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EL SOCI DEL MES

ACTUALITAT DE LA SCEA

 La SCEA us desitja... Bones festes!

La SCEA us desitja...Bones festes!

 Crònica del mapatge: Comerços verds del

Estem a les portes d’acabar un 2015 on el 30è aniversari de la SCEA ha estat motiu de
celebració per a tots i totes, part central d’un dels grans projectes de l’any, l’exposició “Camins
de Natura, Itineraris Vitals”, i ha estat present a d’altres projectes com el Fòrum d’Educació
Ambiental.cat (2 i 3 d’octubre) o la Setmana de Boscos Urbans (del 7 al 16 de maig).

Poble-sec

 Trobada Anual de la Xarxa Educativa
Pirineus Vius (XEPV)

 Seguim amb... Camins de Natura!
 Realitzem la 2ona sessió formativa del
projecte: Embolcalls+Sostenibles

 La SCEA participa al projecte pilot de

Volem aprofitar aquestes línies al Butlletí per desitjar-vos a tots i totes unes bona sortida d’any i
una millor entrada al 2016 i agrair la vostra col·laboració i suport a l’entitat.
Aixequem les copes i brindem per a que l’any 2016 sigui un any ple d’Educació Ambiental i de
nous reptes que assumirem tots/es juntes des de la

SCEA!

l’AMB-ApS

- 23/12 Dinar de Nadal de la SCEA
- Exposició Camins de natura, itineraris vitals
(Palau Robert, fins el 31 de gener del 2016)
- Itineraris guiats—Camins de Natura cada
cap de setmana i festius
- Activitats de tardor a l’Aula Ambiental Bosc
Turull



Novetats del SDEA.

DONEM LA BENVINGUDA A...
Jordi Noves Ramos núm. soci: 566

Aprofitem per recordar-vos que la secretaria de la SCEA romandrà tancada del 30 de
desembre al 6 de gener (ambdós inclosos).
- Junta Directiva i secretaria de la SCEA -

1. Sensibilització ambiental
Sfera Proyecto Ambiental SL realitza un
curs de sensibilització ambiental del 8 de
febrer al 11 de març del 2016. El curs té
com a objectiu conèixer els principals
problemes mediambientals per a millorar
la qualitat del medi ambient i fomentar
actituds
crítiques
i
constructives.
Modalitat a distància, total de 50 hores.
Preu: 175€. Descompte: 140€ per a
aturats,
autònoms,
estudiants
i
matrícules abans de 20 dies.
Més informació

Crònica del mapatge: Comerços verds del Poblesec!
Diumenge 13 de desembre a les 12h a la plaça Navas,
al barri de Poble-sec, va començar el mapatge
col·laboratiu:
Comerços verds del Poble-sec emmarcat dins del
Mapa Barcelona + Sostenible, un projecte que vol
esdevenir una eina que contribueixi a l’enriquiment del
teixit veïnal i comunitari i a la construcció d’una societat
més responsable, justa i inclusiva.
L’objectiu principal del mapatge va ser que la ciutadania i
altres agents participessin, coneguessin i adquireixin
sensibilització respecte els seus hàbits de consum, a
partir de conèixer experiències properes que aposten per estratègies socioambientals a escala
local.
Van participar un total de 19 persones, 14 d’elles participants de la ruta i 5 com a dinamitzadors
dels punts visitats. Durant la ruta es van visitar un total de 5 iniciatives diferents on els seus
responsables van explicar als participants la seva estratègia de negoci per adaptar-se a les
noves necessitats de consum mantenint i promovent la responsabilitat ambiental:
Bar Seco
Socium.cat
La Fabrique
Peixateria Maria Lluïsa
Tartas del Norte

1. Subvenció de l’Ajuntament de
Barcelona
El dia 28 de desembre s’obre la
convocatòria general de subvencions per
a projectes, activitats i serveis de
districte i de ciutat per a l’any 2016.
Enguany el període de presentació de
sol·licituds per a la convocatòria del
2016 estarà comprès entre els dies 28
de desembre del 2015 i el 21 de gener
del 2016.
Bases de la Subvenció
Més informació

