memòria 2006

Societat Catalana d Educació Ambiental
Seu social: C. Aragó 281, 1r 1a
08009 Barcelona
Telèfon: 93 488 29 79
Fax: 93 487 32 83
Correu electrònic: scea@pangea.org
Pàgina web: http://www.pangea.org/scea

2

memòria 2006
S U M A R I

M E M Ò R I A

2 0 0 6

1. FUNCIONAMENT INTERN................................................................ 5
1.1. Altes i baixes socis
1.2. Assemblea i renovació de càrrecs de la Junta Directiva
1.3. Funcionament de la Junta Directiva
1.4. Secretaria
1.4.1. Serveis als socis
1.4.2. Serveis d informació personalitzada
1.5. Procés de modificació dels Estatus de l entitat

2. DIFUSIÓ DE L ENTITAT I COMUNICACIÓ........................................ 7
2.1. Butlletí electrònic
2.2. Renovació del web

3. PUBLICACIONS..............................................................................

8

3.1. Col·lecció de Monografies d Educació Ambiental
3.2. Reculls de Recursos
3.3. Premi Albert Pérez- Bastardas

4. FORMACIÓ..................................................................................... 10
4.1. Ateneu d Educació Ambiental
4.2. Universitat de Ponent de Ciències de la Natura. Curs d EA

5. PROJECTES I PROGRAMES............................................................. 11
5.1. Consell de Centres d Educació Ambiental (CCEA)
5.2. Servei de Documentació d Educació Ambiental al CRBS i Grup de treball de
Documentació
5.3. Projecte Educatiu Europeu sobre el Canvi Climàtic
5.4. La Maleta de l Energia
5.5. Vine a la biblioteca a llegir, jugar i aprendre sobre sostenibilitat
5.6. Fòrum 2000+6 d Educació Ambiental si la clau és participar...
5.7. Tallers de voluntariat ambiental per a educadors ambientals
5.8. L educació ambiental per a la sostenibilitat dels espais naturals protegits

6. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS.............................................. 17
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Fundació Roca i Galès
Consell Consultiu de Collserola
Comissió Consultiva del Parc Natural del Montnegre- Corredor
Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat
Consell per a la Sostenibilitat de Terres de l Ebre
Carta Europea de Turisme Sostenible

7. SEMINARIS PERMANENTS............................................................. 20
7.1. VII Encuentro de Entidades de Educación Ambiental
7.2. Participació al V Seminario de Centros de Documentación de Espacios
Naturales Protegidos y de Medio Ambiente (CDENPYMA)

8. ORGANITZACIÓ COM A COL·LECTIU.............................................. 21
8.1. Dinamització a les comarques tarragonines
8.2. Dinamització a les comarques gironines

3

memòria 2006

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 2006................................... 24
LLISTAT DE SOCIS I SÒCIES DE LA SCEA I CENTRES DEL CCEA........ 25
BALANÇ DE COMPTES 2006 I PRESSUPOST 2007............................. 28

4

memòria 2006

1 . FUNCIONAMENT INTERN

1.1.

Altes i baixes de socis

A la nost ra ent it at durant l any 2006 es van regist rar 14 alt es i 25 baixes de socis. El nombre
de socis i sòcies en acabar l any és de 199.

1.2.

