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El 25è aniversari de la SCEA s’acosta!!
L’any 1983 es van celebrar les Primeres Jornades Nacionals d’Educació Ambiental a Sitges, la
primera gran cita del educadors ambientals a nivell de l’estat espanyol, que va reunir al voltant
de 300 persones. Allà es va començar gestar la SCEA. Passats 27 anys, tornem a Sitges,
aquest cop per celebrar el 25è aniversari de la nostra entitat.
Els actes es duran a terme al
Palau Maricel de Sitges el
dia 24 d'abril.

El matí el dedicarem a una jornada de treball amb
una ponència marc del Dr. Joandomènech Ros,
catedràtic d'Ecologia de l'Universitat de Barcelona
i membre del CADS, que ens parlarà dels reptes
per a la sostenibilitat. A partir del reptes posats
sobre la taula avançarem cap a l’acció treballant
en grups amb una dinàmica participativa.

Després de dinar al mateix palau s’iniciaran
els actes de commemoració del 25è
aniversari, amb el passi d’un audiovisual,
una obreta de teatre, concurs... entre
d’altres! I tancarem amb una copa de cava
cap a les 18.30 de la tarda.
Recordem que hi ha una crida feta a
aquells socis que...
... a Llançà, en l’últim fòrum, us vareu quedar amb ganes de participar activament en
l’espectacle de teatre (aquesta vegada l’espai serà molt més proper, no hi ha un escenari ni un
teatre de veritat i el text és molt més fàcil i adaptable a qualsevol perfil de col·laborador)
... o que gràcies a l’educació ambiental, el teatre forma part de la vostra vida diària i us animeu
a participar!!!
D’aquí 25 anys potser us serà més difícil... no perdeu aquesta oportunitat de participar i actuar
als 25 anys de la SCEA!! Podem ser fins a 13 "actors o actrius" (més o menys) més el circ...
Així que no us hi penseu més i animeu-vos a participar! Esperem que ens desbordeu el correu
de la SCEA amb milers de mails demanant per participar al teatre!
En breu us informarem de com formalitzar les inscripcions i del programa detallat de la jornada.

No hi podeu faltar!
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Novetats “Fem Campanya”
El 16 de març es va realitzar la sessió d’(in)formació
destinada al professorat interessat en participar en el
programa “Fem Campanya” a l’aula de l’Agenda 21
Escolar de Barcelona. En aquesta sessió es va presentar
la iniciativa i es va treballar de manera dinàmica amb els
assistents per a incorporar les seves aportacions per la
guia didàctica que estem elaborant.
A la sessió hi van assistir mestres de 7 centres, dels quals 4 ja se n’han inscrit. Les escoles que
estaven interessades en el programa però que no van poder assistir-hi, les hem anat a visitar
per fer aquesta sessió de presentació i intercanviar idees i opinions. Aquestes han estat 6, de
les quals 3 s’han apuntat i una s’ho està
pensant. La resta de visites (unes 5) seran
després de Setmana Santa. Així, de moment ja
tenim 7 centres escolars inscrits i 10 que s’ho
estan pensant.
Alguns centres ja comencen a pensar com i
sobre què faran la seva campanya: una obra de
teatre a l’entrada de l’escola per explicar el
funcionament del nou compostador a la
comunitat educativa, una falca de ràdio per
sensibilitzar als veïns i veïnes, cartells per
informar de com separar la matèria orgànica de
forma original... un ventall d’idees creatives!
Paral·lelament, seguim treballant en la creació de la pàgina web, el recull de recursos didàctics
i en la guia didàctica.
Us seguirem informant!

