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Vacances de la secretaria de la SCEA
Us informem que la secretaria de la SCEA romandrà tancada per vacances la
quinzena del 7 al 20 de juliol i del 4 al 17 d’agost.
Així doncs... BONES VACANCES!

Pla Estratègic de la SCEA
Per a concretar el Pla ens volem aturar i preguntar, reflexionar i dialogar amb els socis i
sòcies de la SCEA i entre tots veure on som, que volem i que farem. Esteu convidats i
convidades a participar.
Com ho farem?
Per a fer el Pla es contemplaran unes fases amb unes activitats on sereu convidats i
convidades a participar. Cada fase intentarà contestar a una pregunta.:

ACTIVITATS
PARTICIPATIVES

FASE

PREGUNTA

Fase prèvia

⇒ Informació prèvia

⇒ Què hem fet?

Fase de diagnosi

Procés de deliberació i
⇒ debat
(tallers
de ⇒ On som?
percepció i DAFO)

Fase de planificació

⇒

Fase d’execuc ió

⇒ Planificació d’accions

Eixos estratègics de la
⇒ Què volem?
participació

⇒ Què farem?

Com podreu participar?
a) Durant la fase de diagnosi us proposarem omplir un qüestionari per conèixer la vostra
percepció de la SCEA i sereu convidats a construir una matriu DAFO per a obtenir d’una
manera sintètica els punts forts i febles de l’entitat. Si encara no has omplert el qüestionari
fes-ho ara! Està disponible a la pàgina web de la SCEA. www.pangea.org/scea

El resultat de la fase de diagnosi serà una Missió (*) i una Visió (**) de la SCEA
consensuades per tots els socis i sòcies de la SCEA.
b) Durant la fase de planificació us proposarem col·laborar en la redacció dels objectius
estratègics. Amb l’ajuda d’una eina virtual de participació accessible a través de la xarxa
Internet, i que prepararem a partir dels resultats de la fase anterior, us preguntarem
quines fites proposeu per la SCEA d’aquí a 4 anys.
c) I finalment, durant la fase d’execució, us convidarem a concretar les línies d’actuació i
dissenyar les iniciatives que ens facilitaran arribar al que volem fer d’aquí a 4 anys
La fase d’execució la realitzarem durant la convocatòria de la desena edició del “Fòrum
EA 2000+8” prevista pel mes de novembre de 2008 i que convoca bianualment la SCEA..
Participeu-hi!
(*) La Missió és la raó de ser de la SCEA
(**) La Visió és com veiem el futur de la SCEA dins d’un nombre d¡anys concret, en
aquest cas pel període 2008-2011.
Amb el suport de:

Joc de gran format de Font en Font
Dins del marc del Programa “De Font en Font- aprenem de
l’aigua-“, es presenta a la Diputació de Barcelona un
projecte de creació d’un joc de gran format per completar
el Programa ja existent, que li manquen recursos didàctics
addicionals, que ajudin a entendre la proposta de treball a
la font i donin un valor afegit al programa.
Es proposa un joc pensat per uns 25-30 alumnes (grup
classe), de forma itinerant pels centres que participen al
programa, o que hi estan en procés d’adhesió, el pugui
utilitzar per familiaritzar-se amb els conceptes i
procediments proposats en la descoberta i valorització del
patrimoni natural i social de l’aigua i de la font.
Existeix un grup de treball, composat per mestres i
professors creadors de la proposta “de Font en Fontaprenem de l’aigua-“ i membres de la SCEA, que
establiran els continguts, i portaran a terme la validació i
coordinació de la realització del joc. S’establirà també
acords amb una empresa de disseny que donarà solucions
gràfiques a les propostes conceptuals del grup de treball.
Per més informació, contacteu amb al secretaria de la SCEA