Assemblea i renovació de càrrecs de la Junta Directiva

El dissabt e 1 d abril de 2006 es va convocar l Assem blea General am b caràct er ordinari al
Cent re de Recursos Barcelona Sost enible, seu del Servei de Docum ent ació d Educació
Ambiental a Barcelona.
Hi van assistir 16 socis i 14 més es van excusar.
Júlia Garcia, President a de l ent it at des de 2005, fa un resum de les act uacions de l ent it at de
l any 2005, i presenta els nous projectes de cara al 2006.
Tot seguit , Helena Solé, secret ària t ècnica de l ent it at , inform a del procés dut a t erm e per a la
modificació dels estatuts de la SCEA, i es procedeix a la seva aprovació.
Finalm ent es present en i vot en les candidat ures per a la renovació dels càrrecs de la Junt a
Direct iva: Júlia García segueix am b la presidència, Hilda Weissm ann am b la vice presidència, i
Lluís Pagespet it am b el càrrec de secret ari de la Junt a. Beat riu Tenas deixa de ser t resorera i
ent ra Joan Solé. Ent ren t am bé els nous vocals: Carles Casanova, Xavi Cam ps i Vanessa
Sancho, i mantenen vocalia: Glòria Arribas, Juanj o But rón, Mar Olivar, Joan Vives, Elena
Forcada, Ana Priet o, Mart a Cuixart , Teresa Canyellas, Est er Sanglas, Isabel Alves, Teresa
Franquesa, Joan Manel Riera i Margarida Feliu.
A les darreres pàgines d aquest a Mem òria es det alla la com posició que ha t ingut la Junt a
durant l any 2006.

1.3.

Funcionament de la Junta Directiva

Act ualm ent l anom enada Junt et a, de t robada quinzenal, est à form ada per 3 persones: Júlia
García ( president a) , Hilda Weissm ann ( vice - president a; ) i Lluís Pagespet it ( secret ari) , m és la
secret ària t ècnica ( Helena Solé fins a finals de m aig; Vanessa Sancho a part ir de llavors) .
Tam bé han assist it a força reunions d enguany en Joan Solé ( t resorer) , i en Juanj o But ron
(vocal de voluntariat).
Es cont inua am b la program ació d un calendari de reunions bim ensuals de la Junt a Direct iva en
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el qual es m arquen els dies en què cada m em bre o m em bres hauran de present ar algun dels
15 t em es que s est an desenvolupant en els diferent s àm bit s de t reball, t ot i que les reunions
post eriors a l est iu acaben sent principalm ent preparat òries del Fòrum 2000+ 6 d Educació
Am bient al. Al llarg de l any hi ha hagut 6 reunions de Junt a ( gener, m aig, j uliol, set em bre,
octubre i novembre). Les actes es poden consultar a la secretaria.
Les tres gran línies de treball que intenta promoure la Junta són, com cada any:
Fom ent ar la part icipació am b l est ruct uració d espais i equips dinàm ics d int ercanvi
d inform ació.
Pot enciar la form ació am b la creació de cont ext os út ils per a la reflexió i l aprenent at ge,
com els proj ect es de cursos de form ació, o l At eneu o cinefòrum s am bient als.
Augm ent ar la com unicació am b la cont inuït at i m illora de les act uals eines: but llet í
electrònic, revista en xarxa, web i publicacions.

1.4.

Secretaria

Al llarg de l any s han mantingut les 20 hores de treball setmanal a la Secretaria Administrativa
de la SCEA, except e els m esos de j uny i j uliol que han est at quinze hores, am b un horari
(gener- j uny) de: dilluns i dim ecres de 15: 30 a 20: 30; i dim art s i dij ous de 8: 30 a 13: 30 i
(setembre- desem bre) aproxim at de: dilluns i dim ecres de 16: 00 a 21: 00; i dim art s i dij ous de
9 a 14h, sense comptar les hores destinades a la preparació del Fòrum EA 2000+6.
Els horaris d atenció al públic han estat dilluns i dimecres de 17.00h a 19.00h.
L Helena Solé Joval ha ocupat la plaça de la secret aria t ècnica fins a finals de m aig, sent
subst it uïda t em poralm ent per Vanessa Sancho fins l agost , i definit ivam ent a part ir de llavors.

1.4.1.

Serveis als socis

Al llarg de l any 2006 es van fer les trameses de correspondència i publicacions habituals.
Es van enviar a tots els socis i sòcies els següents documents:
11 but llet ins elect rònics m ensuals, del núm ero 56 al 66, corresponent s al període gener desembre.
Díptic electrònic i per correu postal de la sortida a Odèn (no realitzada).
Convocat òria de l Assem blea Ordinària, via elect rònica i per correu post al.
Mem òria de la SCEA de l any 2005, via correu elect rònic.
Felicitació de Nadal, via correu electrònic.
I nform acions d int erès punt uals: ofert es de t reball, cursos, present acions dels reculls de
recursos i llibres..., via correu electrònic.
Els nous socis i sòcies van rebre un correu elect rònic de benvinguda i el barrer but llet í
electrònic.
Tam bé es va fer arribar als socis i sòcies int eressat s per correu post al la m onografía núm ero
10, Community. Comunidad, educación ambiental y ciudadanía, de Roger Delanty.
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1.4.2.

