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Fòrum d’Educació Ambiental 2000+8
10 anys treballant per renovar l’EA davant els reptes de la sostenibilitat
Tal com us vam enunciar abans de l’estiu, aquest any celebrarem una nova edició del
Fòrum d’Educació Ambiental. Ara fa deu anys de la primera trobada amb l’objectiu de
“renovar l’educació ambiental davant dels reptes de la sostenibilitat”. Durant les últimes
edicions el Fòrum s’ha centrat en temàtiques concretes, com el treball en xarxa i la
participació. Deu anys és una xifra prou significativa com per tornar-nos a plantejar quina
és la direcció del camí hauríem de seguir per afrontar els nous reptes. Per això aquest any
volem fer un Fòrum que revisi, avaluï i actualitzi els reptes que es van proposar ara fa una
dècada.

No ens preguntem si estem totalment d’acord, només si anem pel mateix camí
Goethe
La població empordanesa de Llançà serà la que acollirà els dies 21, 22 i 23 de novembre
el Fòrum d’EA 2000+8. Ens allotjarem a l’Hotel Beri i el Fòrum tindrà lloc a la Casa de
Cultura de Llançà, un centre amb unes instal·lacions fantàstiques. A partir de la
presentació d’experiències, coneixerem què s’està fent en l’actualitat sobre els diferents
àmbits de treball plantejats en el Fòrum d’EA 2000. La revisió de les propostes es farà a
través dels grups de treball que finalment actualitzaran les propostes d’acció per la nova
dècada. També hi haurà activitats per a conèixer l’entorn i gaudir d’un cap de setmana
tots junts: un tast gastronòmic amb Pep Palau, Teatre a càrrec de sòcies de l’entitat, i una
sortida amb vaixell pel Cap de Creus. Fins i tot tindrem la oportunitat de tancar el procés
del Pla Estratègic de l’entitat, amb la seva aprovació i la concreció d’accions concretes.
Tot plegat prou temptador com perquè us reserveu aquest cap de setmana de novembre!
A finals de març principis d’abril farem publicarem tots els documents i treballs que hagi
generat el Fòrum, des de la ponència principal, fins a les experiències que es presentin,
passant per les conclusions que n’extraiem de la Trobada.
Aviat us anunciarem com podeu fer la inscripció, i com hi podeu participar.
De moment us avancem el programa, encara provisional:

Divendres
21

Dissabte 22
Matí
2/4 de 10 a 10 Rebuda participants i
lliurament de material
Rebuda
Sr. Pere Vila -Alcalde de LlançàSr. Lluís Pagespetit –president SCEA-

10

Deu anys de Fòrum” i
presentació ponent convidat
Sra. Teresa Franquesa

3/4 d’11 De la necessitat al compromís
El Libro Blanco de la Educación Ambiental

Sra. Susanna Calvo – Ministeri M.A.-

12 a 2/4 d’1 Pausa-cafè benvinguda
2/4 1 a 2 Presentació experiències
Què fem
1.- Objectius , mètodes, models i avaluació
2.- Formació, comunicació, informació
3.- L’educació, sistemes educatius
4.- Els Col·lectius, les xarxes i el voluntariat

Diumenge 23
Matí
9 a 10 Presentació conclusions
Consens de les propostes
Aprovació de document
“declaració de Llançà”
Passi de les aportacions personals
dels assistents a la trobada

2/4 de 11 a 2/4 d’1 Sortides
comentades “El cap de Creus”
a) En vaixell
b) Itinerari guiat
A càrrec d’educadors de
Terramar natura i cultura

2a. part del Fòrum
1 a 2 Presentació Pla Estratègic
de l’SCEA. Juanjo Butron
A) Fase prèvia
B) Procés i resultats
C) Propostes d’acció

2/4 de 3 DINAR
2/4 3

DINAR. Comiat

Tarda
2/4 de 5 a 6 Revisió de propostes
Parlem del camí comú
1.- Objectius , mètodes, models i avaluació
Conduit per : Hilda Weissmann

2.- Formació, comunicació i informació
Conduit per : Anton Aymemí

3.- L’educació, sistemes educatius.
Conduit per : Esther Fanlo

4.- Els Col·lectius, les xarxes, el voluntariat
Conduit per : Carme Dolz

Arribada
tarda
vespre

6 2/4 de 7 Pausa
2/4 de 7 a 2/4 de 8 La síntesi
Renovació / Adequació. Propostes
d’acció per la dècada.