Recursos d’Educació Ambiental a l’abast
La SCEA, atenent a una iniciativa del grup de treball de documentació, ha presentat a la
convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona un projecte per crear una base
de dades de recursos d’educació ambiental de referència, accessible a Internet.
Amb aquest projecte es vol donar valor als recursos d’educació ambiental de qualitat
existents i difondre’ls per tal que se’n tregui el màxim rendiment.
Entre els objectius s’inclouen:
- Proporcionar als municipis una eina per difondre els recursos d’educació ambiental
locals.
- Facilitar el coneixement i accés als recursos d’educació ambiental per part dels
educadors, els estudiants i en general totes les persones interessades.
- Estimular la reflexió i el debat sobre la qualitat dels recursos d’educació ambiental tant
per part dels creadors de recursos com per part dels usuaris.
L’abast territorial inicial seria la província de Barcelona. Es vol recollir informació dels
programes, activitats i recursos dels equipaments del Consell de Centres de la província;
dels ajuntaments que es vulguin implicar en el projecte i facilitin la informació de manera
proactiva i de les institucions i entitats més significatives.
El projecte amplia l’abast dels serveis que ofereix actualment el Servei de Documentació, i
pot ser útil per als equipaments del Consell de Centres i per als centres educatius que
participen en programes com Agenda 21 Escolar o Escoles Verdes.
Per més informació, poseu-vos en contacte amb la secretaria de la SCEA

Els Camins de l’Aigua Dolça, un joc per la diversió i la
conscienciació ambiental
El passat dia 24 de maig, en el marc d’una sortida de l’AFA La Llacuna del Poblenou , es
va realitzar una partida amb pares , mares i nens i nenes del joc “Els Camins de l’Aigua
Dolça”. Durant una hora, els participants varen estar avançant pel taulell, amb els daus
gegants, per a poder solucionar els problemes que s’anaven trobant a cada pas. Com si
d’un gran trivial es tractés, a cada casella s’hi troba una situació, problemàtica o
controvèrsia sobre l’ús de l’aigua dolça que havien de solucionar, amb el risc de guanyar o
perdre punts. En qualsevol cas, la participació en garanteix la diversió on nens, nenes i
famílies senceres tenen la oportunitat de gaudir aprenent com gestionar i valorar un recurs
tan escàs com imprescindible: l’aigua dolça.

Bases del concurs del logotip de la FEEA.
Seguint amb el procés de consolidació de la Federación de Entidades de Educación
Ambiental, s’ha convocat un concurs de logotips per la FEEA.
Tot seguit us adjuntem les bases, esteu convidats a participar-hi, i a fer-ne difusió!

LES VOCALIES INFORMEN...

Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Les novetats del Servei de Documentació:
ARROJO, P., et al. Lo público y lo privado en la gestión del agua: experiencias y
reflexiones para el siglo XXI. Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2005.
364 p.
Resultat de trobades, seminaris i debats públics en els que la Fundación Alternativa i la
Fundación Nueva Cultura del Agua han col·laborat conjuntament.

ESTEVAN, A.; PRAT, N. (coords.). Alternativas para la gestión del agua en Cataluña:
una visión desde la perspectiva de la nueva cultura del agua. Bilbao: Bakeaz;
Zaragoza: Fundación Nueva Cultura del Agua, 2006. 213 p.
Aportació a la reflexió sobre les formes en que es poden establir a Catalunya criteris de
gestió alternatius als habituals de la planificació hidrològica.
GALLEGO, J. L. Contes per canviar el món. Il·lustracions d’Andy Noguerón. Barcelona:
Viena, 2007. 239 p.
A partir de 6 anys. Contes curts que expliquen històries relacionades amb el valor de
l’amistat, la solidaritat i el respecte al medi ambient que fan partícips als lectors per fer un
món millor.
GARDNER, G.; PRUGH, T. (dir.). L’estat del món 2008: innovacions per a una
economia sostenible: informe del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a una
societat sostenible. Barcelona: Unescocat, 2008. XXIX, 304 p.
Tret dels reptes ambientals amb els quals ens hi trobem en l’actualitat (canvi climàtic,
mancances d’aigua, pèrdua de biodiversitat, etc.), l’anuari de l’Estat del món 2008 destaca
especialment el canvi que han experimentat les actituds empresarials envers el medi
ambient al llarg dels darrers anys i la necessitat de marcar el camí cap a un món
d’economies sostenibles.
MANTEIGA, L. Gotta y sus amigas en una aventura circular. Il·lustrador: Luis Jover.
Madrid: TERRA centro para la política ambiental, DL 2007. 20 p.
A partir de 7 anys. Conte que explica el cicle de l’aigua; les protagonistes són cinc gotes
d’aigua on cadascuna té una experiència diferent que compartiran al final del seu
recorregut fins trobar-se en el mar.

