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ACTUALITAT DE LA SCEA

 Novetats a la secretaria de la SCEA
 La SCEA present a Curs d’Introducció a la
Sostenibilitat UdG

 Aula Ambiental Bosc Turull
 Mapa B+S: Miradors dels barris del Coll i
Vallcarca

 Epecial Sabeu que....

Novetats a la secretaria de la SCEA
Aquestes últimes setmanes ens hem acomiadat de l’Aïda i de la Gemma, a totes dues us les
vam presentar en butlletins anteriors.
L’ Aïda va estar amb nosaltres durant el mes d’octubre i principis de novembre, amb un conveni
de pràctiques que vam signar amb la Fundació Pere Tarrés pel Curs de professionalització:
Interpretació i educació ambiental. Durant el mes que ha estat a nosaltres ha col·laborat
principalment amb el projecte de l’Aula Ambiental Bosc Turull donant suport a les tasques de
dinamització de les activitats de l’aula i especialment donant suport al Cicle Arrelarts.
La Gemma en canvi porta col·laborant amb nosaltres des del juliol gràcies al Pla d’Ocupació de
Barcelona Activa: Projecte de Suport en comunicació a iniciatives d'Altres Economies. Aquests
mesos la Gemma també ha estat implicada amb el projecte de l’Aula Ambiental Bosc Turull.
Concretament, les seves tasques han estat enfocades a la comunicació del projecte.
Us deixem amb unes línies de comiat que elles mateixes han escrit.
Des de la secretaria agraïm la seva implicació a l’entitat, les seves ganes i la seva energia durant
el temps que han compartit amb nosaltres.

 Activitats Aula Ambiental Bosc Turull

aÏDA
Benvolguts/des!

DONEM LA BENVINGUDA A...
Anna Bosquet Muncunill núm. Sòcia:
576
Aïda Vilaró Solé núm. Sòcia: 577

El mes passat us explicava que estava duent a terme les
pràctiques del CP d’Interpretació i Educació Ambiental a l’Aula
Ambiental Bosc Turull. Ara un cop acabades, reafirmo la bona
experiència que ha estat compartir aquest mes amb l’Alèxia i la
Bea. M’enduc un bon exemple de treball per fer possible
l’Educació Ambiental en la nostra societat. Abans d’acomiadarme m’agradaria ressaltar l’última activitat compartida amb elles,
que espero que no sigui pas l’ultima. El diumenge passat vam
gaudir d’un l’itinerari pels miradors del Coll i Vallcarca amb el
projecte Barcelona+Sostenible on història, art i medi ambient es
van reunir per explicar-nos l’evolució dels barris fins l’actualitat.
Moltes gràcies per aquesta oportunitat! Fins sempre.
-Aïda-

Gemma
1. EDUCACIÓ I GESTIÓ DE LES
EMOCIONS A TRAVÉS DEL JOC
TEATRAL
Curs dirigit a totes les persones
interessades en el teatre i la gestió de
les emocions.
Objectiu:
Reconèixer les nostres pròpies reaccions
davant diverses situacions, incloent
aquelles que desafien el límit del nostre
autocontrol.
Entrenar
i
estimular
la
nostra
intel·ligència emocional per tal de poder
gestionar no només les nostres pròpies
emocions, sinó també, aquelles de les
persones del nostre entorn que
requereixin de la nostra intervenció.
Crear consciència social en permetre'ns
manifestar, entendre i canalitzar les
emocions, com a part del creixement
personal i del nucli social.
Dissabtes: 3 i 17 desembre del 2016. De
09'00 a 14'00 i de 15'00 a 20'00.
Durada del curs: 20 hores Preu 90 €
(preu socis/es: 75 €)
Lloc de realització: Escola Efa
Carrer Vallirana 69 baixos, 2a
08006 Barcelona.
Més informació: Telèfon: 934 180 257 //
Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Ja han passat sis mesos. Sis mesos des que vaig
pujar per primera vegada les escales de pedra de
l’Aula Ambiental Bosc Turull. Aquell dia no sabia
què m’esperava ni tampoc sabia el que suposaria
treballar en aquest entorn privilegiat. Fa mig any, el
text que vaig escriure girava entorn al misteri, la
incògnita, les expectatives... I ara ha arribat el
moment dels comiats i les valoracions.
Durant aquest temps he viscut el que suposa la
feina del Bosc Turull: les visites de les escoles,
infants corrent amunt i avall amb la llibreta de camp
a la mà, les xerrades apassionades de l’Alèxia explicant què és l’Aula, les gestions de la Bea per
telèfon sempre amb un somriure, les diverses activitats que donen sentit a un espai com
aquest...
En definitiva, el dia a dia d’un equipament que vol potenciar-se i consolidar-se. I de moment, hem
posat les bases perquè aquelles que visiteu la web pugueu conèixer la feina dels horts, saber
com funciona el compostatge comunitari (i participar-ne!) o tenir clar què és la permacultura i el
perquè de la seva relació amb el Bosc Turull, per exemple.
El pla d’ocupació s’acaba, un projecte pilot de l’àrea Altres Economies de Barcelona Activa. Hem
après que aquestes economies dibuixen un mapa on la persona es situa al centre, tota l’activitat
ha d’anar enfocada al seu benestar, a les seves necessitats. I malgrat això no sempre és senzill i
les persones que estan al centre fan més hores que un rellotge i ho donen tot i més, és un dels
punts que més s’ha de valorar.
Sense l’acompanyament de l’Alèxia i la Bea (i el suport que es brinden l’una a l’altra), sense
aquesta cura de la persona, sense el respecte per la feina feta, sense tantes altres coses no
seria coherent treballar per la sostenibilitat i la transformació social. Gràcies per l’energia i les
ganes amb les que cada dia obriu la porta de l’Aula Ambiental Bosc Turull.
- Gemma -