9 vespre

8 Gastronomia i desenvolupament
sostenible. Pep Palau - Director de Fòrum

SOPAR

Gastronòmic Girona 09-

9 Tast Gastronòmic (Hotel Beri) a càrrec de
Pep Palau, Von Arend & Associats

rom cremat
a la platja i
tertúlia

SOPAR
11 Teatre “les dones del b andoler”
a càrrec de sòcies de l’entitat
(acte gratuït i obert a tot el poble)

març / abril ’09 publicació

La SCEA fa teatre
“A la vida s’ha de fer de tot”. Si ets educador ambiental és una frase que ja saps. Per
això, et proposem un nou repte on podràs fer servir les teves habilitats de comunicador,
la teva flexibilitat d’adaptació al públic, els teus nivells de participació … i la il·lusió que ha
fet que t’apuntessin a aquesta trobada.
Per això busquem actrius i músics que siguin socis de l’entitat. L’obra ja la tenim (no és
ben bé d’Educació Ambiental però no ens posarem a debatre ara què és EA i què no ...), i
queda poc temps. “Les dones del bandoler” és una obra escrita per una sòcia de
l’entitat que s’ha representat diverses vegades.
Necessitem:
o 6 actrius: és un text fàcil que es pot assajar a casa. Són monòlegs independents.
o Músics capaços de tocar una cançó entre cada monòleg (violí, guitarra, acordió
flauta...)
o I si hi ha algun tècnic de so dins la societat que més volem... també hi pot
participar
Ens heu de comunicar el vostre interès abans del 30 de setembre i enviarem el text a
totes les interessades abans de signar el contracte definitiu.
Ànims, serà divertit!

Nova convocatòria del Pla Estratègic de la SCEA
Com ja sabeu, la SCEA ha posat en marxa un procés per l’elaboració d’un Pla Estratègic
pels propers quatre anys. La finalitat és l’elaboració d’un document marc que constituirà
un instrument pràctic, motivant i permanent pel desenvolupament de les accions
realitzades per la SCEA, el seu seguiment i la seva avaluació pels propers 4 anys (20082011).
Després de convocar els tallers de percepció, us convidem a continuar amb el procés de
deliberació i debat amb la convocatòria de nous tallers per a obtenir els punts forts i
febles de la SCEA pels propers anys.
Si ets soci o sòcia i encara no has omplert el qüestionari fes-ho ara! Està disponible a la
pàgina web de la scea: www.pangea.org/scea . Encara hi sou a temps!
Els llocs, dates i horaris previstos pels nous tallers són:
Girona, dissabte 27 de setembre al Centre Cultural la Mercè (Pujada de la Mercè,
12) a les 10 hores Telf. 972 22 33 05
Barcelona, dilluns 29 de setembre a la seu de la SCEA (C/Aragó, 281, 1-1) a les
18:30 hores Telf. 93 488 29 79
Valls, dijous 2 d’octubre a l’Institut d’Estudis Vallencs (C/Jaume Huguet, 1) a les
17:30 hores . Telf. 977 600 660

Posteriorment continuarem amb la preparació del pla estratègic amb la determinació dels
seus eixos d’actuació i les accions a realitzar. El resultat serà presentat durant la desena
edició del “Fòrum EA 2000+8” prevista pels 22 i 23 de novembre de 2008 i que convoca
bianualment la SCEA.
Participeu-hi!
Tot això acompanyat d’un deliciós pica-pica!