La metodologia per dissenyar, coordinar i desenvolupar la ruta es va organitzar d’acord amb els
requeriments del tècnics de comerç del districte de Sants-Montjuïc i l’Associació de Comerciants
del Poble-sec / Paral·lel. El desenvolupament va consistir en:
Explicació històrica de l’evolució del barri del Poble-sec a càrrec de CERHISEC (Centre de
Recerca Històrica de Poble-sec), coneixença i explicació dels responsables dels diferents
comerços sobre com incorporen els valors de la sostenibilitat en els seus negocis (a través d’un
guió i unes pautes desenvolupades per la SCEA) i tast de productes dels comerços.

Moltes gràcies a tots i totes per la vostra participació!!!

Trobada Anual de la Xarxa Educativa Pirineus
Vius (XEPV)
2. IX Edició del Concurs de Fotografia
Ambiental d’Ambientum
Ambientum.com organitza la IX Edició
del Concurs de Fotografia ambiental
amb l’objectiu de difondre i promoure la
defensa mediambiental a través de la
fotografia. La temàtica d’aquest Concurs
serà qualsevol aspecte relacionat amb el
Medi Ambient.
El termini va iniciar-se el 2 de novembre i
finalitza el dia 11 de gener del 2016 a les
23:59h.

Els dies 1, 2 i 3 de desembre va tenir
lloc la trobada anual de la Xarxa
transfronterera Educació Pirineus Vius
(XEPV), en el poblet de Riglos, al peu
dels imponents “Mallos”, al prepirineu
d’Osca. Un escenari monumental. Tot i
que petit, el poble va permetre acollir
amb comoditat els 85 participants,
oferint com espai per la trobada el
remarcable Centro de Interpretación de
Arcaz, l’allotjament del refugi i algunes
dependències municipals.

Bases del concurs
Com de costum, van ser unes jornades extraordinàriament intenses. D’intercanvi i de treball
col·lectiu, de posada en comú i d’actualització, de retrobament i de motivació.
La XEPV està formada per una seixantena d’entitats que exerceixen l’educació ambiental al
Pirineu, des de diverses modalitats organitzatives: associacions, empreses, professionals,
institucions públiques, fundacions, etc. L’encaix harmònic d’aquesta disparitat d’estructures en
una dinàmica comú es un dels valors d’aquesta xarxa, que s’acosta ja als vint anys de
funcionament. Una xarxa amb predomini d’entitats franceses però en la que, aquests darrers
anys, la presència dels territoris del costat sud i en particular dels catalans s’ha anat ampliant i
consolidant. La SCEA també en forma part, per la seva expertesa i significació en l’Educació
Ambiental a casa nostra.
1.“Invasive Alien Species”: 11 accions
de voluntariat contra les espècies
invasores
L’impacte de les espècies invasores
sobre la biodiversitat pot ser tan elevat
que es considera que són la segona
causa de pèrdua de biodiversitat,
després de la destrucció d’hàbitats. El
voluntariat ambiental també es dedica a
controlar-les. Aquí teniu 11 iniciatives de
voluntariat i 1 app, per protegir la
biodiversitat.
Més informació

L’assistència activa als tres dies de trobada es la principal quota anual que paguen les entitats
com a membres de la Xarxa. Això facilita que esdevinguin estades de treball i decisió realment
productives.
Llegir més...

- Alfons Raspall i Xavier Bachero, representants de la SCEA a la XEPV Fotografies:Llorenç Planagumà

Seguim amb... “Camins de Natura”!
Fins el proper 31 de gener esteu a
temps de visitar l’exposició Camins
de Natura, itineraris Vitals a la Sala
Cotxeres del Palau Robert. L’horari
per visitar l’exposició és de dilluns a
dissabte de 10-20h; diumenges i
festius: 10-14.30h Palau Robert
romandrà tancat el 25 i 26 de
desembre, i l'1 i 6 de gener. Si visiteu
l’exposició de dimarts a dissabte de
10-14h coincidireu amb l’educadora
ambiental.