S’acosta el dia de la Conferència Catalana “Cuidem el nostre
Territori i la seva Biodiversitat”
Tal i com us vam anunciar en el passat butlletí, el dia 9 d’abril es celebrarà la Conferència
Catalana. Cuidem el nostre Territori i la seva Biodiversitat .
Els seus objectius són:
• Celebrar la Conferència Catalana per infants i joves “Cuidem
el nostre territori i la seva Biodiversitat”
• Redactar la Carta de Compromisos de Catalunya per
presentar la Conferencia Internacional de Medio Ambiente,
“Cuidemos el Planeta”
• Seleccionar material d’educomunicació (un cartell per tema.)
per presentar a la Conferència estatal i europea
• Escollir els delegats que representaran Catalunya a les
conferències Estatal, Europa i Internacional.
• Contribuir a dinamitzar els processos de participació i acció
en el marc de l’educació ambiental en el primer cicle
d’educació secundària.
L’acte serà a la seu del Centre UNESCO de Catalunya a Barcelona, i hi assistiran els delegats i
suplents dels centres participants, juntament amb els seus acompanyants. També s’han
convocat alguns mitjans de comunicació que vindran a cobrir la Conferència, com Radio
Nacional d’Espanya, amb el Programa Vida Verda de Pilar Sampietro o la Revista Integral.
En el pròxim butlletí ja us podrem mostrar imatges de la Conferència i dels seus protagonistes!
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La SCEA participa a les Primeres Jornades Mediambientals del
Grup de Joves “Algo Diferentes”
El passat 27 de març el Casal de Joves Algo Diferents de Sabadell ens va convidar a les
Primeres Jornades Mediambientals, que tenien per objectiu sensibilitzar els joves per trobar i
posar en pràctica alternatives a la situació del planeta.
El Grup de Joves Algo Diferents és una petita
entitat de Sabadell que intenta sensibilitzar la gent
jove del barri sobre diferents aspectes.
Les jornades es van inaugurar amb una xerradadebat a càrrec del Lluís Pagespetit com president
de la SCEA i la Julia Mérida com membre de la
SCEA i Barnamil. El Lluís va explicar l’origen, els
objectius i el treball que desenvolupa la SCEA.
També es va reflexionar sobre com s’hauria
d’entendre l’educació per tal que esdevingués una
eina fonamental de canvi de valors i transformació
social, on l’objectiu no seria avaluar els conceptes
sinó les capacitats de les persones per
desenvolupar-se en col·lectiu i adaptar-se al seu
medi.
També varem parlar del concepte aprenentatgeservei i de la necessitat d’entendre l’escola com un
focus de canvi en el entorn proper implicant a la
comunitat escolar en el seu barri, poble o ciutat.

Després d’un petit debat sobre els canvis que proposa la nova llei d’educació es va presentar
l’experiència de Llars Verdes un repte comú, per part de Julia Mérida de l’associació Barnamil.
Aquest projecte educatiu pretén treballar a partir de petits grups, 10-20 unitats familiars, el
procés de canvi de valors i accions més responsables amb el nostre entorn. A partir de la
reflexió de la problemàtica socioambiental del nostre entorn i la global, i del intercanvi i
l’aprenentatge pràctic d’opcions de consum més responsable, cada grup de Llars Verdes
avança cap al repte comú de reduir el consum de recursos i contribuir a una compra més justa i
ecològica.
Es va acabar amb un debat sobre quin és el procés de canvi de la nostra societat i concloent
que és necessari canviar els nostres estils de vida experimentant-ho de forma individual i
col·lectiva.

ATENCIÓ!!! Canvi d’adreça de la web i del mail de la SCEA!!
Per fi la SCEA disposa de domini propi! A partir del proper mes d’abril la web de l’entitat estarà
ubicada a www.scea.cat i el mail de secretaria serà scea@scea.cat .
Actualment estem en fase de migració, així que si teniu algun problema amb el correu
electrònic podeu contactar a través del telèfon 93 488 29 79.
Disculpeu les molèsties!
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Donem la benvinguda a...
... Laura Guerrero Folch, número de sòcia 441
... Mireia Pous Casademunt, número de sòcia 442
... Ester Morgadas Codorniu, número de sòcia 443
... Joana Querol Periago, número de sòcia 444
... Maria Solé Congost, número de sòcia 445
... Laura Solé Ruiz, número de sòcia 446
... Alèxia Cumplido Prat, número de sòcia 447
... Aitana Vidal Yago, número de sòcia 448

EL SOCI DEL MES
Aquest mes d’abril us volem presentar el nostre soci:

Hèctor Garcia.