Servei d inform ació personalitzada

Durant l any 2006 es van at endre unes 293 t rucades i uns 121 m issat ges de cont est ador
telefònic, uns 1859 correus elect rònics a la baixa ( j a depurat s) , dels quals 444 corresponen a
la celebració del Fòrum 2000+ 6 d Educació Am bient al, i 10 at encions personalit zades.
Els m ot ius de les t rucades i correus elect rònics són, principalm ent , derivat s de l adm inist ració i
gest ió de la SCEA, el Fòrum 2000+ 6 d Educació Am bient al, t ram esa de currículum s,
coneixem ent de la SCEA i volunt at d associar- se, com pra de m onografies, dem andes de
part icipació en cursos, fires i act es diversos, part icipació en proj ect es diversos, dem anda
d assessoram ent i d educadors per fer t allers escolars, est udiant s que dem anen inform ació
diversa sobre Educació Am bient al per fer t reballs, socis per act ualit zar dades o donar- se de
baixa, inform ació sobre Cent res d Educació Am bient al, volunt at de fer- se socis, assessoram ent
d act ivit at s escolars
Algunes de les consult es van ser referides al fons docum ent al, i van ser canalit zades cap al
Servei de Docum ent ació d Educació Am bient al ( SDEA) , am b seu al Cent re de Recursos
Barcelona Sostenible.

1.5.

Procés de modificació dels Estatuts de l Entitat

Els canvis dels est at ut s originals de l any 1985, degut s a l adapt ació a la nova norm at iva
reguladora d associacions, Llei 7/ 1997, de 18 de j uny, d associacions ( DOGC 2423, d 1 de
juliol), van ser aprovat s a l Assem blea General del 2006.

2 . D I FUSI Ó D E L EN TI TAT I COM UN I CACI Ó

2.1.

Butlletí electrònic

Durant aquest any 2006 s edit en, des de la secret aria de la SCEA, onze núm eros del but llet í
elect rònic. El núm ero 57, el prim er de l any, surt a principis de febrer i la rest a van sort int a
principis de cada mes. El butlletí electrònic arriba als socis a través de la llista de distribució per
I nt ernet . S ha de dir que aquest a llist a de dist ribució arriba quasi a la pràct ica t ot alit at dels
socis i sòcies (97,5 % dels socis i sòcies inclosos en la llista de distribució).
Els apart at s fixes del but llet í han est at : Servei de Docum ent ació d Educació Am bient al, At eneu
d Educació Am bient al, Donem la benvinguda a... nous socis i sòcies, Borsa de t reball,
Subvencions i ajuts, Us fem saber...
A m és a m és, han aparegut art icles de nous proj ect es, de sort ides i funcionam ent de
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program es, així com t ot a la inform ació sobre la celebració del Fòrum 2000+ 6 d Educació
Ambiental.

2.2.

Renovació del web

Després de recollir t ot a la inform ació necessària a nivell de cont ingut s per a preparar el w eb,
aquesta va ser enviada a Mcrit per el seu disseny i programació.
Es van dur a t erm e diverses t robades ent re Mcrit i la SCEA per t al de concret ar i ret ocar det alls
de funcionalitat i disseny de la pàgina, alhora que hi havia una comunicació constant via correu
electrònic.
Un cop finalit zat l est iu, es disposa j a de la pàgina web de l ent it at t ot alm ent funcional, i
s em pra am b prou èxit per fer la difusió i les inscripcions del Fòrum 2000+ 6 d Educació
Ambiental.
Am b la renovació del web augm ent en de form a rem arcable les visit es que rep, arribant el m es
de novembre a un màxim de 2200 visites en tan sols trenta dies.

3 . PUBLICACIONS

3.1.

