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Assemblea SCEA
Us recordem que el proper 7 de març hi ha Assemblea General de socis i sòcies,
reserveu-vos la data!
ASSEMBLEA GENERAL DE LA SCEA
Dia: dissabte 7 de març de 2009
Primera convocatòria: 10:30 h
Segona convocatòria: 11 h
Lloc: Valls (veure full de ruta)
Un dels punts de l’ordre del dia serà la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.
D’acord amb el que estableixen els estatuts, tots els socis i sòcies poden presentar les
seves candidatures a la secretaria de la SCEA. Data límit de presentació: 28 de febrer. Us
animem a presentar-vos!

Ordre del dia:
1)
2)
3)
4)
5)

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
Aprovació del conveni amb la Fundació Roca i Galès.
Informe del president i memòria de l’any 2008. Aprovació dels comptes de l’entitat.
Estat de la qüestió dels projectes que s’estan realitzant a la SCEA.
Presentació de candidatures a noves Juntes Directives, votacions i renovació de
càrrecs. Presentació d’objectius de la nova Junta.
6) Posicionament davant els nous projectes que arrenquen aquest any
7) Estudi i valoració del pla de treball i pressupost del 2008.
8) Preguntes i qüestions sobrevingudes.

Després de l’Assemblea: calçots per tothom!

Us hi esperem!

Calçotada de la SCEA.

Si teniu problemes per ingressar els diners al Compte de Triodos, ho podeu fer al de Caixa
d’Enginyers: 3025-0002-40-1433249336)

Seguim treballant amb el Fòrum d’Educació Ambiental 2000+8
Seguim avançant en la publicació del Fòrum
celebrat a Llançà el passat mes de novembre.
Estem acabant de reunir els pòsters de les
comunicacions presentades per alguns dels
inscrits , així com també fent el buidatge del
procés participatiu virtual Delibera en el que
els socis de la SCEA i els inscrits al Fòrum
poden participar fins el dia 10 de març.
Esperant la màxima participació de tots i totes,
un cop es tanqui aquest procés participatiu, es
podrà redactar el nou document final, amb
l’actualització dels objectius i línies estratègiques definits l’any 2000 que s’hauran aprovat
per majoria.
Està previst que la publicació surti el mes d’abril-maig, i inclogui un resum de les
aportacions sorgides a cada àmbit de treball, els resultats del procés participatiu, la
redacció del nou document, les ponències, l’explicació de les activitats paral·leles… i vagi
acompanyada d’un CD amb fotografies, una llista de contactes, i alguna sorpresa més!

Escoles Verdes
Pel curs 2008/09 la SCEA s’ha presentat de nou al concurs en dos espais territorials: a
comarques de Barcelona II i a Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’assessorament és per
dos cursos escolars. Els centres de la demarcació de les comarques de Barcelona II
(Bages, Barcelonès, Berguedà, Maresme, Osona i Vallès Oriental) estaran assessorats
per dos equipaments del Consell de Centres: Escola de Natura el Corredor i
viladraueducació.com (Santa Marta CIEP). L’assessoria corresponent a Tarragona i
Terres de l’Ebre serà amb la participació d’un equipament del Consell de Centres: EN Cel
Rogent
Dins la proposta per aquests dos cursos es recullen les tasques d’assessorament als
centres, les reunions de coordinació, l’elaboració d’articles, la recerca d’informació pel
butlletí electrònic, les visites als centres, la redacció d’informes i la participació i
col·laboració en l’edició del Fòrum Escoles Verdes 2009 – Simposi Escoles Verdes 2010.
Aquest any, coincidint amb el desè aniversari del programa també es treballarà en
l’elaboració d’una exposició itinerant.
Finalment, en relació al programa Escoles Verdes i fora del concurs públic
d’assessorament, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya va encarregar a l’SCEA l’elaboració d’un recull de recursos per facilitar la
formació dels formadors dels cursos d’iniciació al programa Escoles Verdes. La tasca de
l’SCEA va ser col·laborar en la dinamització de la trobada de formadors, celebrada el mes
de juliol, i la posterior recopil·lació, redacció i classificació d’activitats, materials i recursos
de suport que els formadors poden utilitzar en les sessions de formació del curs d’iniciació
al programa, adreçat a aquells centres educatius que han demanat poder participar-hi i
que es porta a terme aquest curs escolar. Aquest material s’ha recollit en un CD per
facilitar la seva aplicació.