Inscriu-te aquí

La SCEA present al curs d’Introducció a la
Sostenibilitat (UdG)

Un any mes, l’Oficina de Cooperació per al
desenvolupament de la Universitat de Girona ofereix als seus alumnes el Cus d’Introducció a la
Sostenibilitat, i aquest any, i ja en van 4, la SCEA participa en una de les sessions explicant qui
som i què fem. Per proximitat sempre han participa socis i sòcies de la demarcació de Girona. En
aquesta ocasió, i ja en van dos consecutives, ha representat a la SCEA el soci Juanjo Butron.
Moltes gràcies Juanjo!

1. 15A CONVOCATÒRIA DE LA BECA
JOSEP PALLACH
L'Ajuntament de Girona convoca una
nova edició d'aquesta Beca que té
l'objectiu d’impulsar la dimensió
educadora de la ciutat de Girona.
Termini: 03/11/2016 - 30/01/2017
Beneficiaris:
El professorat universitari i no
universitari de qualsevol nivell educatiu:
educació infantil, primària, ESO, cicles
formatius o batxillerat.
Les entitats o associacions que estiguin
legalment constituïdes com a
associacions sense afany de lucre.
La beca té una doble dotació,
l’Ajuntament de Girona atorgarà 3.000€ i
l’Universitat de Girona aportarà 3.000€
Bases de la Beca i Més informació

PROJECTES
Aula Ambiental Bosc Turull
Encara queden algunes activitats programades per l’estació de tardor. Si Encara no heu passat
per l’aula aquest mesos us recomanem que preneu nota i veniu a les següents sessions.

——————EDUCACIÓ———————
CRITERIS DE QUALITAT PER SELECCIONAR I
AMBIENTALITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Quin tipus d’activitats extraescolars hi ha a la meva escola?
Qui les escull? Quins criteris s’utilitzen per escollir-les?
Taller formatiu adreçat a les mares i pares implicats en les
AMPAS que gestionen, programen i proposen activitats
educatives anomenades extraescolars.
Dijous 1 de desembre de 17.30 a 19.30h
A càrrec de: Margarida Feliu, Societat Catalana d’Educació
Ambiental
Activitat gratuïta

——————COMUNITAT———————

2. I PREMI "NATURA I SOCIETAT" DE
LA FUNDACIÓ GIRBAU
La Fundació Privada Girbau engega la
primera edició d'aquest Premi amb
l'objectiu de reconèixer iniciatives locals i
ciutadanes en favor de la natura i la seva
conservació.
Termini: 03/11/2016 - 31/01/2017
Amb caràcter bianual, té la finalitat
de donar suport a aquelles entitats que
treballen per a la protecció i millora del
patrimoni
natural
català, des
del
compromís i la responsabilitat.
Podran optar a aquest Premi entitats
privades sense ànim de lucre, legalment
constituïdes, que tinguin entre les seves
finalitats socials la conservació de la
natura, i que tinguin la seva seu social a
Catalunya. El
projecte
s’haurà
de
realitzar dins l’àmbit territorial de
Catalunya.
El premi és administrat i gestionat per la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i té
una dotació de fins a 12.000€.
El
Premi
té
en
compte
les recomanacions de l’Agenda 2030 per
al Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides, que estableix un nou
marc de governança ambiciós per al
desenvolupament sostenible i estableix
17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) d’aplicació universal, a
tots els països i a tots els nivells, que
abasten temàtiques tan importants, i des
de una visió holística, com la lluita contra
la fam, la pobresa, la protecció del medi
ambient, el benestar, la salut, l’educació
o el desenvolupament econòmic.
Bases del Premi i Formulari de sol·licitud

