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L’estat de la professionalització de l’Educació Ambiental
Des de fa anys, la professionalització de l’educació ambiental va apareixent en els
seminaris, reunions i assemblees dels/les educadors/es ambientals. Aquest cop ha
estat el Grup de Treball de Professionalització de la Federació d’Entitats d’Educació
Ambiental (FEEA) el que ha posat el tema sobre la taula. Tot seguit us presentem un
resum de l’article que el Grup de Treball va publicar al butlletí del maig del CENEAM,
on explica les peripècies que han hagut de superar per participar en el procés de
definició de la professió d'educador ambiental.
El procés de professionalització de l’educació ambiental de l’última dècada ha coincidit
amb l’onada reguladora de la formació i l’acreditació professional en l’àmbit
administratiu, exportada d’Europa per tal d’afavorir el moviment de treballadors entre
països europeus. Europa ho deixa clar en el Consell Europeu de Lisboa, celebrat el
març de 2000, quan declara que un dels objectius estratègics pel 2010 és “Convertirse en l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món,
capaç de créixer econòmicament de manera sostenible amb més i millors llocs de
treball i amb major cohesió social”.
Per aconseguir aquesta finalitat (força difícil tenint en compte que créixer
econòmicament i de manera sostenible és contradictori) s’ha de canviar el sistema
econòmic, productiu i educatiu si no ens en deixem algun. L’Institut Nacional de les
Qualificacions (INCUAL), que depèn del Ministeri d’Educació i Treball, és l’encarregat
de definir i actualitzar el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals i de la
seva transposició als Títols de Formació Professional i als Certificats de
Professionalitat que permeten acreditar la formació i l’experiència laboral prèvia. És a
dir, l’INCUAL és l’organisme que remodelarà la formació professional per tal que
l’adquisició de coneixements pels nous llocs de treball sigui més eficient, tal i com
projecta Europa.
Les Qualificacions Professionals corresponen al conjunt de competències
professionals amb significació per l’ocupació laboral, que poden ser adquirides
mitjançant la formació reglada, altres tipus de formació o l’experiència laboral. Cada
Qualificació està formada per Unitats de Competència (activitats professionals que es
desenvolupen dins de la Qualificació), que alhora té associada un Mòdul Formatiu, on
es descriu la formació necessària per adquirir aquesta Unitat de Competència. Els
Mòduls Formatius són la unitat d’oferta educativa i són la part més petita de la
formació que es pot acreditar per l’obtenció d’una titulació de formació professional.
Respecte l’educació ambiental, el dia 4 de juliol de 2007 es publica al BOE la
Qualificació Professional d’Interpretació i Educació Ambiental. El Grup de Treball de
Professionalització realitza unes aportacions, algunes de les quals es tenen en
compte, en un procés de consulta (que no de participació), en el que els continguts ja
havien estat determinats. Al no haver fet un procés informat i participat amb el sector,
el Grup de Treball considera que el text publicat no correspon a la realitat ni és
representatiu del sector.