Nom: Hèctor Garcia
Estudis:
Doctor
en
Biologia
(Llicenciatura
amb
especialitat
d’Organismes i Sistemes)
A
què
et
dediques?:
educador
ambiental, professor i guia de viatges
Què vols destacar?: vaig començar a
treballar com a educador ambiental
mentre estudiava Biologia, fent crèdits
de síntesi i activitats per primària en
alguns albergs de la Generalitat a través
de l’associació Actínia, amics de la mar. Al final de la meva etapa doctoral vaig
reprendre l’activitat com a educador ambiental fonamentalment fent de guia
en excursions de natura pel CEDAM. Després d’una etapa com a professor de
ciències naturals a la ESO, vaig tenir una breu experiència molt enriquidora
com a educador ambiental (però molt desalentadora degut a un l’entorn laboral
hostil) en un centre d’educació ambiental pertanyent a una Fundació ja
inexistent en un remot indret del Pirineu. Des de fa 4 anys participo
activament com a educador ambiental i en diversos projectes del Centre
d’Educació Ambiental Alt Ter, al Ripollès, tasca que combino amb la de guia
de viatges a l’Àfrica als estius i amb la de professor de Coneixement del Medi
al Curs de Tècnics d’Esports de Muntanya i Escalada, impartit a diversos
instituts públics, a través de l’ECAM (Escola Catalana d’Alta Muntanya).

1- Com vas conèixer la SCEA?
No ho recordo amb exactitud, però buscava un col·lectiu que agrupés els
educadors ambientals i vaig ensopegar amb la web de la SCEA. Vaig valorar
que era interessant estar en contacte amb altres educadors d’arreu de
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Catalunya i veure què es pot fer com a col·lectiu, malgrat que encara no he
pogut col·laborar activament amb la SCEA en cap projecte.

2- Un argument per fer Educació Ambiental
Se me n’acudeixen diversos. Per la banda naturalista, mostrar a la gent la
natura que ens envolta, especialment la més immediata, per intentar que la
societat valori i estimi la terra i tot allò de positiu que ens dóna i estigui
sensibilitzada a l’hora de conservar i preservar l’entorn. És curiós observar com
tothom coneix el que és un tigre o un lleopard, fins i tot un ornitorinc; però
quan demanes si han vist mai un cabirol et demanen... un què?
En l’àmbit de la sostenibilitat, cal fer veure a la gent que la societat de consum
en què tots estem immersos està abocada a l’exhauriment dels recursos
naturals i l’espoli i extermini de la biodiversitat al nostre planeta. Cal fer veure
a la gent que és necessari un canvi d’hàbits col·lectiu, sense renunciar a les
comoditats actuals, per tal que la humanitat sigui existint i que la Terra no en
quedi permanentment alterada. És cert que des de les institucions públiques
s’està fent un esforç en aquest aspecte (fomentar el reciclatge i l’estalvi
energètic), però tot sovint són mesures "mediàtiques" o, encara més
preocupant, els grans poders econòmics actuen de forma radicalment oposada
a les necessitats de canvi per que la humana no sigui una espècie devastadora.
Només cal anar de compres per trobar productes envasats amb molts plàstics,
envasos no retornables, ús i abús de bosses de plàstic... des de les institucions
es fomenta el reciclatge, ja que genera una nova indústria que proporciona
moviment de diners, però rarament es parla de reduir els residus, que és el que
realment cal.