Col·lecció de m onografies d Educació Ambiental

La col·lecció Monografies d'Educació Am bient al és un proj ect e edit orial im pulsat conj unt am ent
per la Societ at Balear d'Educació Am bient al i la Societ at Cat alana d'Educació Am bient al. Des de
com ençam ent s de 2002 n ha assum it la responsabilit at l Edit orial Graó, de Barcelona.
Fins al moment s han publicat 13 llibres, alguns en doble versió, catalana i castellana.
A m it j ans d any es fa la t ram esa de Com m unit y. Com unidad, educación am bient al y
ciudadanía, i poc després és publicat Ecología Acúst ica y educación. Bases para un paisaje
sonoro, que serà enviat als socis durant l any 2007. Ment rest ant es cont inua am b la t raducció
de l est udi Qualit y Crit eria for ESD- Schools Guidelines t o enhance t he qualit y of Educat ion for
Sustainable Development, que veurà la llum l any 2007.
Durant l any 2006 la col·lecció t am poc no ha rebut el suport econòm ic del Depart am ent de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ni de la Caixa d Estalvis de les Balears, Sa Nostra.
A mitjans del 2006 la Societat Balear d Educació Ambiental manifesta la seva intenció, per
motius econòmics i de reestructuració interna de la seva entitat, d abandonar el projecte de la
col·lecció de Monografies, fent- se càrrec des de llavors la SCEA en solitari.
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3.2.

Reculls de Recursos

Els reculls de recursos són una selecció bibliogràfica t em àt ica que va dest inada principalment
als professionals del m ón educat iu, t ant de la branca form al com no form al. El cont ingut est à
classificat en diversos apart at s: lect ures bàsiques; lect ures d aprofundim ent ; llibres per a
infants i joves; materials didàctics; vídeos, jocs i material multimèdia; webs; activitats i visites;
exemples de com posar- s hi i alt res adreces d int erès.
En el marc del conveni de col·laboració entre la SCEA i la Direcció de Programes Ambientals de
l Aj unt am ent de Barcelona, en el 2006 s han present at t res reculls de recursos.
El 26 de gener s ha present at el recull de recursos núm . 12, que t ract a el t em a del M ar. En
aquest a ocasió s ha gaudit de la col·laboració del Consorci El Far, que ha part icipat en la sessió
present ant els seus program es educat ius; ens ha m ost rat la seva bibliot eca i ens ha fet
part íceps d una singladura pel port de Barcelona ens la qual s ha explicat la hist òria del port , la
seva activitat econòmica i m ercant il, l act ual problem àt ica am bient al, et c.
El 26 d abril s ha present at al Museu de Ciències Nat urals la nova edició am pliada i
act ualit zada del recull de recursos t em àt ic de Biodiversitat. S han explicat les act ivit at s
educat ives que s ofereixen des del Museu; de m anera m és desenvolupada s ha explicat
l act ivit at Els ecosist em es i la conservació de la biodiversit at , dest inada a prim er i segon cicle
de secundària i a batxillerat.
El 8 de novembre, en col·laboració am b l I nst it ut Municipal de Mercat s de Barcelona, s ha
present at a l aula gast ronòm ica del Mercat de la Boqueria la nova edició am pliada i act ualit zada
del recull de recursos t em àt ic de Consum. L Agnès Russiñol del Depart am ent de Com unicació
de Mercat s de Barcelona ha explicat l ofert a educat iva de l ent it at i algunes de les act uacions
m unicipals dut es a t erm e. El cuiner i pedagog Bernat Mart ínez ha explicat els cont ingut s de
l act ivit at Menj o sa perquè m enj o de m ercat , adreçada als alum nes de secundària, seguida
d una visit a al m ercat de la Boqueria explicant in sit u el desenvolupam ent de l act ivit at .
A cadascuna de les present acions el SDEA ha present at el recull de recursos com a eina
educat iva per a la sost enibilit at . Els assist ent s t am bé han pogut consult ar alguns dels recursos
que componen els reculls.

3.3.