TALLER DE JOGUINES AMB MATERIALS DE REBUIG
Reduir els nostres residus pot ser molt divertit. Aprèn a
crear en família joguines creatives amb materials
reutilitzats: cartró, paper, plàstic...ens serviran per construir
cotxes autopropulsats, estels, titelles... Juguem?
Diumenge 4 de desembre de 11 a 13.30h
A càrrec de: Grup d’Informadors/es ambientals Casa
d’Oficis Barcelona Activa
Activitat gratuïta

——————BIODIVERSITAT———————
ELS FONS I ELS BOLETS
La temporada de bolets arrenca a Barcelona quan a la
major part del territori ja està a les acaballes. Sortirem a
buscar-ne, coneixerem en quins boscos i arbredes en
podem trobar i descobrirem les funcions que desenvolupen
els fong s en un entorn natural fràgil i, alhora, de gran
importància, com és el d’una gran ciutat.
Diumenge 18 de desembre de 10.30 a 13.30h
A càrrec de: Marc Casabosch, El secret més ben guardat
(5 euros)

Tota la informació: www.boscturull.cat

Mapa B+S: Mapatge als barris del Coll i Vallcarca
Diumenge 20 de novembre a les 11h a la parada de metro El Coll - La Teixonera, va començar
el mapatge col·laboratiu: Mirades dels barris del Coll i Vallcarca 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 conèixer i descobrir, a través de l’experiència de
col·lectius i agents experts del barri, com aquesta zona de Barcelona s’ha anat transformant al
llarg dels anys. A partir de la interpretació del medi, de la història i de la transformació
urbanística, al visitar els miradors d’aquest punt de la ciutat, van permetre entendre la
transformació d’aquests barris al llarg dels anys.
Van participar un total de 42 persones, 27 d’elles participants de la ruta i 16 com a dinamitzadors
dels punts visitats. Durant la ruta es van visitar un total de 4 miradors diferents i entre un i altre,
es van anar descobrint altres racons del barri que permetien entendre la transformació
socioambiental i urbanística del barri:
Mirador Joan Sales

3. 29È CONCURS DE FOTOGRAFIA
NATURALISTA DELS "NATUS"
El Concurs de Fotografia Naturalista està
organitzat
per
l'Associació
de
Naturalistes de Girona, amb el suport de
l'Ajuntament de Girona, el Consorci
Costa Brava, el Consorci del Ter, el
Consorci Vies Verdes i la Plataforma
Mou-te en bici. Compta amb el suport i la
col·laboració d'AEFONA, la Societat
Catalana de Fotògrafs de Natura,
Picapedrers
i
Marbristes
Balliu,
Microgestió, el portal www.fotonatura.org
i la Generalitat de Catalunya a Girona.
Fins al dia 2 de desembre es poden
presentar les imatges per participar en el
concurs. També aquesta vegada, per
tercer any consecutiu, el concurs s'obre a
la xarxa social Instagram, convidant a la
participació
de
professionals
i
d'aficionats.
Per participar cal omplir un formulari en
el moment de penjar les fotos. Consulta
les bases del concurs
on estan
indicades altres especificats.

4. AJUTS – DESENVOLUPAMENT
PARTICIPATIU LEADER
El
Departament
d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació ha
convocat els ajuts corresponents a l'any
2016 amb un import de 7,6 milions
d’euros, destinats a l'aplicació del
Desenvolupament Local Participatiu
Leader en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya
2014-2020. El termini de presentació
de sol·licituds finalitzarà el 16 de
gener de 2017.