Ofertes de feina
Mediterrania-CIE és una ONG catalana de medi ambient i cooperació internacionals que
està buscant una persona que es responsabilitzarà de l’Àrea d’Educació Ambiental.
Descripció del lloc de treball:
- Educador ambiental
- Coordinar y gestionar l’oferta de Educació Ambiental de l’Entitat (tallers, xerrades, visites
a plantes tractament de residus o altres exposicions, sortides de camp, etc.)
- Liderar campanyes de sensibilització.
- Redactar i desenvolupar projectes emmarcats en diferents temàtiques ambientals (gestió
del paisatge, aigua, canvi climàtic, transport sostenible, etc.).
- Coordinar y liderar grup de voluntaris.
Perfil Requerit:
. Diplomat/a, llicenciat/a universitari en temàtiques mediambientals (ciències ambientals,
biologia, etc) o en altres carreres però amb experiència en educació ambiental.
. Experiència mínima de 2 anys en un lloc similar.
. Domini del català, castellà y anglès.
. Carnet de conduir.
. Disponibilitat per viatjar.
. Responsable
. Se valorarà la especialització en temes marins, així como si es patró/a de vaixell y
submarinista.
Perfil desitjat:
. Identificació con la missió de l’organització.
. Adaptabilitat y flexibilitat.
. De bon tracte.
. Empatia, coherència i sensible.
Altres dades:
. Contracte indefinit de jornada completa (9-14h i de 16-19h)
. Oficina a Tarragona.
. Salari mínim 18.000,00 euros anuals.
Interessats/as, enviar currículum a l’atenció de ursula.juarez@mediterrania-cie.org

Subvencions, premis i ajuts
•

El Club EMAS, associació d’organitzacions registrades EMAS a Catalunya, convoca
els Premis EMAS Catalunya, que volen ser un estímul per millorar el sistema de
gestió ambiental de les organitzacions, i alhora reconèixer les accions que ja s’han dut
a terme dins d’aquests sistemes. Els premis es presenten en tres modalitats: millor
declaració ambiental; millor acció d’implicació del personal i/o interacció amb les parts
interessades externes i millor implantació ambiental. La convocatòria s’adreça a
qualsevol organització registrada EMAS que disposi, com a mínim, d’un centre ubicat
a Catalunya cobert pel registre EMAS. La convocatòria resta oberta fins el 5 d’octubre

de
2008.
Més
informació
i
http://www.revisioemas.net/clubemas/pdf/PremisEmasCatalunya.pdf
•

bases:

Subvenció per a actuacions de gestió, conservació i recuperació d'espais
fluvials En data 16 de maig, s’ha fet pública mitjançant la Resolució MAH/1669/2008
la convocatòria d’ajut per a la realització d’actuacions per millorar l’estat ecològic de
les rieres i els cursos fluvials. Les subvencions s’adrecen només a les actuacions de
gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials que siguin d’abast ampli i que
pretenguin millorar la funcionalitat ambiental, hidràulica i morfodinàmica dels cursos
fluvials. Les accions a implantar, a més d’assolir els objectius ambientals en els
espais, no han de suposar cap increment de risc. Per més informació:
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/tramitacions/ajuts/subvencio_actuacions_gestio_
conservacio_espais_fluvials.jsp

Donem la benvinguda a...
... Víctor López Vegas, soci número 409

Us fem saber...
•

Aquest cap de setmana 4, 5 i 6 de juliol s’organitza una trobada a nivell de Catalunya,
Posem en marxa el decreixement. Construint contrapoder, que tractarà el
decreixement des de molts punts de vista, després de la volta ciclista que han fet els
de temps de re-voltes per tots els Països Catalans . Per més informació:
http://www.tempsdere-voltes.cat/