Salvem CICLOS!
Subscriu-te a la revista de referència en l’Educació Ambiental!
CICLOS, Cuadernos de Comunicación,
Interpretación y Educación Ambiental, és una
revista escrita en castellà que s’ha convertit
en un canal de difusió i comunicació de les
experiències d’educació ambiental que
s’estan desenvolupant i alhora és un referent
de reflexió i d’intercanvi entre el sector dels
educadors ambientals de l’Estat Espanyol.
La revista va veure la llum el desembre de 1996, amb el seu primer número “Educar,
participar”. Des de llavors ja s’han publicat 19 números editats en els últims 11 anys.
L’edició de la revista la fa GEA, Gestión y Estudios Ambientales s.coop, empresa
especialitzada en la intervenció ambiental a través de la comunicació i participació.
Darrera de CICLOS també hi ha un Consell de Redacció que supervisa la línia editorial i
defineix els continguts de la revista.
L’estructura de cada revista segueix sempre el mateix guió; un editorial que defineix el
contingut de la revista; dos o tres articles que apropin experiències desenvolupades en la
pràctica que siguin prou demostratives; un parell d’articles de reflexió, una entrevista, un
reportatge, etc. Cada número de CICLOS tracta un tema de forma monogràfica, per tal de
fer de la revista una eina útil i completa per totes aquelles persones que treballen en els
diferents àmbits de l’educació ambiental.
En l’actualitat hi ha a prop de 450 subscriptors, que és la única via actual de finançament
de la revista. Les quotes cobreixen el 33% dels costos de cada revista, la resta és assumit
per l’editorial de la revista. Aquesta situació econòmica fa que la viabilitat de la revista
recaigui sobre GEA, i per tant fa que el seu destí sigui incert.
Entre d’altres vies de finançament, com el patrocini, s’ha pensat en les subscripcions
massives per garantir la supervivència econòmica de la revista.
En el passat Seminari d’Entitats d’Educació Ambiental que es va celebrar a Cantàbria, es
va acordar que tant les Entitats per compte pròpia com la Federació d’Entitats d’Educació
Ambiental, recentment constituïda, ajudarien a tirar endavant la revista.
Com a Societat Catalana d’Educació Ambiental ja hem començat a activar-nos: S’ha
acordat fer una compra anual de 10 revistes. Amb aquestes revistes s’obsequiaran als

nous socis que arribin a la SCEA i es faran diverses prospeccions a Fundacions i
Biblioteques per tal que s’hi subscriguin.
Però cadascun de vosaltres també podeu salvar a CICLOS!
Des de la SCEA us animem a posar el vostre granet de sorra en aquesta causa i
subscriure-us a CICLOS per tal de salvar aquesta revista d’interès per tots els educadors
i educadores ambientals.
Si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb la secretaria de la SCEA o consulteu
la pàgina web de la revista: www.revistaciclos.com

Joc de l’Aigua a l’AMAfestival (Pollença)
El passat dia 14 d’agost el Joc de l’aigua de la SCEA va
participar dins del marc de l'Amafestival que es va
celebrar els dies 14, 15, 16 i 17 d’agost a Pollença.
Aquest festival va ser concebut com un tribut,
reconeixement i agraïment a les dones i a la seva
important aportació a la societat i el potencial per
contribuir a la resolució dels principals problemes del
món. Amafestival es va crear també com un festival
multidisciplinar en el qual hi havia cabuda per tot tipus
d'activitats com xerrades, tallers i concerts. Un dels
objectius assolits dels organitzadors era aconseguir una
quantitat de diners útil per a la construcció d’una casa
de maternitat a Mali.
El primer acte emmarcat dins el festival va ser el del Joc
de l’Aigua que es va realitzar a la Plaça Major de
Pollença i va ser dinamitzat per Tomàs Arroyo, d’APEU
(Associació Pràctiques d'Ecologia Urbana). Es van fer dues partides, amb un descans de
15 minuts entre cadascuna. Va haver-hi alguns problemes amb l’edat i l’idioma (el català,
castellà i l’anglès alhora), però la capacitat d’improvisació del dinamitzador va fer que les
partides fossin prou amenes.
APEU és una entitat de més de deu anys de vida que intenta apropar l’ecologia urbana a
les persones, tenint en compte que molts de nosaltres vivim en ciutats.