Presentació Maleta de l’Energia
El passat dimecres 28 de gener es va fer una presentació
d’aquest recurs al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. Van ser pocs els participants, però van gaudir
molt de la presentació. Es van sorprendre de la immensa
quantitat i diversitat de recursos que conté la maleta:
materials per explorar, investigar, construir; jocs, kits,
llibres de consulta pel professorat, per l’alumnat, fitxes
amb propostes d’activitats, fitxes informatives, etc.

La sòcia del mes

Marian Navarro
Tinc 54 anys i sóc llicenciada en Biologia. Vaig
començar treballant en una escola com a professora
de ciències i va ser fàcil lligar l'educació amb
l'ambient. Després, vaig tenir la gran sort que
m'oferissin treballar a la Granja-escola de can
Girona. Va ser el coordinador d'aquest centre, l'Albert
Pérez-Bastardas, qui em va introduir en el món de
l’educació ambiental. i em va avalar per ser sòcia de
la SCEA. Tot això era l’any 1985. Des de llavors no
he deixat de treballar en el camp de l’educació
ambiental. Fa dinou anys que treballo al Servei de
Divulgació i EA del Consorci del Parc de Collserola.
1-

En què estàs treballant ara?

Gairebé el 80% de la meva dedicació laboral és al Projecte de gestió participada de la
riera de Vallvidrera que té per objectiu la restauració ambiental de tota la conca, tenint en
compte les pautes que marca la Directiva Marc de l’Aigua Europea. És un projecte
impulsat des del Parc de Collserola, amb la col·laboració del Departament d’Ecologia de la
UB i l’Associació Hàbitats-Projecte Rius. Comptem amb el suport dels tres municipis
implicats, de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Entitat de Medi Ambient de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. En el projecte hi participen 17 entitats i un total de 40
persones. Realment participatiu. Moltes tecles a tocar per fer una música comuna.
2-

Un argument per fer educació ambiental

Fer educació ambiental és voler canviar el món, intentar canviar l’escala de valors que té
la societat actual. Cadascú des del seu lloc i en la mida de les seves possibilitats. Per a
mi, aquest és el principal argument per seguir treballant.
3-

Un secret inconfessable als teus companys educadors ambientals

Després de tants anys i de tantes situacions viscudes, en què alguns moments han estat
molt difícils d’acceptar, he de confessar que ara m’ho estic passant francament bé. Em

sento molt satisfeta amb els resultats de la meva feina. La feina d’ara la considero com un
petit premi a tots els esforços anteriors.

LES VOCALIES INFORMEN...
Servei de Documentació d’Educació Ambiental
L'Entitat de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ens ha fet una donació de
materials i recursos dels quals destaquem els següents títols: El dipòsit controlat de la Vall
d'en Joan: tres dècades de gestió de residus municipals a l'àrea metropolitana de
Barcelona 1974-2006, Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM)
– 2a revisió 2006-2006, Els envasos en la vida qüotidiana, Implica't amb els residus,
Dades ambientals metropolitanes 2006 i 2007, entre d'altres informes i monografies.
També hi ha altres materials con els DVD de Tomàquets eixerits: el compostatge de la
matèria orgànica, La planta de triatge de Gavà i Viladecans: procesos i resultats, El cicle
de l'aigua, així com els contes d' El Melquíades, l'inspector i el club de les 3R: una història
sobre deixalleries i Isaac Brossa a la masia dels avis: un viatge al compostatge, entre
d'altres.

Donem la benvinguda a...
... Núria Canals, número de sòcia 423

Formació
• Eco-union ha presentat el seu calendari de cursos on line sobre medi ambient i
desenvolupament sostenible per al primer semestre de 2009. Amb la col·laboració
del Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya, s’han organitzat aquests
programes de formació continua dirigits especialment a professionals del sector.
El termini d’inscripció ja és obert per als cursos d’Ecologia urbana i canvi climàtic,
Mobilitat sostenible, Bioconstrucció i materials sostenibles, i Nova cultura de l’Aigua.
Trobareu tota la informació a la nova web de formació de l’associació http://
www.ecouniversidad.eu
• L’Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramón Llull) presenta el Curs d’introducció
a l’ètica mediambiental. El seus objectius són aportar els coneixements bàsics per a
comprendre l'actual situació mediambiental del planeta, emfatitzant en la
responsabilitat tant personal com corporativa de l’empresa, les administracions, la
societat civil... per aconseguir entre tots la sostenibilitat i una administració adequada
dels recursos naturals. I Induir a la reflexió i a l’acció conseqüent en el marc de la
llibertat individual, però amb el referent de les lleis i les conductes mediambientals
necessàries per caminar més sòlidament cap a un món més curós amb el mediambient
i la vida. Del 2 al 25 de març, dilluns i dimecres a la seu de l’Instiut: c/ Sta. Rosa, 39-57
3ª Planta. «Edifici Docent Sant Joan de Déu» –08950 Esplugues– (Barcelona).Per més
informació del curs: http://www.ibbioetica.org/cat/ - bioetica@ibb.hsjdbcn.org - Telf: 93
600 61 06 ext 4372