•

Al Parc Natural del Montseny es farà un itinerari sota el títol Aigua, fonts, llegendes i
poesia per descobrir alguna de les fonts properes més emblemàtiques de Viladrau. Al
Centre Cultural Europeu de la natura. El dia 16 de juliol d’11 a 14 hores. S’ha de
reservar plaça al 93 884 80 35 o a p.montseny.viladrau@diba.cat

•

La Asociación Española de Educación Ambiental, celebren el IV Congreso
Internacional de Educación Ambiental a Madrid, del 10 al 12 de setembre, sobre
l’aigua i l’educació ambiental a la dècada del desenvolupament sostenible. Més
informació: www.ae-ea.org

•

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya organitza el concurs
RetinES de curtmetratges i projectes audiovisuals d’educació social. Els treballs
hauran de reflectir algun aspecte de la tasca de l’educació social, ja sigui en la seva
temàtica, ja sigui en tot o en part del seu procés de creació. Podran ser abordats
sense distinció de gèneres, podent-se presentar obres de ficció, documental o
animació, entre d’altres. Al concurs es podran presentar tant curtmetratges ja
realitzats, que podran optar a un premi econòmic, com projectes audiovisuals a dur a
terme, que rebran una beca per tal de fer-los possibles. La data límit de presentació de

projectes és el 15 de setembre de 2008.
http://www.ceesc.es/CATALA/doc_index/RetinES.pdf

Més

informació

i

bases:

•

Del 23 al 26 de setembre es celebrarà a Toledo el II Congreso de Naturaleza de la
Provincia de Toledo, on es tractaran les tem àtiques dels Riscos naturals i el Canvi
Climàtic i la relació entre l’ésser humà i la naturalesa. Més informació:
www.diputoledo.es – Tel: 925 283 56 5

•

El Centre de la Platja ofereix activitats per a tot tipus de grups i el pr éstec gratuït de
materials, gràcies a la Biblioplatja (préstec de llibres, revistes i diaris), a la Ludoplatja
(préstec de cubells, pales, rasclets, etc.) i l’Esportplatja (préstec de xarxes i pilotes de
molts tipus d’esport). Algunes de les activitats que realitzen: Fem un aquari
mediterrani, experiments senzills per conèixer l’aigua del mar o una gimcana
d’orientació. Més informació: Tel. 93 224 75 71 – www.bcn.cat/platges centreplatja@bcn.cat

•

Us presentem les activitats per aquest estiu que ens ofereixen el Centre de Recursos
Barcelona Sostenible. Més informació: www.bcn.cat/agenda21/crbs - Tel. 93 237 47
43
o L’aigua abans d’arribar a casa: visita a la planta potabilitzadora de Sant Joan
Despí, on coneixerem el recorregut que segueix l'aigua des que es capta al riu fins
que arriba a casa nostra, tot seguint el procés que s'utilitza per convertir-la en
aigua apta per al nostre consum. El dimarts 15 de juliol, de 9 a 13 h. Lloc de

trobada: pl. Espanya 6-8 (davant de l'hotel).
o

Turisme sostenible: L'objectiu principal d'aquest taller és aprendre criteris i eines
per tal de planificar i triar unes vacances i sortides més sostenibles. Coneixerem
les diferents tipologies de turisme sostenible (turisme verd, de natura, rural,
solidari...), parlarem del nostre paper com a consumidors i aprendrem diversos
recursos per col·laborar en el desenvolupament sostenible abans, durant i després
del nostre viatge o sortida. A càrrec de Terra Sakra. El dimecres 16 de juliol de 17
a 20 hores.

o

El Rec Comtal: Recorregut per l'últim racó agrícola de Barcelona amb una història
mil·lenària, regat per una sèquia també mil·lenària que havia estat tan important
com la pròpia ciutat. Aquest sistema de camps i recs, amb la seva flora i fauna
associada, encara es pot contemplar a un quart d'hora del centre de la ciutat,
potser per poc temps, ja que diverses ombres planen sobre el conjunt: un projecte
d'urbanització que ocuparà aquest espai lliure, l'AVE... Qui sap quin dia serà el
darrer en què podrem contemplar el Rec Comtal tal com és ara i com ha estat des
de fa més de 1.000 anys. A càrrec de Sergi Garcia, biòleg de l'associació
Galanthus. Divendres 25 de juliol, de 9 a 13 h. Lloc de trobada: sortida RENFE Torre Baró (av. Vallbona).