- Joan Sales i la seva relació amb el barri.
- Tres turons i quatre municipis.
- El paisatge: muntanyes, rieres i camins del barri.
- Lectura de notícia sobre geologia del barri
Mirador la Creuta del Coll
- Recursos naturals: La pedrera del Coll
- El Coll: Pas entre Vallcarca i Horta
- Lectura de notícia sobre visita de prohoms i el tramvia
Antic Consolat Danès
- Casa Junyent-Canals
- L'aqüeducte
- Urbanicidi i reconstrucció.
- Lectura columna sobre Vallcarca
Aula Ambiental Bosc Turull
- El passat rural: Can Turull i altres masies
- L'aqüeducte
- La fonda Farigola i l'origen del barri popular
- Lectura de notícia sobre robatori de gallines
La metodologia per dissenyar, coordinar i desenvolupar la ruta es va organitzar
col·laborativament entre els agents implicats al mapatge: Grup d’Estudis del Coll i Vallcarca,
l’Observatori de Vallcarca, el Grup d’Informadors/es ambiental de la Casa d’Oficis de Barcelona
Activa i el grup de treball de la SCEA.
Els col·lectius del barri, Grup d’Estudis del Coll i Vallcarca i l’Observatori de Vallcarca, van ser el
agents encarregats de donar contingut a la ruta i fer les explicacions a cadascun dels punts
visitats. Al següent enllaç podeu consultar part de la informació que es va compartir durant la
passejada i que van elaborar aquests dos col·lectius especialment pel mapatge. El mirador de la
teulada de l’Aula Ambiental Bosc Turull va ser també l’espai on es va fer la cloenda de l’itinerari,
amb les explicacions que van preparar els informadors/es ambientals de la Casa d’Oficis de
Barcelona Activa i on es va oferir un petit refrigeri a tots els participants.
Moltes gràcies a tots i totes per participar un any més al mapatge, i volem agrair especialment la
participació dels agents i col·lectius del barri.

Més informació

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL JARDÍ
BOTÀNIC DE BARCELONA (AAJBB

PRISMÀTIC

5. PREMI INTERNACIONAL
D’INNOVACIÓ CULTURAL DEL CCCB
Cada edició està dedicada a un tema
específic, en aquesta ocasió el tema és
Canvi Climàtic. La idea és que es
presentin propostes i projectes que
plantegin maneres i estratègies de
conscienciar i potenciar a la ciutadania
activament en l’adopció de valors de
responsabilitat ambiental. Termini per
presentar projectes finalitzarà el 31
gener de 2017

Des de novembre, tothom qui necessiti
accedir al coneixement d’avantguarda
que generen els centres de recerca
catalans que investiguen sobre el medi
natural, pot fer-ho de manera oberta i
gratuïta a través del Prismàtic. Aquesta
plataforma de coneixement ha estat
promoguda des del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya i coordinada pel CREAF.

L’Associació d’Amics del Jardí Botànic de
Barcelona és una associació privada
sense afany de lucre, constituïda al 1993,
que té com a objectiu donar suport al
Jardí Botànic de Barcelona. La seva
finalitat és vetllat per la conservació de la
riquesa del patrimoni natural i, en concret,
de la realitat vegetal de dins i fora del
nostre país. Us recordem que com a
socis i sòcies de la SCEA teniu
avantatges a les activitats que realitzen.
Properes activitats

ESCOLES+SOSTENIBLES
BARCELONA

Més informació

ESSÈNCIA, ESPAI DE BENESTAR
Voleu participar en la creació de la cançó
d’Escoles + Sostenibles?
El passat 11 d’octubre va tenir lloc l’acte
de signatura del compromís d'Escoles +
Sostenibles. Durant l’acte, l’Eskamot Verd
del Col·legi Sant Ramon Nonat va
demanar ajuda al grup de música Xiula
per fer una cançó. Més informació

L’Espai de Benestar neix del desig d’oferir
un oasi de pau i benestar, per poder
gaudir, amb tots els sentits, dels serveis
que s’ofereixen.
Més informació i reserves
Els socis/es de la SCEA seran
obsequiats amb un saquet d'olor.

RECURSOS

1. PEIX DE TEMPORADA. PROTEGIR
EL MEDI MARÍ DES DEL MERCAT

CAMINS DE NATURA A NOU BARRIS

El 90% de les espècies de peixos del
Mediterrani es troba sobreexplotada, així
com el 40% de les de l’Atlàntic. Aquesta
aplicació
web
permet
que
cada
consumidor posi el seu gra de sorra en el
foment d’una pesca sostenible. És senzill:
l’app detecta l’època de l’any que és i
mostra quins són els tipus de peix que
cada consumidor trobarà a la peixateria i
poder realitzar una compra respectuosa
amb el medi ambient. Disponible via web.