Tornen les Llars Verdes
BUSQUEN LLARS QUE VULGUIN ESTALVIAR i ACONSEGUIR
UN CONSUM MÉS JUST I RESPONSABLE
Des de la associació ambiental Barnamil, conviden a totes les llars de Barcelona a
participar en el programa Llars Verdes, una oportunitat d’aprendre de forma pràctica i
col·lectiva com reduir el consum d’energia i d’aigua domèstics.
Mitjançant l’aplicació de consells d’estalvi i pràctiques senzilles es poden aconseguir
grans reduccions a les factures de la llar que anirem controlant al llarg del programa.
El programa Llars verdes planteja un treball amb grups de 10 a 25 llars, amb l’objectiu
comú d’aconseguir unes fites ben concretes:
• reduir les emissions de CO2 en un 5.2% (objectiu del Protocol de Kioto);
• disminuir entre un 6 i un 10% el consum domèstic d’aigua.
Es vol motivar als participants fent incidència en els resultats que es poden aconseguir
sumant les accions de cada llar, que es tradueixen directament en una reducció de les
factures domèstiques i en una contribució a la millora ambiental. A més a més el procés té
altres al·licients afegits, com el vincle que es crea entre les llars implicades, les
oportunitats de compartir coneixements, la creació de cultura energètica i la participació
en una experiència gratificant.
Què us ofereix Llars Verdes:
- 3 Tallers de caràcter pràctic en relació a la reducció del consum energètic i
d’aigua domèstics (un taller Tèrmic: climatització i aigua calenta, un taller Elèctric:
il·luminació i aparells elèctrics i un últim taller de Mobilitat sostenible. )
- Assessorament tècnic permanent.
- Un kit d’estalvi per començar a posar en pràctica petits canvis a la nostra llar.
Com participar?
> Com a llar particular: qualsevol llar interessada pot inscriure’s a alguns dels grups que
us proposem a continuació.
> Com a entitat col·laboradora: les entitats interessades poden convidar als seus
membres a participar en aquest procés, i formar un grup propi de llars verdes a la pròpia
entitat (amb un mínim de 10 llars participants).
Grups on us podeu apuntar:
Gràcia: Dilluns 6 d'Octubre, 20 d'octubre i 3 de Novembre, de 18-20h. Al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible, c/Nil Fabra 20 baixos. Parada de Metro Lesseps.
Sagrera: Dimarts 7 d'Octubre, 21 d'Octubre i 4 de Novembre, de 19-21h. Al Centre Cívic
Garcilaso, c/Juan de Garay 116-118. Parada de Metro Sagrera.
Ciutat Vella: Dimecres 8 d'Octubre, 22 d'Octubre i 5 de Novembre, de 19-21h. Al Pou de
la Figuera , c/ Sant Pere Més Baix, 70-74. Parada de Metro Ur quinaona.
Per més informació: clica aquí o http://www.energianeta.blogspot.com/

LES VOCALIES INFORMEN...
Servei de Documentació d’Educació Ambiental
ARBUNIÉS Y LEKUNBERRI, ASOCIADOS. Materiales educativos sobre residuos
sólidos urbanos = Hiri Hondakin solidoei buruzko hezkuntza materialak [cd-rom].
Pamplona: Centro de Recursos Ambientales de Navarra, [2007]. 1 cd-rom.
Material didàctic destinat a cicle infantil, primària i secundària. Permet a l’alumnat fer el
paper protagonista en la recerca d’informació i investigació. La proposta d’aquests
materials educatius és inclosa en el marc de col·laboració establert entre les
Mancomunitats de Residus de Navarra, el Govern de Navarra i Ecoembes, dinamitzat pel
Centro de Recursos Ambientales de Navarra.
GUERRERO, M.; REBOLÉ, L. Guía de la energía para centros escolares. [Pamplona]:
Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra, [2007?]. 46 p. + 1 cd-rom.
L’objectiu d’aquest material és oferir una eina de treball participativa i integradora en el
centre educatiu per afrontar l’estudi del consum energètic i reduir les emissions de CO2
associades, definint un Pla Energètic en el mateix centre. Està destinat a centres
educatius de primària i secundària.
MAYOL FARGUELL, X. Connectivitat ecològica: elements teòrics, determinació i
aplicació: importància de la connectivitat ecològica com a instrument de
preservació de l’entorn i d’ordenació del territori a Catalunya. Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, 2008. 147 p.
Hi
trobareu
el
PDF
del
document
a
la
següent
drecera:
<http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/documentsrecerca/2
008/connectivitat_ecologica_baja.pdf>.
MITCHELL, M. X un bon clima: calculadora de carboni: una guia d’acció contra el
canvi climàtic. Barcelona: Fundació Terra, Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible, [2008]. 51 p.
Guia que conté informació per reduir les emissions de carboni. Analitza deu àrees de la
vida quotidiana i presenta mètodes molt senzills per reduir el CO2 a cadascuna d’elles.