o

L’aigua abans d’arribar al mar: Visita a la planta depuradora d'aigües residuals del
Prat del Llobregat. Després de passar per casa i pel sistema de clavegueram,
l'aigua arriba a les estacions de depuració per rebre el tractament adequat abans
de retornar-la al mar, tot seguint el seu cicle natural, o bé per ser reutilitzada en
altres usos, com el reg públic de parcs i jardins o la recàrrega d'aqüífers. Dilluns 28

de juliol, de 16 a 19 h. Inscripcions a partir del dia 14 de juliol. Lloc de trobada: pl.
Espanya 6-8 (davant de l'hotel).
o

Les clavegures de Barcelona: Baixarem a la Barcelona subterrània per veure per
dins les clavegueres que recullen l'aigua després de passar per casa. En
coneixerem l'estructura i les feines de manteniment i neteja que s'hi realitzen.
Dijous 31 de juliol. Inscripcions a partir del dia 17 de juliol. Es realitzaran dues
visites, la primera a les 10 i la segona a les 11 h. Lloc de trobada: passeig de Sant
Joan 91 (cantonada av. Diagonal).

•

Catalunya lliure de bosses de plàstic La Fundació per a la Prevenció de Residus i
Consum responsable i la Federació Ecologistes de
Catalunya proposa la "Campanya Catalunya lliure de
bosses!" que s'ha iniciat recentment. La campanya té
l'objectiu de sensibilitzar a tota la societat sobre l'ús
abusiu dels envasos i embolcalls d'un sol ús, i
avançar cap a l'objectiu de consumir de forma més
responsable, i demanar a les autoritats ambientals
del país que apliquin normatives restrictives i eines
efectives per aconseguir reduir el consum de bosses de plàstic. Per més informació:
telèfon i fax: 93 668 6107
e-mail: info@residusiconsum.org, http://www.residusiconsum.org

•

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) ha presentat la “X
per un Bon clima. Calculadora de carboni”. A la guia s’analitzen deu àrees de les
nostres vides i presenta nous mètodes senzills per reduir el CO2 a cadascuna d’elles.
També s’inclou una calculadora, que es pot emprar per calcular les emissions de CO2.
Per més informació: www.gencat.cat/cads

Formació:

•

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot organitza el 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 tindrà lloc del 7 al 9 de juliol en horari de 9 a 14h amb un total de
15 hores lectives. El curs està reconegut amb crèdits de lliure elecció pels universitaris
i estan pendents de la confirmació pel reconeixement com a formació permanent pel
Departament d’Educació. El programa està disponible a: http://fes.olot.cat/mediambient/activitats-actuals. Per més informació: 972262128.

•

Ja us podeu matricular a la XL Universitat Catalana d’Estiu, del 15 al 24 d'agost del
2008 al Liceu Renouvier — Prada (Conflent). Des de fa quaranta anys es construeix
un espai de llibertat i de trobada d’estudiants, professors, professionals, polítics i
assistents en general dels set territoris que conformen els Països Catalans. Més
informació: 96 315 77 99 www.acpv.cat

•

La Fundació d’Estudis Superiors ens ha fet arribar informació sobre el Curs de Guia
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa que enguany arriba a la seva

desena edició. Comença el 15 de setembre i la matrícula ja és oberta. Per més
informació Tel. 972 26 21 28 - jcalabuig@olot.cat – http://fes.olot.cat/
•

La Universitat del país Basc i la Fundació Asmoz promouen un Màster de Dret
Ambiental. El curs comença el 17 d’octubre i finalitza el 16 de juliol de 2010, i el 7
d’octubre finalitza el plaç d’inscripció. L’objectiu del curs és promoure els
coneixements i tècniques necessàries per aconseguir una aplicació efectiva de
l’ordenament jurídic ambiental. Per més informació: Tel. 943 21 23 69.
http://mida.asmoz.org/
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