L’exposició Camins de Natura, Itineraris
Vitals es pot visitar a la Casa de l’Aigua
de Trinitat Nova fins al 18 de desembre
de 2016.
Paral·lelament s’ofereixen sortides
guiades i activitats ciutadanes. Podeu
consultar tota la informació i fer la vostra
inscripció al següent enllaç.
Esperem que sigui del vostre interès i
que, com a la darrera itinerancia, pugueu
gaudir de l’exposició i de les activitats
proposades.

2.
ELECTROMAPS.
RECÀRREGA
PER
ELÈCTRICS.

PUNTS
DE
A
VEHICLES

Ara,viatjar en un vehicle elèctric sense
preocupar-se per com trobar un punt de
recàrrega és més fàcil. Aplicacions com
Electromaps estalvien el treball al
conductor ja que mostra els endolls, la
seva tipologia, si són públics o privats, i la
seva disponibilitat, a més de com arribarhi. Els usuaris poden interactuar amb la
incorporació de punts de recàrrega que
prèviament
seran
validats
pels
responsables d’ Electromaps. Per a
Android i iOS.

ZOOXXI – LA TRANSFORMACIÓ DEL
ZOO
ZOOXXI és una proposta d’ordre
internacional per a la reconversió dels
parcs zoològics tal com els coneixem avui
dia, amb l’objectiu d’adaptar-los a la
ciència i a l’ètica de la nostra època. El
projecte
ZOOXXI
es
va
llançar
internacionalment a la ciutat de
Barcelona.
un
grup
d’activistes
animalistes i professors universitaris de la
ciutat van decidir posar en marxa un
estudi de situació de la realitat social,
econòmica, científica i ètica dels parcs
zoològics, amb l’objectiu de realitzar una
proposta clara, concreta i realista per
orientar el destí d’aquestes institucions
vers un altre paradigma. A més, ZOOXXI
llança una crida a totes aquelles persones
que vulguin col·laborar en la difusió del
missatge, així com en la recollida de
signatures. També conviden tots aquells
espais culturals, locals socials o botigues
que desitgin ser punts fixes fedataris a on
poder anar a signar. Per fer-ho cal
inscriure's a la iniciativa amb el formulari.

JORNADA TÈCNICA: SEGUIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES POBLACIONS
D’ÓS BRU I LLOP A CATALUNYA
L’ós bru i el llop són els dos grans
depredadors que habiten als Pirineus
catalans. Encara que van desaparèixer
per causes humanes, des de fa més de
20 anys el primer i 15 anys el segon han
tornat a conviure amb nosaltres.
La conservació d’aquestes dos espècies
és molt conflictiva i es troba directament
condicionada per la coexistència amb
l’espècie
humana.
El projecte PirosLife sobre l’ós bru als
Pirineus catalans pretén establir mètodes
per trobar aquesta coexistència dintre
d’un territori de gestió fragmentada i
aplicar-los a tot el Pirineu, però també
que serveixen per gestionar el llop.
Consulteu el programa adjunt
pestanya. Més informació.

a

la

AMB - EDUCACIÓ
SOSTENIBILITAT

PER

A

LA

L'AMB disposa d'eines de sensibilització
per donar a conèixer criteris de
sostenibilitat i conscienciar sobre la
problemàtica de la petjada del carboni.
Una d'aquestes eines és el Programa
metropolità
d'educació
per
a
la
sostenibilitat (PMES).
Consulta totes les seves Activitats i
participa!

13.12.2016 - Casa del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
3. CARBONPEDIA. EL RESPECTE
DELS
PRODUCTES
PEL
MEDI
AMBIENT
Instamaps és una plataforma web de
l'Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya que permet als usuaris crear
els seus propis mapes de manera ràpida i
fàcil, així com visualitzar-los i fer-ne ús en
tot tipus de dispositius. Instamaps ha
estat dissenyat per facilitar l'ús i la difusió
de geoinformació a l'usuari no expert i
s'està demostrant que és una eina potent
per a la gent que treballa a les diferents
administracions catalanes. Les dades i les
informacions que les institucions i
ajuntaments
generen
troben
en
Instamaps una eina de difusió fàcil i que
compleix
els
requeriments
que
necessiten. Per a més informació.

De les 9.30 a les 14 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia a través de:
info.aiguestortes@oapn.es
pnaiguestortes@gencat.cat

SCEA
Societat Catalana d’Educació Ambiental
Tel. 93 213 39 45

SDEA
Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Passeig de Salvat Papasseit, 1.
08003 Barcelona Tel. 93 256 25 92

A/e: scea@scea.cat // www.scea.cat
documentacioambiental@bcn.cat