3- Per quines fites creus que hauria de lluitar, des de la teva perspectiva,
l’educació ambiental que es fa avui dia?
No puc respondre aquesta pregunta amb exactitud, ja que tampoc no conec a
fons tot el que es fa a Catalunya ni al Món... Però veig que quan l’educació
ambiental se centra en adolescents s’adreça molt a crèdits de síntesi o altres
activitats incloses en el currículum de l’ensenyament obligatori. A les escoles ja
es fa força feina d’educació per la sostenibilitat (escoles verdes, horts
escolars, reciclatge, reducció de residus) però falta que molts mestres i
professors s’ho creguin i prediquin amb l’exemple (afortunadament ja n’hi ha
que ho fan). En aquest aspecte, potser faltaria transmetre valors de respecte
pel que ens envolta i despertar l’interès per conèixer el nostre entorn més
immediat, tant pel que fa al patrimoni natural com el cultural i històric; cosa
que potser permetria entendre per què cal conservar i protegir, no colmatar
les valls amb abocadors, estalviar energia, etc...
En l’àmbit de l’educació ambiental adreçada a adults o a la població general,
moltes vegades ens trobem enfrontats a inèrcies culturals difícils de redreçar
(quantes vegades hem sentit a dir "això carda-ho al riu" o "allò llença-ho a la
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bassa"?). D’altra banda, sovint ens veiem lligats a campanyes de sensibilització
ambiental encarregades per ajuntaments o altres institucions públiques que de
vegades són poc encertades en les maneres o simplement són encàrrecs fets
per ens que ells mateixos no es creuen el missatge. O accions contradictòries
entre diferents ens públics! Recordo un cas d’una campanya de sensibilització
encarregada per un ajuntament per sensibilitzar la gent en l’estalvi d’aigua i pel
respecte al riu i el seu entorn, seguida al cap d’uns mesos per una actuació de
l'ACA per "netejar" les vores del riu d’una manera tal que el bosc de ribera va
quedar fortament afectat...
Així, ens cal seguir lluitant per un canvi d’hàbits i pressionar les institucions
públiques i els governants per que es creguin els missatges de "sensibilització
ambiental" que emeten. És una llàstima que la paraula "sostenible" o
"sostenibilitat" ha quedat absolutament banalitzada i ja ni a mi no em ve de
gust utilitzar-la... I d’altra banda cal acostar la gent al seu entorn més immediat
i fer-li descobrir, valorar i respectar aquest entorn, i motivar-la per fer-ho.

4- Un lloc per anar a passejar una tarda d’abril
Per proximitat a casa i per la combinació de natura i
història que ens permet viure, agafem roba d’abric i un
impermeable (imprescindible!) i anem a fer un passeig per
la Via Romana del Capsacosta que ens acostarà al passat
històric del Ripollès (i, de retruc la Garrotxa) des de
temps dels Ibers i els Romans, recordarem alguna llegenda
local (el Mariner de Sant Pau) i veurem com comença a
despuntar la primavera, especialment a la banda
garrotxina. I si cal, agafo l’acordió i aprenem alguna dansa tradicional catalana
(que no sigui la sardana, si us plau!)

LES VOCALIES INFORMEN...
- Novetats Servei de Documentació d’Educació Ambiental
• La custòdia del territori, a l’abast de tothom: guia per divulgar la custòdia del territori.
[Vic]: Xarxa de Custòdia del Territori, 2009. 37 p.
Lectura que difon les característiques de la custòdia del territori, aporta missatges
comunicatius que permeten difondre aquesta temàtica d’una manera atractiva així com resol
els dubtes més freqüents que sorgeixen quan s’explica a un públic no especialitzat. Es troba
accessible en format PDF a:
http://www.viulaterra.cat/mm/file/compartits/guiadivulgativacustodia.pdf

• CUCHÍ, A., et al. La qualitat ambiental als edificis. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009. 201 p.
Guia sobre què es pot fer des que comença a pensar-se un projecte de promoció fins que
s’acaba la vida útil d’un edifici, per tal d’arribar a una nova qualitat que el repte de la
sostenibilitat demana a l’edificació: la qualitat ambiental. Inclou capítols dedicats a exemples
de bones pràctiques i a eines d’avaluació ambiental.
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• Guía

metodológica de la Agenda 21 Escolar. Madrid:
Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Sostenibilidad y
Agenda 21, 2008. 189 p. + 1 cd-rom.
Aquesta guia és el fruit de l’experiència i la col·laboració contínua
desenvolupada pels centres educatius i els tècnics que han fet realitat
el desenvolupament de l’Agenda 21 Escolar de Madrid des de l’any
2005. El cd-rom que l’acompanya inclou documents d’interès per al
desenvolupament del programa educatiu així com propostes
d’activitats i sessions de treball.