El següent pas legal és transposar aquesta Qualificació Professional a títols de
Formació Professional i al Certificat de Professionalitat, que acreditarà que un/a
treballador/a sigui capaç d’aplicar els coneixements, habilitats i actituds necessàries
per dur a terme l’exercici de l’activitat professional. L’encarregat de l’elaboració dels
Certificats de la família professional de Seguretat i Medi Ambient (per tant, del
d’Interpretació i Educació Ambiental) és el Servicio Público de Empleo Estatal amb la
col·laboració del Centre Nacional de Formació Ocupacional Los Realejos (Santa Cruz
de Tenerife).
El Grup de Treball torna a posar el nas en el procés. Aquesta vegada té coneixement
de l’inici de l’elaboració del Certificat gràcies a l’atzar, tot i que el grup havia estat en
contacte amb els organismes responsables i havia ofert la seva col·laboració per
diferents vies. El Grup de Treball aconsegueix l’esborrany i presenta un seguit
d’al·legacions que es tenen molt poc en compte; finalment la proposta definitiva només
recull aspectes secundaris, sense enriquir-se del nou enfocament que s’aportava.
Les al·legacions es poden resumir en quatre aspectes:
1. La càrrega horària i la seva distribució: hi ha un gran nombre d’hores en els
mòduls formatius que estan relacionades amb temes naturalístics, en detriment
als mòduls específics de projectes, programes i activitats d’educació ambiental.
2. Les titulacions proposades per la formació: els perfils de les persones que
realitzin la docència dels cicles formatius són principalment de l’àmbit forestal,
agrícola, geologia o topografia, excloent altres professions de ciències de
l’educació, magisteri o pedagogia, i sense contemplar a altres educadors/es
ambientals.
3. L’enfoc naturalista: la major incidència dels continguts naturalistes fa que la
formació sigui limitada al medi ambient natural, sense considerar continguts
d’altres disciplines també importants pel desenvolupament de l’activitat
professional.
4. La distinció de l’Educació Ambiental d’altres professions: la interpretació del
patrimoni, l’animació sociocultural, les activitats d’oci i temps lliure i l’educació
ambiental són disciplines que tenen la seva estructura pròpia. Que
comparteixin eines, tècniques i recursos, no significa que siguin la mateixa
professió.
El Grup de Treball de Professionalització alerta que la incorporació dels Mòduls
Formatius en l’elaboració dels Títols de Formació Professional és imminent, i ells estan
atents al procés. Sol·licita que qualsevol notícia relacionada amb la professionalització
de l’educació ambiental es comuniqui a la FEEA per difondre-ho entre els
educadors/res ambientals. I per últim, convida a les associacions i als/les
educadors/es ambientals a aprofundir en el debat i establir criteris sobre la figura
professional de l’educador/a ambiental.
Podeu veure l’article sencer a:
http://www.mma.es/secciones/formacion_educacion/boletin_ceneam/anteriores/pdf/car
peta_mayo2009.pdf (pàgina 7: De cualificaciones y certificados. Odisea de una
profesión en busca de legitimidad social, económica y jurídica)

La Fàbrica del Sol obre les seves portes
Aquest mes de setembre ha obert les portes La
Fàbrica del Sol, el nou centre d’educació
ambiental de Barcelona, ubicat al barri de la
Barceloneta (c/ Salvat Papasseit, 1), que donarà
relleu al Centre de Recursos Barcelona Sostenible
(CRBS) que estava ubicat al carrer Nil Fabra.
L’equipament ampliarà l’oferta d’activitats. L’edifici
modernista de l’antiga Fàbrica de Gas de la
Barceloneta, catalogat de l’any 1907, ha estat
rehabilitat sota criteris de sostenibilitat i
autosuficiència energètica, i inclou diverses
mesures i solucions arquitectòniques mediambientals, com ara l'aprofitament de l'aigua
de la pluja, plaques solars, ventilació natural, etc. que fins ara es trobaven al CRBS i
oferirà informació i assessorament, visites per la ciutat i tallers. A més, tots els espais
de la fàbrica són espais expositius per divulgar la cultura de la sostenibilitat. Durant el
mes de setembre el nou equipament manté el mateix horari d’atenció al públic que el
CRBS: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 hores i de 16.30 a 20 hores.
D’aquesta manera al carrer Nil i Fabra hi continuaran compartint espai el Servei de
Documentació d’Educació Ambiental (SDEA), l’Agenda 21 Escolar i l’Agenda 21 Local.
El dia 4 d’octubre a les 11 del matí s’inaugurarà el centre.
Podeu trobar més informació a: http://w3.bcn.es/fitxers/home/sol.412.pdf