• La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot organitza el Curs Medi Ambient i consum
alimentari que tindrà lloc els dissabtes al matí, del 7 al 28 de març . Un equip de 4
professionals donaran a conèixer les dimensions ambientals de la valoració del
patrimoni alimentari local. La responsablitat en les racions alimentàries o les relacions
entre societat, consum i medi ambient, seran alguns dels temes que es tractaran en
aquest curs. Per més informació i inscripcions: http://fes.olot.cat/art/activitats-actuals Telf: 972262128 - mfigueras@olot.cat
• L’Associació Sociocultural La Formiga organitza el seminari Eines pràctiques per
a l’educació intercultural i antiracista, adreçat a professionals en actiu i futurs
professionals de l'educació formal, no formal i de l'educació en el temps de lleure,
tècnics en educació i persones que treballen en associacions, entitats i organitzacions
que actuen en l'àmbit educatiu. Amb els objectius de reflexionar sobre la necessitat
d'abordar des de l'escola una educació per la no discriminació, conèixer el marc teòric
de diferents tècniques i recursos d'educació intercultural i antiracista, i aprendre a
descobrir recursos pràctics per aplicar a l'aula, s’organitza aquest seminari de 20 hores
que tindrà lloc del 7 de març al 4 d’abril de 2009, els dissabtes de 10.00h a 14.00h.
Més informació: www.laformiga.org
• La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot organitza conjuntament amb EuroparcEspanya i la Fundació Fernando González Bernáldez un curs sobre Qualitat en la
Gestió per a la Conservació en Espais Protegits que tindrà lloc aquesta primavera.
L’objectiu principal del curs és avançar en el desenvolupament d'eines que permetin
assegurar la qualitat en la gestió mitjançant l'aplicació d'estàndards i codis de bones
pràctiques, per tal d'assolir una gestió efectiva dels espais protegits. Està distribuït en
tres fases: una primera no presencial de 10 hores, una segona de presencial i que serà
teorico-pràctica de 20 hores i que tindrà lloc a Olot en l'àmbit del Parc Natural del 27 al
29 de juliol, i una darrera fase no presencial, d'elaboració d'un treball individual de
10hores de durada. El curs va dirigit sobretot a professionals i tècnics que treballen en
temes de gestió en zones protegides. Per a més informació i inscripcions podeu dirigirvos a la Tel. 972262128 o a mfontaniol@olot.cat.

Subvencions, premis i ajuts
Els Premis de la Iniciativa SEED, s’otorguen anualment a
aquells projectes productius sostenibles, que demostrin tenir un
alt
inmpacte
per
incrementar
les
oportunitats
de
desenvolupament a les comunitats on treballa, alhora que cuida
el seu entorn. Els socis d’aquesta iniciativa son la UICN, el
Programa de les Nacions Unides pel desenvolupament, el
Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient i els governs
d’Alemania, Inidia, Països Baixos, Noruega, Sidàfrica, Espanya,
el Regne Unit i Estats Units. La data límit per a la presentació d’iniciatives és el 16 de
març. Per més informació: www.seedinit.org.