Nous números de revistes:
Aula de innovación educativa (núm. 190, marzo 2010)
http://aula.grao.com/revistas/ficha.asp?ID=3&NUMERO=200
Energías renovables (núm. 87, marzo 2010)
http://www.energias-renovables.com/paginas/TiendaCompraficha.asp?Cod=556&portada=1
La fertilidad de la tierra (núm. 40, primavera 2010)
http://www.lafertilidaddelatierra.com/revista.php

- Professionalització
El grup de professionalització de la SCEA segueix treballant.
Com sabeu, fa uns mesos us varem passar una enquesta conjuntament amb el col·legi
d’ambientòlegs i el col·legi de biòlegs. 27 han estat els socis/es de l’entitat que l’han contestat i
en total s’ha recollit el resultat de 167 persones que han respost l’enquesta.
Per altra banda, hem rebut varis documents de l’Institut Català de les Qualificacions
Professionals (Generalitat de Catalunya): informacions sobre els programes de formació
d’educadors/es ambientals, les seves qualificacions respectives i la metodologia utilitzada per a
realitzar la contrastació. L’ Institut Català de les Qualificacions Professionals demana la nostra
opinió.
Amb aquesta informació i el buidat de l’enquesta el grup de treball ens reunirem amb els dos
col·legis abans esmentats per comentar la qualificació professional que ens ha arribat i poder-la
contrastar. Us animem a participar!
Després de setmana santa ens reunirem amb l’Institut Català de Qualificacions Professionals
per poder fer la contrastació.
Grup de treball de professionalització
SCEA

- La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
(www.xvac.cat)
La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalaunya (XVAC) és una
organització de segon nivell que aglutina a les organitzacions que
realitzen programes i actuacions de voluntariat ambiental a
Catalunya o que estan relacionades amb aquest àmbit de
participació a favor del medi ambient.. Va ser presentada
oficialment el febrer de 2005, tot i que els seus orígens es
remunten a l'any 2001, moment en el que la necessitat de sumar
experiències, consensuar criteris i fer camí envers la millor
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qualitat en el camp del voluntariat ambiental en van propiciar els seus incipients inicis. Les
seves primeres accions es van deure a la manca d’una estructura que fes ressò a la població
en general de la importància del voluntariat ambiental per a la conservació mediambiental.
El voluntariat ambiental té una important component de millora de l’entorn, per la que és més
conegut, però també és un espai significatiu d’aprenentatge de les pròpies persones voluntàries
i una forma de sensibilització destacada per a totes aquelles persones que el coneixen a través
del propi voluntariat.
L’impulsor de la XVAC ha estat sens dubte el propi moviment del voluntariat ambiental català, a
través d’un grup d’entitats d’aquest sector que ha treballat
activament per a la seva creació, formació i funcionament.
Aquest grup ha anat variant i al llarg de la seva existència ha
pogut comptar amb la participació de reconegudes
organitzacions amb una extensa trajectòria en l’àmbit del
voluntariat ambiental. Entre les vint-i-una entitats que en
formen part, es troba la SCEA on existeix una vocalia que
desenvolupa activitats de voluntariat ambiental en el marc
de les seves activitats externes i obertes a la participació
dels interessats, com per exemple els fòrums, i en el marc
del seu programa de voluntariat.
Com aportació de la SCEA al foment del voluntariat a Catalunya, gràcies al suport de l’Obra
Social de Caixa Catalunya i amb la col·laboració de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de
Catalunya, des de fa un temps es treballa en una senzilla recopilació de totes les entitats i
projectes de voluntariat ambiental accessible virtualment a tots els ciutadans i ciutadanes
interessats en convertir-se en persones voluntàries a favor del medi ambient.
Recentment, la SCEA forma part de la junta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
amb la finalitat de col·laborar activament en el seu desenvolupament a favor del voluntariat
ambiental.
Si us interessa participar en la vocalia de voluntariat o rebre informació, us podeu posar en
contacte amb la secretaria tècnica de la SCEA.
La xarxa te la voluntat de treballar mitjançant comissions o grups de treball, que derivin de les
línies estratègiques i dels propis objectius de l’entitat.