La SCEA ja forma part de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de
Catalunya (XVAC)
La SCEA va fer la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de
Voluntariat Ambiental de Catalunya, i el dia 23 de
juliol, la XVAC va aprovar oficialment a la reunió de
Junta que la SCEA formés part de la Xarxa. Així
doncs, ja en som nous membres!
La XVAC és una organització de segon nivell que aglutina organitzacions i
associacions catalanes que realitzen programes i actuacions de voluntariat ambiental o
que estan relacionades amb la realitat d’aquest. El que vol és promoure i esdevenir
una associació operativa i de referència en aquest camp, tot incidint en el
reconeixement social, en la recerca i en la formació. També pretén afavorir el treball
conjunt de les organitzacions, aconseguint una promoció i reconeixement de les
tasques dutes a terme, donant suport als projectes que estan en funcionament, i
trobant noves formes de cooperació i treball en xarxa. La Xarxa té la voluntat de
treballar mitjançant la creació de comissions o grups de treball, que derivin de les línies
estratègiques i dels propis objectius de l’entitat.

La SCEA renova el tríptic de presentació de l’entitat
L’any 2004 la SCEA va editar uns tríptics informatius de l’entitat, que explicaven què
és i quins objectius i línies d’actuació desenvolupa. També anaven acompanyats d’una
butlleta d’inscripció per als nous socis. L’objectiu era donar-nos a conèixer i captar
nous socis.

Per aquesta propera tardor hem volgut renovarne el format i la imatge, que té certa coherència
amb la pàgina web de la SCEA. El contingut és
en essència el mateix, però hi hem incorporat
algunes novetats com el servei de borsa de
treball i que la SCEA és membre de la FEEA. El
disseny va a càrrec d’Ex-libris SCCL, empresa
de creació gràfica i serveis editorials que ja va
dissenyar i editar la publicació del Fòrum
2000+8.
Aprofitant que el pròxim any 2010 l’entitat
celebra el seu 25è aniversari, al nou tríptic hi
apareix un logo que ho recorda.
Ara caldrà difondre aquests tríptics de presentació de la SCEA arreu del territori per
donar a conèixer l’entitat, difondre les tasques que desenvolupem i captar nous socis.
Per tant, ja sabeu que a partir de l’octubre, tots aquells socis que vulgueu repartir
tríptics a amics, coneguts, companys de feina i a les jornades, conferències i tallers on
aneu, els podeu passar a recollir per la SCEA.
Es tracta de créixer i millorar!

La Borsa de Treball: un servei que beneficia a tots els socis
Us recordem que el passat mes de maig vam posar en marxa un nou servei
gratuït per tots els socis i sòcies de la SCEA: la BORSA DE TREBALL.
Aquest servei té la finalitat de ser un punt de contacte útil, pràctic i ràpid i
facilitar la recerca de feina o de candidats per cobrir places vacants
relacionades amb l’educació ambiental.
Aquesta nova iniciativa està sent un reclam per incorporar socis nous, que fan
arribar els seus currículums a l’entitat.
Demanem la col·laboració de tots per fer funcionar plenament la borsa de
treball, i fer que sigui un servei dinàmic i eficaç.
Per tant, si teniu alguna oferta de feina, només heu d’omplir els dos formularis que
trobareu a la pàgina web (http://www.pangea.org/scea/borsa_treball.htm) i la SCEA us
farà arribar els currículums dels socis interessats.
Esperem la vostra col·laboració per poder beneficiar-nos i fer funcionar entre tots
aquesta eina d’intercanvi.

Presentació d’experiències per la setmana del CADS

En el marc del procés de participació per a l'elaboració de l'Estratègia per a la
sostenibilitat de Catalunya, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
(CADS) de la Generalitat de Catalunya ha organitzat la setmana del CADS. Es
celebrarà del 14 al 16 d’octubre a l’espai del Consorci el Far i hi ha la possibilitat de
presentar experiències en forma de fitxa. Es tracta de donar a conèixer iniciatives que
promoguin els valors i fomentin la sostenibilitat.