WATKINS, K. Informe sobre el desenvolupament humà:
2007/2008: la lluita contra el canvi climàtic: la solidaritat
humana en un món dividit [cd-rom]. Barcelona: Unescocat,
etc., 2007. 1 cd-rom.
En aquesta ocasió l’informe se centra en el canvi climàtic i els
seus reptes. Podeu accedir a l’informe a través de la següent
drecera:
<
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr20072008/chapters/catalan/>.

Donem la benvinguda a...
...Mariona Bigas, sòcia núm. 412...

Subvencions, premis i ajuts
•

La organització de la UICN, busca voluntaris pel Congré s Mundial de la
Naturalesa que tindrà lloc entre el 4 i el 15 d’octubre a Barcelona. Algunes de les
condicions per ser voluntari son tenir disponibilitat per un total de 25 hores, parlar
l’anglès i el castellà de forma fluida i estar present a la sessió d’introducció que es
farà abans que el Congrés comenci. A canvi, ofereixen la inscripció gratuïta,
incloent l’assistència a les diferents sessions i al material del congrés, una
formació de 4 a 8 hores i una sala de repòs pels voluntaris. La data màxima és el
25 de setembre. Per més informació; clica aquí, o poseu-vos en contacte amb
christian.vonarburg@iucn.org

Formació
•

La Universidad Nacional de educación a Distancia i la Catedra UNESCO
d’Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible presenten els seus
programes de postgrau; “Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible” i
“Desarrollo local y Agenda 21”, dirigits per Maria Novo. El primer està dissenyat
considerant la complexitat dels problemes ambientals i de les seves solucions, i la
necessitat d’obrir-nos cap a un nou paradigma ambiental basat en el pensament
complexa i el coneixement integrat. S’estructura en dos cursos acadèmics. El
segon es planteja un procés de reflexió i anàlisi al voltant del desenvolupament
sostenible i el desenvolupament local, així com les característiques, propostes i
eines de l’Agenda 21 per l’aplicació pràctica dels principis que guien la
sostenibilitat en sistemes locals. Els socis de la SCEA teniu un 20% de descompte!
Per més informació: www.fundacion.uned.es/cursos
Tel: 91 398 69 78
Fax: 91 398 69 18
e-mail: mnovo@edu.uned.es

•

Ecoserveis, amb col·laboració amb el Campus per la Pau de la UOC, ofereix per
aquesta tardor 2 cursos on-line sobre les energies renovables i la seva eficiència.
El curs Eficiència i energies renovables: respostes domèstiques al canvi
climàtic dóna coneixements de la relació entre canvi climàtic i energia i com es
poden aplicar les energies renovables en l’àmbit domèstic. (del 21 d’octubre al 19
de desembre, inscripcions fins el 7 d’octubre). I el segon curs, criteris per a
valorar els biocarburants, dóna eines per a superar el debat actual sobre
biocarburants i dels seus impactes i possibilitats. (del 4 novembre fins el 28 de
novembre, inscripcions fins el 21 d’octubre). Més informació als arxius adjunts i
inscripcions: www.ecoserveis.net . Tel 93 459 00 22

•

Des de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot organitzen el III Seminari
Internacional Conviure amb els volcans que tindrà lloc a Olot del 2 al 4
d’octubre. Per consultar el programa cliqueu aquí. Per més informació: FES; Tel:
972262128 - http://fes.olot.cat