2. Exposició de papallones a Sant
Celoni – Papallones del Montseny
Des del 2 de desembre es pot visitar a
l’Oficina
de
Turisme
l’exposició
Papallones del Montseny del doctor en
biologia Constantí Stefanescu.
L’exposició consta de 8 plafons on
s’explica en detall el cicle biològic de les
papallones, les seves característiques
generals i com aquest insecte esdevé un
magnífic indicador de la qualitat
ambiental. Del 2 de desembre del 2015 al
10 de gener del 2016. Lloc: Oficina de
Turisme. Direcció: Carrer Major, 53
(08470 Sant Celoni).
Més informació

Les festes i les vacances poden ser
una bona oportunitat si encara no heu pogut passar a visitar l’exposició, i també pot ser un bon
moment per inscriure’s als itineraris guiats que paral·lelament a l’exposició s’ofereixen cada cap
de setmana arreu del territori català. Itineraris gratuïts i guiats per educador/es ambientals socis i
sòcies de la SCEA.
Visiteu la pàgina web de Camins de Natura, feu la vostra inscripció omplint el formulari i gaudiu
de passejar pel nostre entorn acompanyats/des d’educadors/es ambientals!
Les places són limitades! Així que no us adormiu i reserveu la vostra plaça!!
També us volem informar que ja estan disponibles a la web les activitats autoguiades que es
poden fer amb grups escolars o organitzats aprofitant el Jardí del Palau Robert i el material en
préstec que està disponible en l’horari d’atenció de l’educadora de l’exposició (de dimarts a
dissabte de 10h a 14h).

Realitzem la 2ª sessió formativa del Projecte
Embolcalls+Sostenibles
Els passats dies 1, 2 i 3 de desembre es van realitzar les 3
tongades de la 2ª sessió de formació del projecte
Embolcalls+Sostenibles (E+S). Aquesta sessió tenia per
objectiu conèixer la situació de partida pel que fa a l’ús
d’embolcalls dels esmorzars i obtenir idees claus per a que cada
centre pugui realitzar un pla d’acció que aconsegueixi reduir els
embolcalls d’un sòl ús.
La sessió del dia 3, dirigida al professorat que fa temps que
participa al projecte, tenia per objectiu inspirar i facilitar eines als
mestres per aprofundir sobre el canvi d’hàbits, las sessió va ser
dinamitzada per l’expert Rubén Fernández.
3. LIFE LimnoPirineus – Exposició
Natural i Conservació de Zones
Humides dels Pirineus
El dia 5 de desembre es va fer la
presentació
del
projecte
LIFE
LimnoPirineus que la podreu trobar fins el
dia 31 de gener a la Casa del Parc
Nacional d’Espot i de l’1 de febrer al 3
d’abril a la Casa del Parc Nacional de
Boí. És un projecte LIFE+Natura destinat
a la millora de l’estat de conservació
d’espècies i hàbitats aquàtics d’interès
europeu de l’alta muntanya dels Pirineus.
Més informació

A partir d’ara, els centres començaran a pensar i executar el
seu pla d’acció i properament rebran embolcalls
reutilitzables per a tot l’alumnat que participi al projecte i els
desitgi. Com a màxim es repartiran 100 embolcalls (boc’n rolls o
bossetes) per centre.
Més informació a la web del projecte.

La SCEA participa al projecte pilot de l’AMB - ApS
Des del passat setembre i fins la propera primavera la SCEA
participa al projecte pilot d’Aprenentatge Servei i Educació per al
Desenvolupament sobre la salut ambiental i canvi climàtic
promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Un
projecte que s’emmarca dins del el PMES 2014-20 (Programa
Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat) i en el que
participaran 4 centres educatius i tècnics de l’AMB.
La SCEA participa dinamitzant i executant accions formatives,
d’assessorament i seguiment amb tutors, alumnes participants i
tècnics de l’AMB.