La fitxa es publica a la pàgina web, s'exposa durant la setmana i formarà part del llibre
"10 anys del CADS: reptes per la sostenibilitat de Catalunya". Us podeu descarregar la
fitxa a: http://www.reptessostenibilitat.cat/index.php?seccio=presentaexperiencia
Des de la SCEA hem presentat una fitxa amb l’experiència “De font en font", que ja es
pot consultar a http://www.reptessostenibilitat.cat/index.php?seccio=experiencies
Agafant aquesta fitxa com a model, convidem als responsables d'altres projectes de la
SCEA a presentar fitxes. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb la
secretaria tècnica de la SCEA i feu-nos arribar la fitxa per fer-hi una revisió.
També animem a tots els socis i sòcies a enviar els seus projectes perquè puguin ser
publicats.

Donem la benvinguda a...
... Natàlia Jiménez Mestre, número de sòcia 428

... Marina Barroso Alasà, número de sòcia 429
... Alba Fuente, número de sòcia 430
... Mariona Melero Ballús, número de sòcia 431
... Anna Carratalà Ripollès, número de sòcia 432
... Blanca Martí de Ahumada, número de sòcia 433

El soci del mes
Aquest mes de setembre us volem presentar els nous socis i sòcies que s’han
incorporat a la SCEA durant aquest estiu, quines han estat les seves motivacions i els
seus interessos per formar part de l’entitat.

Mariona Melero Ballús. 28 anys
1- Com vas conèixer la SCEA?
Bé, jo vaig coneixer la SCEA mentres realitzava una recerca de feina. M'he dedicat
durant bastant de temps a l'educació ambiental, amb nanus des dels 3 fins als 18 anys i
en el rastreig per la xarxa d'internet em va aparèixer aquesta associació.

2- Què t’ha empès a fer-te sòcia?
Primerament, les oportunitats laborals que em puguin sorgir a partir d'aquí, no ens hem
d'enganyar! I segon i molt important també, trobar un lloc amb professionals de
disciplines paral·leles a les meves, per tal d'intercanviar opinions, coneixements, etc.
Obrir una porta a nova gent i nous coneixements, sempre és enriquidor, tant personal,
com professionalment.

Marina Barroso Alasà. 31 anys
1- Com vas conèixer la SCEA?

Sóc sòcia i treballadora de JAFRA NATURA, una empresa concessionària de la
Diputació de Barcelona que desenvolupa activitats de lleure i educació ambiental al
Parc del Garraf i vaig conèixer la SCEA en unes jornades d'educació ambiental
organitzades per la Diputació.

2- Què t’ha empès a fer-te sòcia?
Tant a nivell personal com professional penso que és molt enriquidor conèixer i
compartir experiències amb altres professionals del sector, a banda que considero
molt important la tasca que desenvolupa la SCEA i crec que fer-se'n soci és una bona
manera de donar-hi suport.

Oriol Giménez i A gulló. 25 anys
1- Com vas conèixer la SCEA?
Exactament no ho sé. Probablement algun dia, després d’anar i venir de diferents
entitats que es dediquen a l’educació ambiental, deuria estar rellegint per internet
projectes en els quals m’agradaria col·laborar i deuria adonar-me que tenien un logotip
comú que es repetia.

2- Què t’ha empès a fer-te soci?
Poder participar de manera activa i en xarxa amb persones que troben en l’educació
ambiental un suport pedagògic per fer front a necessitats socials i mediambientals.

Les vocalies informen...
- Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Les darreres novetats que han arribat al SDEA són:

BERTOLINI, G.; DELALANDE, C. Les deixalles i el
reciclatge. Nicolas Hubesch (il.). Barcelona: Empúries, 2008.
71 p.
Llibre infantil recomanat per a nens i nenes a partir de 8 anys.
Presenta de manera cronològica com ha estat la producció i el
tractament dels residus generats en la societat.