Beques de suport a l’àrea de gestió ambiental de CITIES, Centre per a la Sostenibilitat.
De l’1 de març al 31 de juliol, amb possibilitat de renovar a partir del setembre. Les
tasques que s’hauran de realitzar són la participació activa en el desenvolupament de
processos, iniciatives i projectes vinculats a la millora de la gestió ambiental dels campus
de la UPC i el Seguiment i participació activa en el conjunt d’iniciatives portades a terme
pel CITIES. Correu-e: mireia.de.mingo@upc.edu Telf: 93 405 43 79
L'Ajuntament de Barcelona, ha aprovat per l'any 2009 la concessió de subvencions a
aquelles entitats i/o particulars que duen a terme activitats a Barcelona, i que
complementen i/o supleixen la competència municipal, dins de les quals hi ha una línia
d’accions ambientals. El procediment ordinari per a la concessió de les subvencions es
tramita en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic. La
data límit és el 17 de març. Per més informació:
http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/0,4358,200713899_20072631 5_1,00.html
El Sud Energies Renovables S.L., obra una convocatòria amb la finalitat de donar suport
als projectes que treballin per a la cooperació al desenvolupament, contemplant algun
dels objectius següents: Promoure l’estudi i la utilització d’energies renovables, així com
l’estalvi i l’eficiència energètica, Fomentar la difusió i la formació en els àmbits de
sostenibilitat i eficiència energètica, Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la
triple dimensió: social, econòmica i ambiental. El termini de presentació de sol·licituds és
fins el 15 d’abril. Per més informació:
http://www.solucionesong.org/web/archivos/201200919731.pdf
La Fundación Biodiversidad- Programa
Emplea Verde 2007-2010 obra una
convocatòria per donar suport a
processos de canvi relacionats amb el
medi ambient i la sostenibilitat. El termini
de presentació de sol·licituds és el 20 d’abril.
Els projectes del Programa EmpleaVerde poden contemplar
diverses accions: Cursos de formació, Plataforma e-learning,
Jornades, seminaris i congressos, premis i concursos,
Campanyes d’informació i comunicació, Diagnòstics, estudis,
metodologies, Material informatiu divulgatiu, Assessorament
personalitzat, Xarxes , etc.
Els beneficiaris son les entitats públiques o privades sense ànim
de lucre, que executin els projectes segons una cord de
col·laboració amb la Fundación Biodiversidad. Els destinataris
seran els treballadors.
Per
més
informació:
http://www.fundacionbiodiversidad.es/fbiodiversidadweb/webdinamica/inicio.do

L’Obra Social La Caixa convoca Programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials.
Convocatòries 2009, per tal de fomentar aquest moviment solidari de participació
ciutadana i recolzar les entitats privades sense ànim de lucre que ho promouen i ho
gestionen. Aquestes ajudes tenen com a principals línies d'actuació fomentar el voluntariat
a les entitats socials i formar i fidelitzar els voluntaris a les entitats. La convocatòria
s’obrirà el 27 d’abril i es tancarà el 17 de maig. Per veure’n les condicions:
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/fomentovoluntariado_ca.html

Sabeu que..
El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i Horitzó Europa, amb el suport del Col·legi
de Periodistes de Catalunya organitzen la taula rodona “La lluita contra el canvi
climàtic: un problema o una oportunitat en temps de crisi?” que comptarà amb les
intervencions del Sr. Tomàs Molina i el Sr. Ferran Tarradelles.
L'objectiu d'aquesta taula rodona és crear un espai de reflexió i diàleg sobre els reptes
que ens presenta la problemàtica del canvi climàtic. Per aquest motiu també es realitzarà
un debat obert un cop finalitzades les intervencions. L'acte tindrà lloc el dilluns 2 de març
a la Sala d'actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla Catalunya, 10) a dos
quarts de set de la tarda. Més informació: www.coamb.cat
Els dies 3, 4 i 5 de juny es celebrarà el 5º Congreso Internacional Ciudad y Territorio
Virtual, "Estrategias de transformación y gestión de la ciudad; perspectivas y
nuevas tecnologías". L’organitza el Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. El
dia 2 de març és la data límit per la recepció de resums, i el 20 de maig la data límit per
inscriure-us al congrés. Més informació: http://www-cpsv.upc.es/5ctv
Les conferències de l’Aula d’Ecologia segueixen celebrant-se. El programa compta
amb la participació de destacats experts. Les sessions debatran temes d'actualitat, com
ara les relacions entre economia i medi ambient, o entre canvi global i recursos hídrics.
Totes les conferències tindran lloc els dimarts a les 19.30 i són d'accés lliure i gratuït.
Podeu consultar el programa al web www.bcn.cat/mediambient.
El dimarts 3 de març en Joan Martínez Alier farà una conferència sobre la crisi
econòmica vista des de l’economia ecològica.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya organitza el Cicle
QUE’s ( Qüestions Urgents d’Economia Sostenible). Un
cicle de conferències sobre la crisi energètica (26 de març), la
responsabilitat social corporativa (7 de maig) , la sostenibilitat i el turisme (18 de juny) i
l’economia de l’aigua (15 d’octubre). De 18 a 20 a la seu del Col·legi d’Economistes.
Podeu trobar més informació a la pàgina: www.coleconomistes.com
L’Entitat Metropolitana de Medi Ambient, en el marc de la campanya Millor que nou,
100% vell, està duent a terme un nou projecte: Millor que nou! Reparat. Dins aquesta
iniciativa s’han programat una sèrie d’activitats gratuïtes que ens donaran idees per reduir
els residus. El projecte s’estructura en dues modalitats: tallers de reparació de curta
durada (bricolatge, làmpades, bicicletes, etc.), amb inscripció prèvia, i servei
d’assessorament tècnic per portar els objectes que es volen reparar. El cicle tindrà lloc al