Recursos
• Us recomanem que doneu un cop d’ull al fulletó de
promoció dels aliments ecològics que ha fet el
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en
el marc del Pla d'Acció Interdepartamental per a
l'Alimentació i l'Agricultura Ecològiques. El podeu trobar
en format pdf a la següent adreça web:
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PA
E/08_Publicacions_material_referencia/Fitxers_estatics/quad
riptic_aliments_eco.pdf

Formació
• Nova convocatòria per al curs d’Economia Ecològica que s’ofereix al Campus Virtual
d’Ecoportal.net des del 24 de març. Modalitat: a Distància i durada de 5 mesos. Al finalitzar
el curs s’estendrà un certificat de Participació de GEPAMA i EcoPortal. Major informació
sobre el curs i formulari d’inscripció a http://www.ecoportal.net/content/view/full/25799
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• El Centre UNESCO de Catalunya i el Consell Assessor per
al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de
Catalunya impulsaran entre principi de maig i mitjans de juliol
el curs “Comunicadors per al desenvolupament
sostenible”, el qual està basat en el desenvolupament del
contingut de la proposta formativa elaborada per la UNESCO
i la Thomson Foundation, el 2008, “Media as Partners in
Education for Sustainable Development”, i l’adaptació i
ampliació d’alguns dels temes d’acord amb el context català.
Període d’inscripcions del 23 de març al 19 d’abril. Podeu
trobar més informació a la pàgina web www.unescocat.org.

• El Parc Natural dels Ports, amb l’acreditació de la SCEA, organitza, per segona vegada, el
curs Educació ambiental als sistemes naturals dels Ports, impartit per Josep Maria
Llorach Garcia. El programa del curs pretén formar persones en l’àmbit de l’educació
ambiental treballant en els conceptes, els recursos i les eines necessàries per desenvolupar
programes i activitats educatives relacionades amb el medi ambient i l’entorn natural. Els
curs consta de 50 hores (20 classes de 2 hores 30 min) i s’inicia el 13 d’abril i la data de
finalització és el 17 de juny. Més informació a http://www.gencat.cat/parcs/els_ports/. Per a
qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el curs, podeu contactar amb el Parc Natural
dels Ports: 977 504 012, pndelsports.dmah@gencat.net

Subvencions, premis i ajuts
• Us informem que el dia 1 de març es va publicar la convocatòria de subvencions per a
iniciatives i projectes de l’àmbit de la sostenibilitat del CADS. Els destinataris del
programa d'ajuts són entitats sense finalitat de lucre. Disposeu fins el 6 d’abril de 2010 per
presentar les sol•licituds. Més informació i formularis de sol·licitud: www.gencat.cat/cads

• El Departament de Governació i Administracions Públiques ha obert la convocatòria de
subvencions pluriennals a entitats sense ànim de lucre per a projectes d'actuacions i
d'activitats cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat. El termini per presentar
les sol·licituds és el 9 d’abril. Per conèixer tota la informació referent a aquesta convocatòria
consulteu la següent pàgina. Tingueu en compte que per presentar-vos a la modalitat de
projectes de foment del voluntariat cal que estigueu registrats al Cens d'Entitats del
Voluntariat de Catalunya!