COLL GELABERT, E., et al. Manual municipal de recollida selectiva porta a porta
a Catalunya. Barcelona: Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva
porta a porta, 2007. 300 p.
Aquest manual pretén donar a l’usuari (polítics, tècnics, gerents d’empreses del sector
i estudiants de disciplines relacionades amb els temes ambientals i la sostenibilitat)
una informació àmplia, rigorosa, ben sistematitzada i ordenada sobre el sistema de
recollida de residus domèstics amb el sistema porta a porta. Pretén no només fer-ne
una aportació estrictament tècnica, sinó aportar informació econòmica, sobre educació
ambiental i sensibilització, dades per avaluar l’eficàcia i eficiència del sistema, etc.

GALLEGO, J. L. I això, on va?: guia pràctica del
reciclatge. Barcelona: Viena, 2008. 143 p.
L’autor – l’expert en medi ambient del programa Els Matins
de TV3 – ha posat per escrit en aquest llibre les respostes
a totes les preguntes que puguin sorgir a casa, a la feina o
a l’escola, en relació amb els residus domèstics: com els
podem reduir, a quin contenidor pertoca cada objecte i com
es reciclen o es reutilitzen després.

MARTÍN MARTÍNEZ, F. Reciclajuego: cómo dar juego al material de desecho.
Alicia Valdelvira Riego (il.). Badalona: Paidotribo, 2007. 206 p.
Recurs educatiu dirigit a professionals que els interessi l’ús de material alternatiu en
les sessions d’educació física. És un repertori útil de propostes lúdiques i de confecció
de nous materials físico-esportius a partir de la transformació de materials de rebuig.

Formació
•

La Universitat del País Basc-Euskal Herriko Unibertsitatea en col·laboració amb la
Fundación Asmoz, organitza la segona edició del curs “Ordenació i gestió del
territori” de 30 crèdits ECTS on line. L’inici del curs és el 16 d’octubre i el termini
d’inscripcions acaba el 6 d’octubre. També ofereixen altres cursos com
l’Especialista Universitari en Desenvolupament Sostenible, gestor Agenda 21 local.
També ofereixen el Màster propi on line “Dret ambiental” de 60 crèdits ECTS, us
podeu inscriure fins el 5 d’octubre. Podeu consultar-ho a: http://territorio.asmoz.org.
Informació a: T. 943 21 23 69 i territorio@asmoz.org.

•

El conveni entre EcoPortal.net i Fundación Unida té a punt el Segon Cicle 2009
de Cursos a Distància. N’hi ha dos que us poden interessar:
- Diplomat d’especialització professional en ecologia humana i gestió
ambiental otorgat per la Universitat Bolivariana de Chile
(Més info a: http://www.ecoportal.net/content/view/full/14872)
- Diplomat d’especialització professional en gestió sostenible del turisme
otorgat per la Universitat Bolivariana de Chile
(Més info a: http://www.ecoportal.net/content/view/full/14882)

•

La Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) organitza el Programa
de Postgrau “Educació ambiental i desenvolupament sostenible”, en les
modalitats d’especialista i màster. La directora és la Dra. María Novo Villaverde. La
durada del postgrau és de desembre de 2009 a setembre de 2010. Si voleu
ampliar la informació podeu visitar la pàgina
http://www.fundacion.uned.es/cursos/educacion/modular/educacion_ambiental/

Subvencions, premis i ajuts
•

Us recordem que la Fundació Roca i
Galès convoca diferents premis: 18è
premi periodístic Jacint Dunyó d’articles
sobre cooperativisme / 13è premi Albert
Pérez-Bastardas d’articles sobre medi
ambient i educació ambiental / 2n premi
d’articles sobre benestar social.
El termini de presentació dels articles finalitza el 15 d’octubre. Podeu consultar-ne
les bases i trobar més informació a: www.rocagales.org i cc@rocagales.org i tel. 93
215 48 70.
•

Amb la finalitat de fomentar la presència dels petits i
mitjans municipis, la Fundació CONAMA convoca el
Premi CONAMA a la sostenibilitat de petits i mitjans
municipis. La iniciativa reconeix tots aquells projectes
posats en marxa a favor de la sostenibilitat en dues
categories, menys de 5000 habitants i entre 5000 i 30000 habitants. Per tal de
fomentar la participació pública s’ha previst una votació pública on-line que tindrà un
pes en el resultat davant el jurat. Podeu consultar-ne el programa a:
www.premioconama.org. Es poden presentar les candidatures entre el dia 1 de
setembre i fins el 15 de novembre. Tel:(34) 91 310 73 50 i premio@conama.org