RECURSOS

1.MiniMundi
MiniMundi tracta d’una plataforma web
orientada a l’àmbit escolar en la qual un
ecosistema virtual evoluciona segons
com el cuidem, canviant segons el dia, la
nit i les estacions de l’any. El joc té una
secció exclusiva per a professors que els
permet crear els seus propis tornejos,
escollint els jocs que més convinguin i la
duració que més s’adapti a les seves
necessitats.
Més informació

2.GuiaReciclaje
Tens dubtes sobre on dipositar un envàs
per al seu reciclatge? Ecoembes ofereix
a l’usuari una guia amb tota la informació
sobre com separar correctament els
envasos. Inclou un buscador d’envasos i
una descripció dels diferents contenidors,
explicant quins residus es poden dipositar
en els mateixos i quins no.
Més informació

Us anirem informant!

EL SOCI
DEL MES INFORMEN
LES
VOCALIES

Novetats de la SDEA
Destaquem les següents novetats...
¿Es aún posible lograr la sostenibilidad?: la situación del mundo
2013?/ The Worldwatch Institute. Barcelona: Icaria, 2013.
Anuari que recull les contribucions d’experts del Worldwatch Institute així com
d’ecologistes, economistes i experts en diverses matèries. Tots ells coincideixen en
la urgència de replantejar el creixement econòmic i demogràfic per ajustar
ambdues dimensions dins dels principis de la veritable sostenibilitat.
Resum executiu [en línia]: implantació d'un sistema de retorn d'envasos a
Catalunya: oportunitats econòmiques pels ens locals / Fundació per la
Prevenció de Residus i Consum Responsable. Barcelona: Retorna, Fundació
Prevenció de Residus i Consum Responsable, 2014 [consulta: 03-12-2015].
Disponible a: http://issuu.com/_retorna/docs/resum_executiu_municipis?
e=3639161/6881704.
Estudi que vol donar resposta a la necessitat de concretar quina seria la reducció
de costos i quina la disminució dels ingressos per conèixer el balanç econòmic que
tindria pels ens locals catalans la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i
retorn (SDDR).
Treballant per un aire net a l'aglomeració de Barcelona [en línia]: el Pla
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020 / Assumpta
Farran (dir.). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i
Sostenibilitat, 2015 [consulta: 03-12-2015]. Disponible a: http://issuu.com/otpmqa/
docs/aire_net. Document que resum la filosofia del “Pla de millora de la qualitat de
l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric”, els seus objectius,
els àmbits de treball i les actuacions ja engegades.
Tu dividendo de 256.516 millones: cómo la innovación en servicios
y movilidad contribuye a la sostenibilidad de nuestras ciudades: un manual /
Aida Esteban Millat, Sascha Haselmayer, Jakob H. Rasmussen. Barcelona:
Universitat de Barcelona, 2010.
Llibre que ofereix un esquema de l’enorme i complex mercat de solucions
innovadores per a les ciutats, les quals es caracteritzen per proposar solucions
tecnològiques i incorporar un canvi fonamental en l’estructura de serveis. Presenta
metodologies per avaluar el potencial de les solucions, i mesures de valor més
adequades a cada cas. Considera el valor creat en el sentit econòmic, medi
ambiental i social.

3.ArbolApp
ArbolApp és una aplicació gratuïta
dirigida a tots els públics i basada en la
investigació científica realitzada pel Real
Jardín Botánico (CSIC). Inclou 118
espècies, més de 300 il·lustracions per a
identificar espècies, etc. Funciona de
manera autònoma sense connexió a
Internet, pel que és de gran utilitat en
excursions a la natura.
Més informació

En podeu consultar totes les novetats mensuals de l’SDEA.
A la relació de novetats hi trobareu també referències de la Biblioteca de Parcs i
Jardins de Barcelona ja que la documentació i recursos de totes dues biblioteques
especialitzades en temes ambientals formen, la BAB (Biblioteca Ambiental de
Barcelona).
Podeu consultar tot els materials i recursos al CBAB (Catàleg col·lectiu de les
Biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona) .
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