l’avaluació del funcionament dels
RCEs en el marc de les seves regions. Per registrar-se o participar contactar amb
Marta Moreno: marta.moreno.sabate@upc.edu, RCE Barcelona, CITIES, UPC, 93
405 43 73. Més informació: www.rce-barcelona.net

•

•

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot ha programat un curs d’estiu sota el títol
“Del medi ambient a l’educació per a la sostenibilitat. Eines per a la
capacitació de formadors” El curs de 15 hores de durada, tractarà tres
temàtiques; l’aigua, l’energia i el canvi climàtic. El curs va dirigit a docents,
universitaris i educadors de l’àmbit no formal. Per a més informació:
mfontaniol@olot.cat o 972262128. Del 7 al 9 de juliol a la seu de la Fundació
d’Estudis Superiors d’Olot (C/ Fontanella, 3, Olot).

•

Durant la setmana del 7 a l’11 de juliol l’IGOP i la UAB organitzen els següents
cursos: Canvi Social i polítiques de resposta, una mirada des del cinema (Joan
Sobirats i Carola Castellà) i Empreses d’Economia Participativa, un altre model
d’empresa (Maria José Feijóo). Per mes informació: http://igop.uab.cat

SCEA

SDEA

Societat Catalana d’Educació Ambiental

Servei de Documentació d’Educació
Ambiental

C. Aragó 281, 1r 1a. 08009 Barcelona.
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C. Nil Fabra 20. 08012 Barcelona.
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A/e: scea@pangea.org
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