Sabeu que...
•

La Fundación Tormes-EB organitza el seminari “La comunicación ambiental
desde las ONGs: innovación en la transmisión de mensajes”, que tindrà lloc els
dies 25, 26 i 27 de setembre al Centre d’Iniciatives Ambientals de Salamanca
(Almenara de Tormes, Salamanca). Va destinat a membres d’organitzacions no
governamentals que treballin en el camp de la intervenció ambiental. El seminari és
gratuït incloent docència, dossier informatiu i manutenció, amb una fiança de 10
euros que es tornarà a l’acabar. Per més informació i inscripcions: 923 170 108 o
contacta@fundaciontormes-eb.org

•

El diumenge 27 de setembre hi ha la Pedalada Contra el Canvi Climàtic 2009,
que organitza, per tercer any consecutiu, el Bicicleta Club de Catalunya (BACC),
amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta activitat es celebra dins la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS). L’any passat hi van participar
70 municipis, i aquest any l’objectiu és arribar fins als 100. Podeu saber-ne més:
info@fundaciomobilitatsostenible.org i www.pedala.org

•

Els dies 28 i 29 de setembre es celebrarà el seminari “Les societats urbanes
davant la reforma ambiental. Visions i propostes des de la sostenibilitat”. Està
organitzat pel Grup de Geògrafs per l’Ecologia Social (2GES) i la Xarxa de Recerca
en Educació per a la Sostenibilitat. Tindrà lloc a la Facultat de Geografia i Història
de la UB (C/ Montalegre, 6. Barcelona). El seminari és gratuït prèvia inscripció a
edusost@edusost.cat

•

L’1 d’octubre, en motiu del seu desè aniversari, l’associació Nova – Centre per a la
Innovació Social, de la qual forma part l’empresa Delibera – Serveis de
Participació Interactiva, celebren una festa, on presentaran el nou local de

Barcelona, el nou web i els projectes més importants. Si voleu rebre la invitació,
comuniqueu-ho a delibera@delibera.info. www.delibera.info
•

De l’1 al 4 d’octubre es realitzarà el Cycle
Tourism Congress Costa Brava a Santa
Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Platja
d’Aro, organitzat per la Fundació ECA BV.
L’objectiu és animar i donar a conèixer als
nostres ciutadans una nova manera de viatjar, més natural, més sostenible i en
contacte amb la natura com és el cicloturisme. Més informació a: 902 404 072 o
info@fundacionecabv.org.
•

El 3 d’octubre s’organitza una trobada de voluntariat de l’Associació Hàbitats –
Projecte Rius, en la que es pretén ajuntar tots els voluntaris i amics de l’entitat per
tal de celebrar una jornada envoltats d’un ambient festiu i familiar, on hi haurà
diversos tallers, activitats, dinar i concert de cloenda. Es farà a la Torre de l’Amo de
Viladomiu Nou, a Gironella (Berguedà). Més informació: 93 421 32 16 o
info@associaciohabitats.cat o www.projecterius.org/trobada

•

Dimecres 7 d’octubre a les 9h tindrà lloc a la Cambra de Comerç de Sabadell (Av.
Francesc Macià, 35) la sessió informativa sobre Eficiència i Estalvi energètic
que organitza Eurochambres. La Cambra de Comerç de Sabadell participa en el
projecte europeu “Change”, promogut per Eurochambres, amb l’objectiu d’impulsar
l’eficiència energètica a les petites i mitjanes empreses, en el marc del programa
“Energia Intel·ligent per a Europa”. Aquesta tercera edició es centrarà en el
manteniment preventiu d’instal·lacions, el rendiment de motors elèctrics i sistemes
de climatització per activitats industrials, comercials i de serveis. Sessió gratuïta, cal
inscripció prèvia. T. 93 745 12 55 63 o promocio@cambrasabadell.org o
www.cambrasabadell.org/index.asp