Us fem saber...
•

La propera tardor tindrà lloc el 1er Global EcoForum, que es centrarà en la
responsabilitat, la sostenibilitat l’ecoinnovació. L’esdeveniment, organitzat per
Eco-Union, serà un punt trobada per a la reflexió, les interrelacions i la generació
de noves idees cap a una societat i responsable. Contarà d’unes sessions virtuals
del 22 de setembre al 17 d’octubre, i una trobada presencials, el dia 7 d’octubre.
Un dels objectius de la trobada és crear una xarxa de contactes per fomentar la
col·laboració i accelerar la implantació d’accions sostenibles i responsables. Més
informació: http://www.eco-union.org/

•

Es celebra el 5º Congrés Mundial d’Educació Ambiental. L’Associació
Internacional d’Investigadors en Educació Ambiental estan organitzant que tindrà
lloc entre el 10 i 14 de maig a Montreal. Teniu temps fins el 30 de setembre per
presentar les vostres comunicacions. Per més informació: www.5weec.uqam.ca

•

Per quart any a Catalunya podeu gaudir de la nit dels ratpenats, dins de la tretzena
edició del que a Europa s’anomena la Bat Night. Es faran diverses activitats per
tots els públics per conèixer aquests animals nocturns a Olot i Andorra. Els dies 13
de setembre i 30 de setembre, respectivament. Per més informació: Museu de
Granollers Ciències Naturals. Tel: 93 870 96 51 – granollers.cn@diba.cat –
www.museugranollers.org

•

Entre el 5 i 14 d’octubre de 2008 la Unió Internacional per a la Conservació de la
Naturalesa (UICN), amb la col·laboració amb altres institucions, organitza el
Congrés Mundial de la Naturalesa que es celebrarà al Centre de Convencions
Internacional de Barcelona.
El Congrés és el més gran relatiu a
la conservació més gran i de major
diversitat del món. Se celebra cada
quatre anys i el seu objectiu és
millorar la gestió del medi ambient
natural pel desenvolupament humà,
social i econòmic. Aquest any el
tema del Congrés – Un Món divers i sostenible – oferirà les bases per
desenvolupar una visió convincent de com pot ser el món durant les pròximes

dècades. Els eixos principals seran: Un nou clima pel canvi, Ecosistemes sans,
gent sana, i Salvaguardar la diversitat de la vida.
Assistiran més de 8000 líders de governs, sector públic, organitzacions no
governamentals, companyies, agències de las Nacions Unides, i organitzacions
socials, es reuniran per discutir, debatre i prendre decisions per tal de resoldre els
assumptes més importants en matèria de medi ambient i desenvolupament.
La SCEA participarà el dia 11 d’octubre amb la coordinació d’una taula rodona
sobre l’educació ambiental.
Per consultar el programa: http://208.112.69.59/agenda/ i per més informació:
http://cms.iucn.org/congreso_esp/index.cfm
•

Del 8 al 10 d’octubre es celebrarà al CCCB la novena edició del Congrés
Internacional del Caminar, organitzat pel grup londinenc Walk 21, una associació
pels drets del vianants. Té coma principal objectiu promoure la pràctica de
caminar en zones urbanes i interurbanes per tal de potenciar els drets dels
vianants i comptarà amb la presència d’experts en polítiques de mobilitat, de
planificació urbana, de protecció ambiental, turisme i salut. Més informació
http://www.barcelonawalk21.com/

•

Els dies 20 i 21 d’octubre Barcelona acollirà la VII Conferència de l’Associació
per a l’Estudi del Zenit del Petroli (ASPO, per les seves sigles en anglès).
Aquesta organització té com a objectiu l’estudi del declivi del petroli mundial i el
gas natural, els seus possibles efectes en la societat, així com les possibles
accions per a la mitigació dels seus impactes. La trobada està organitzada per
l'Associació per a l'Estudi dels Recursos Energètics (AEREN), que sota la
denominació d'ASPO Spain, representa a aquesta associació internacional des de
juliol de 2006 (www.crisienergetica.org). La Conferència tindrà lloc al World Trade
Center
de
Barcelona.
Per
més
informació:
http://www.aspospain.org/aspo7/program_cat.html