Centre Cívic Parc Sandaru, fins el 27 de març . (Buenaventura Muñoz 21) Més informació:
http://millorquenou.blogspot.com
El II Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat - ICSMM
2009 es celebrarà els dies 5 i 6 de novembre a la ciutat de Terrassa. Els temes del
congrés són els següents: Sostenibilitat: Sistèmica i complexitat. Tractament de la
informació i bases de dades; Indicadors i índexs. Agendes 21; Modelització de la
sostenibilitat; Avaluació de la sostenibilitat; Experiències i aplicacions i altres àmbits. La
data límit de recepció de resums és l’1 d’abril. Més informació: http://icsmm09.upc.edu
El 25 d’abril tindrà lloc la XXIII Conferència Catalana per un futur sense nuclears i
energèticament sostenible, organitzat per el GCTPFNN. Podeu trobar més informació a:
http://www.energiasostenible.org/sec.asp?id_link=43&id_up=6
Properament es celebrarà el Congrés Mundial d'Educació Ambiental a la ciutat de
Montreal, del 11 al 14 de maig. Les conferències seran traduïdes al francès , castellà i
anglès Us passem l'enllaç oficial del congrés : http://www.5weec.uqam.ca/
Les entitats Feicat (abans AIRES), i la productora Salto de Eje + La Caseta Produce ,
organitzem el festival de curtmetratges Residus Millor en Curt sobre la temàtica dels
residus, el reciclatge i el medi ambient en general. El festival es farà el 14 i 15 de maig al
CaixaFòrum. Hi haurà una sala destinada a l'educació ambiental, on es farà un taller de
recuperació de material informàtic i on es projectarà material audiovisual que reflecteixi
diversos projectes escolars.
El Grup de Geògrafs per l'Ecologia Social (2GES), equip de recerca de la Universitat de
Barcelona i la Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat (Edusost.cat)
estant organitzant un seminari internacional sobre la renovació i remodelació
urbanes des de la perspectiva de la introducció d'accions cap a la sostenibilitat. Els
dies 28 i 29 de setembre de 2009. Us mantindrem informats. Podeu consultar aquí per
més informació.
El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) està elaborant un
Inventari de boscos singulars de Catalunya, en el qual la SCEA i alguns dels seus socis hi
ha participat. L’objectiu és establir d’establir un catàleg de referència dels millors boscos a
escala comarcal i de país, atenent als diversos usos i valors del bosc, entre ells l’educació
ambiental. L’inventari es desenvolupa en tres etapes al llarg del període 2008-2010, i està
obert a les aportacions individuals mitjançant proposta en línia de boscos singulars.
Consulteu-ho a: http://www.creaf.uab.es/BoscosSingulars/index.htm
S’està en procés per crear la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya. A la
primera reunió que es va celebrar el mes de gener hi van assistir representants de les
Agendes 21 Escolars o de programes d’educació ambiental dels Ajuntaments de:
Barcelona, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Montmeló, Sant Esteve de Sesrovires, Sant
Boi de Llobregat i Vilanova de la Geltrú i tècnics del Departament d’Educació i del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. D’aquesta primera reunió en van sorgir
algunes idees; potenciar les xarxes locals, promoure intercanvi entre xarxes i realitzar
projectes compatits de recerca i innovació.

L’Associació AulaMedia està impulsant la campanya “Per una
mirada crítica: Educació en Comunicació”. En la següent
pàgina web hi podreu trobar materials, vídeos, opinions i activitats
que
formen
part
d’aquesta
campanya.
http://aulamedia.wordpress.com/

Us recomanem el documental “Recipes for disaster”. En aquest film, el director
finlandès John Webser, mira de convèncer a la seva família per realitzar una “dieta del
petroli” durant un any. L’experiència es converteix en una comèdia d’errors on acabaran
qüestinant-se els seus valors, posant a prova la seva força de voluntat i, en última
instància, la seva felicitat. Alguns enllaços per saber-ne més:
http://www.youtube.com/watch?v=q9ecxtr_8b4&feature=PlayList&p=D68FB8908F6B16BF
&playnext=1&index=3; http://www.youtube.com/watch?v=DazvJlUD2z4;
http://www.recipesfordisaster.info/
Ja podeu consultar el nou Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya a
la pàgina web de la Generalitat de Catalunya:
www.genc at.cat/treball/ambits/relacions_laborals/negociacio/cercador/sectors/index.html.

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.pangea.org/scea/sdea.htm