•

El dijous 8 d’octubre de 9 a 14h tindrà lloc la Jornada tècnica “El llegat de
Darwin, treballem per la conservació de la biodiversitat en el món local” al
Castell de Montesquiu, organitzada per l’Àrea d’Espais Naturals i la Direcció de
Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona. Amb l’objectiu de commemorar
el 200 aniversari del naixement de Charles Darwin, s’ha organitzat aquesta jornada
per tractar temes relacionats amb la biodiversitat. Està enfocada a tots els aspectes
de la conservació de la biodiversitat i a la reflexió sobre com s’afronta el futur en
aquest camp des de l’àmbit local. A la jornada hi haurà dues ponències teòriques i
es presentaran experiències relacionades. S’adreça especialment a responsables
polítics i tècnics de medi ambient i medi natural d’ajuntaments i consells comarcals i
gestors del territori. Per més informació: http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=625
Dins el cicle de jornades organitzades per la Diputació de Barcelona al Castell de
Montesquiu, es preveuen dues sessions més: 29 d’octubre (Connectivitat
ecològica del territori i efecte barrera de les infraestructures) i 26 de
novembre (Estratègies de gestió i dinamització dels boscos).

•

Divendres 9 d’octubre a les 9:30 hores tindrà lloc, al Saló d’actes de CCOO de
Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona), la jornada “L’accés sostenible i segur
als centres de treball” organitzada per Comissions Obreres de Catalunya. La
jornada comptarà amb la participació de Manel Nadal (Secretari per a la Mobilitat,
Generalitat de Catalunya) i Maria Comellas (Directora General de Qualitat
Ambiental, Departament de Medi Ambient i Habitatge). Més informació: 93 481 27
80 (Yolanda), mobilitat@ccoo.cat i www.ccoo.cat/mobilitat/

•

Els dies 26 i 27 d’octubre a Barcelona (Torre Agbar i Espai Bonnemaison) es
celebra el 2n Global Eco-Fòrum 2009: Transició cap a la sostenibilitat, que
organitza eco-union amb la col·laboració de nombroses entitats públiques i
privades. Aquest fòrum internacional tindrà especial enfocament en l’energia, el
canvi climàtic i els recursos naturals, i també en societat i ciutadania verda i el nou
model econòmic. Amb aquesta segona edició es pretén donar continuïtat a aquest
esdeveniment internacional per al foment de la interrelació entre els diferents
sectors, la generació de noves idees i la crida a la reflexió. Hi haurà sessions
plenàries, debats i diàlegs moderats, taules rodones i grups de treball, activitats
lúdiques i culturals i participacions virtuals. Per a més informació:
www.global-ecoforum.org

•

Del 21 al 29 de novembre es celebra la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus. Serà un esdeveniment clau per difondre el concepte de la prevenció de
residus i evidenciar el seu impacte en el medi ambient i en la lluita pel canvi
climàtic. Al llarg de la Setmana es realitzaran accions descentralitzades a tot
Europa organitzades per administracions públiques, xarxes associatives, escoles,
universitats, empreses, ONGs, etc. i dirigides al públic en general, treballadors,
estudiants, etc. Aquest projecte té el suport del programa LIFE+ de la Comissió
Europea i té com a principal soci català l’ARC (Agència de Residus de Catalunya).
L’ARC convida a dissenyar activitats per participar en aquesta Setmana, que es
poden inscriure directament mitjançant un formulari d’inscripció. Podeu consultar-ho
a: http://www.arc.cat/setmanaprevencio09.html i també a mpadrost@gencat.cat
(Mireia Padrós, Centre Català de Reciclatge) o al telèfon 93 567 33 00, ext. 5181