• La Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona obre la convocatòria per a la
concessió d’ajuts econòmics per a associacions, fundacions i altres entitats sense
ànim de lucre, en l’àmbit de Medi Ambient, així com les bases específiques per a
l’establiment dels criteris que en regiran la concessió. Data límit: 9 d’abril inclòs. En el cas
que hi estigueu interessats podeu consultar les bases de la convocatòria, el guió de
continguts de la memòria i el imprès de sol·licitud. També hi trobareu informació a la web
www.diba.cat/mediambient

• Del 16 de març i fins al 13 d’abril està oberta la convocatòria al X Premi Barcelona
Associacions que organitza anualment l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Municipal
d’Associacions de Barcelona. El premi, amb una dotació econòmica de 9.000€ i 6.000€ pel
primer i el segon premi respectivament, té per objectiu reconèixer les Bones Pràctiques que
utilitzen les entitats per incentivar la participació interna en les associacions com una
estratègia per enfortir l’associacionisme. Les propostes de Bones Pràctiques s’han de
presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona fins
al dia 13 d’abril. Més informació a: http://www.bcn.es/cmab/premi.2010.htm

Sabeu que...
• Fins el 3 d’abril, al mercat de la Sagrada Família (Padilla, 255), hi podeu trobar l’Exposició
Mercat Fam: obert 24 hores, que pretén conscienciar de les causes i conseqüències de la
fam. Mercat Fam representa un supermercat amb les prestatgeries buides, on el visitant
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s'enfrontarà a les conseqüències de la fam a través d'un recull de fotografies i un film rodat
que es podrà veure a la zona de les caixes. Mira el vídeo 'Mercat Fam: obert 24 hores'

• Concurs de fotografia i vídeo dedicat a la sostenibilitat
quotidiana “Els teus objectius”, que organitza l’Associació
Catalana de Ciències Ambientals amb el suport del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. El
propòsit és fer reflexionar els ciutadans al voltant de les qüestions
ambientals i donar-los la possibilitat d’expressar els seus punts de
vista i inquietuds. Més informació: www.elsteusobjectius.cat/

• Debat “Bases per un urbanisme més sostenible” en el marc de la primera sessió de les
segones jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals “Diàlegs ambientals 2010”.
En aquesta primera sessió intervindran Xavier Gabarrell, professor del Departament
d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i coordinador del grup
de recerca Sostenibilitat i Prevenció Ambiental (SosteniPrA) de la UAB; i Manuel Gausa,
arquitecte, vicepresident del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)
de la Generalitat de Catalunya i director de l’estudi Cap a un habitat(ge) sostenible. L’acte
es farà a la Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC el 8 d’abril a les 19 hores i està organitzat per
l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i Societat Catalana d’Ordenació del
Territori – IEC. Consulteu el programa de les jornades aquí.

• La Fundación Nueva Cultura del Agua porta a Barcelona l’exposició Aigua, Rius i Pobles,
adreçada a alumnes de secundària. Aquesta exposició ja ha visitat diferents països i recull
experiències sobre els usos, els aprofitaments de l’aigua i les problemàtiques relacionades
des d’una perspectiva local i internacional i amb un destacable suport audiovisual i
fotogràfic. La visita inclourà animació teatral i un monitor que guiarà el grup d’alumnes.
L’exposició es farà al Museu Marítim de Barcelona del 4 al 30 de maig i és gratuïta. Per
fer la inscripció i reservar el dia de la visita contacta amb arp@barcelonya.org, o bé truca al
934245202. Per a més informació, visita la pàgina web: www.aguariosypueblos.org.

• Recordeu que a l’Aula de l’Aigua fan xerrades tots els dimarts i dijous, excursions,
seminaris, cinefòrums, etc. Per a més informació podeu visitar la seva web
http://www.auladelaigua.org/ o bé trucar al 93 432 72 09. Per veure la programació feu clic
aquí.

BONES VACANCES!!!
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