•

El 23 d’octubre es celebrarà la II Trobada d’Estudiosos del Foix a la Masia Mas
Catarro (els Monjos). Les persones interessades podran presentar pòsters i
comunicacions, abans de l’1 d’octubre. Per més informació: Jordina Grau
(secretaria de la Trobada). Diputació de Barcelona. Telf: 93 402 28 43 –
s.parcsn@diba.cat

•

La VII Trobada d’Estudiosos del Montseny tindrà lloc al Museu de Granollers els
dies 20 i 21 de novembre. Les persones interessades podran presentar pòsters i
comunicacions, abans de l’1 d’octubre. Per més informació: Jordina Grau
(secretaria de la Trobada). Diputació de Barcelona. Telf: 93 402 28 43 –
s.parcsn@diba.cat

•

El Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona celebrarà les seves IX Jornades
del Projecte Educatiu de Ciutat els dies 1 i 2 de desembre. Convocades pel
Consell Directiu del PEC, les Jornades “Educació, Interculturalitat i Cohesió
Social" , formen part del Programa Barcelona Diàleg Intercultural i seran
precedides per la reunió de les tres comissions d'àmbit del nou Pla d'acció
2008-2011 del PEC, que es farà el dia 5 de novembre. Per més informació:
www.bcn.cat/educacio/pec

•

El Museu Industrial del Ter ens ha fet arribar la seva oferta educativa, que consta
d’activitats, sortides i visites per a conèixer, interpretar i gaudir del riu Ter en totes
les seves dimensions. Per més informació: CERM, Centre d'Estudis dels Rius
Mediterranis - Museu Industrial del Ter. TEL: 93 851 51 76.
cerm@mitmanlleu.org http://www.mitmanlleu.org

•

Us presentem algunes de les activitats del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible per aquest mes de setembre:
o

La pesca a Barcelona. Visita a la Llotja de Barcelona per tal de conèixer
les espècies que es capturen, les aus marines associades a aquesta
activitat, les arts de la pesca i el funcionament de la llotja. L’activitat estarà
conduïda per Josep Torrent, especialista en peixos i aus marines.
Associació Galanthus. El divendres 26 de setembre de 16 a 19 h a la
cantonada av. Joan de Borbó amb Escar.

o Tresor de llavors és una guia elaborada per iniciar-se en e cultiu i
experimentació de varietats locals. Amb el llibre es regala una selecció de
llavors de 15 varietats d’hortalisses per posar en pràctica els coneixements.
En aquesta sessió, amés de presentar el projecte Esporus, es parlarà de la
importància de conservar la biodiversitat de cultius, els aspectes necessaris
per conservar una varietat determinada i les característiques de les
varietats de la col·lecció. Presentació a càrrec de Josep M. Vallès,
Tarpuna. El dilluns 29 de setembre de 19 a 20 al CRBS.

Les inscripcions s’obren 15 dies abans de l’activitat. El CRBS es troba al Carrer Nil
Fabra, 20 baixos. Més informació: Tel. 932 374 743 - recursos@bcn.cat www.bcn.cat/agenda21/crbs

•

L’Associació Vida Sana organitza alguns cursos de formació. Destaquem:
o La horticultura escolar i familiar. Els dies 4 i 5 d’octubre a Barcelona. El
dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores i diumenge de 10 a 14 hores.
Dirigit a mestres, educadores, professors, agricultores i horticultores
aficionades, en el curs s’aprendrà sobre el mètode de les parades crestall i
la seva realització. Professorat: Gaspar Caballero de Segovia

o Taller de conserves de fruites i verdures. Els dies 27 i 28 de setembre,
de 10 a 18 podreu aprendre els diferents mètodes de conservació, els
conservants naturals que existeixen i quins aliments es poden conservar.
Professorat: Núria Olivella i Marga Roldan. Per més informació: Tel: 972
158 118 – marga.roldan@formacionvidasana.org

SCEA

SDEA

Societat Catalana d’Educació Ambiental

Servei
de
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

Documentació

d’Educació

A/e: scea@pangea.org

Tel. 93 237 47 43 Fax 93 237 08 94

www.pangea.org/scea

A/e: documentacioambiental@ bcn.cat
www.bcn.es/agenda21/crbs