•

El Raspinell i el CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya)
organitzen un curs pràctic de manipulació d’amfibis i rèptils. El curs es durà a
terme els dissabtes 12 i 19 de desembre de 2009 de 9 a 13h i de 14 a 18h. al
CRARC, a Masquefa, Barcelona. Les places són limitades (mínim 10 i màxim 30) i
el preu és de 95 €. Per inscriure’s cal enviar un correu electrònic a
info@elraspinell.com

•

Ja podeu llegir la Memòria d’activitats de l’any 2008 del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). Just quan commemoren el
seu desè aniversari, presenten aquest document, que reflecteix la consolidació del
Consell com a òrgan assessor del govern en relació amb les polítiques, els
projectes normatius i els instruments de planificació territorial i sectorial amb
repercussió sobre el desenvolupament sostenible. Es pot consultar a:
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/altrespublicacio
ns/2008/memoria_2008_web_cads.pdf

•

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) enceta una nova etapa de la
revista .ambiental (“Punt ambiental”), d’edició trimestral, amb la voluntat que
esdevingui una publicació de referència, no només pels ambientòlegs, sinó també
per al conjunt de la societat. Cada número està dedicat a una única qüestió tractada
de manera monogràfica, per tal de potenciar el coneixement i la reflexió incorporant
articles d’opinió de diferents experts i ampliant l’apartat de publicacions de
referència. La revista es pot consultar a l’espai web: www.coamb.cat/puntambiental.

•

La revista Science proposa una iniciativa molt interessant, The Visioning
Process, procés participatiu i interactiu de consulta a través de la web www.icsuvisioning.org per discutir els principals problemes ambientals del món i establir una
agenda per a la comunitat científica internacional. En aquest procés es pregunta a
científics i ciutadans d’arreu del món “quin és el tema d’investigació o la pregunta
més rellevant que hauria de ser abordada pels científics que estudien la terra i els
problemes ambientals durant la propera dècada?”. Es pot participar aportant idees o
votant a favor o en contra d’idees que s’han proposat.

•

Us recomanem el llibre del nostre company i primer president de la SCEA Josep
Maria Llorach “El Parc Natural de Montserrat. 10 rutes autoguiades”. Editorial
Cossetània, col·lecció Espais Naturals 1. 210 pàgines amb descripcions, mapes,
imatges i il·lustracions de molta qualitat i fetes pel mateix autor. Amb aquesta guia
podreu atansar-vos d’una forma molt fàcil i visual al coneixement de la natura de
Montserrat.

•

La Fundació Terra, Intiam Ruai i la cuinera ecològica Núria Morral han treballat
plegats darrerament per poder oferir continguts ambientals d’alta qualitat en forma
de tallers educatius, activitats lúdiques o programes d’acció ambiental. El resultat
d’aquesta feina conjunta ha estat la confecció del Catàleg de Serveis es pot
consultar a www.ecoterra.org/articulos173cat.html.

•

L’Associació de Naturalistes de Girona i l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de
Girona organitza el 22è Concurs de Fotografia Naturalista. Aquesta edició té com
a novetat destacada la seva transformació digital. El termini per participar-hi és de
l’1 de setembre al 31 d’octubre i les inscripcions es poden fer a través de la
pàgina web: www.naturalistesgirona.org/fotografia. Per a més informació:
premsa@naturalistesgirona.org

•

L’Associació Hàbitats-Projecte Rius torna a convocar el concurs Esquitxos de
fotografia. L’edició d’enguany, amb el títol “Enfoca, dispara”, pretén copsar els
efectes negatius de l’acció humana sobre els espais fluvials. Es poden fer arribar
fotografies a la seu de l’Associació Hàbitats fins al 30 d’octubre. Les bases del
concurs es poden consultar a www.projecterius.org.

•

L’Aula Ambiental de la Sagrada Família ja té a punt la programació per aquesta
tardor. Totes les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia (inscripcions a
partir del 21 de setembre al 93 435 05 47 o info@aulambiental.org). Podeu
consultar tota la informació sobre les activitats al nou bloc que estrenen
http://aulambientalsf.blogspot.com
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