Premi Albert Pérez

Bastardas

La SCEA fa difusió ent re els socis i sòcies del I X Prem i Albert Pérez- Bastardas, d art icles de
coneixem ent i defensa del m edi am bient convocat per la Fundació Roca i Galès. El guanyador
de l edició d enguany ha est at Miquel Ort ega Cerdà, am b el text: El deut e ecològic espanyol. El
cas d ENCE a Uruguay.
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4 . FORMACIÓ

4.1.

At eneu d Educació Am bient al

Barcelona i Tarragona

Durant l any 2006 s ha realit zat aquest a propost a de form ació perm anent que es va iniciar a
Barcelona l any 2002. El seu propòsit ha est at const ruir un espai per com part ir i com prendre
les ansiet at s, pregunt es, dubt es, obst acles, èxit s i cont radiccions que ens genera la nost ra
feina. Al m at eix t em ps, ens hem proposat analit zar el suport t eòric que és a la base de
cadascuna de les nost res propost es de t reball, i així enriquir la nost ra pràct ica am b nous
recursos, estratègies i activitats.
S han organit zat 4 sessions de 10.15 a 15.15h, durant els m at ins de dissabt e ( de m arç a juny)
amb la coordinació de la Hilda Weissmann. Les sessions van ser al Centre d'EA l'Hort de la
Sínia, Altafulla i al CEA del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Les temàtiques van ser les següents:
Treball en equip. Importància del grau de compromís, int egració i coherència de l equip de
treball per aconseguir una bona feina.
Els quaderns de camp. Afavoreixen o obstaculitzen el treball dels professionals?
Què hem de tenir en compte a l hora d elaborar una guia de t reball?
Quin ha de ser el rol del professorat durant una estada de colònies? Volem integrar- los dins
de la nostra proposta educativa? Resistències i disponibilitats, de què depèn?
Avaluació, autoavaluació i regulació: eines per a continuar avançant.
L assist ència ha
l experiència.

4.2.

est at

irregular

però

els

part icipant s

han

valorat

m olt

possit ivam ent

Universit at de Ponent de Ciències de la Nat ura: Curs d EA

Durant l Any 2006 hem cont inuat realit zant les sessions corresponent s al m òdul de Prim avera
del Curs patrocinat per la Universitat de Ponent de Ciències de la Natura.
Aquest curs es va iniciar l est iu del 2005, am b 5 sessions dissenyades i realit zades des de la
SCEA i va continuar amb el Mòdul de Tardor- Hivern amb 4 sessions més.
El Curs de prim avera s ha realit zat durant els m esos de febrer a maig del 2006, amb 4 sessions
més de cap de setmana.
Els alum nes s han m ant ingut m aj orit àriam ent des de l est iu fins a la finalit zació del curs a la
primavera.
Tant des de la SCEA, com des de la UPCN, es va valorar m olt posit ivam ent t ot el procés
realit zat , i el mateix Curs es va proposar per reiniciar- lo als Cursos d Est iu 2006 de la
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Universit at de Ponent de Ciències de la Nat ura, t ot i que m alauradam ent no va t enir prous
inscrits i finalment no es va poder portar a terme.

5 . PROJECTES I PROGRAMES

5.1.

Consell de Cent res d Educació Am bient al ( CCEA)

Durant aquest any s ha verificat el relleu d en Joan Manel Riera, del Corredor, com a vocal del
Consell, que ha est at subst it uït per Ram on Vidal, del Delt a de l Ebre. Tot s dos han compartit les
t asques i reunions en aquest any de t raspàs de represent ació. El 13 de j uliol es va dur a t erm e
la reunió plenària del Consell al Cast ell de Mont esquiu. Es van discut ir diferent s procedim ent s
de col.laboració entre els centres, a partir del projectes que aquests puguin presentar.
Alhora aquest 2006, t ot aprofit ant la rem odelació de la w eb general de la SCEA, s ha habilit at
un espai pel CCEA, on j a han com ençat a enllaçar- se els cent res que ens han facilit at el seu
document. Aquesta plataforma es pot convertir en una eina de promoció i cohesió del col·lectiu.
Anim em per t ant a t ot s aquells equips i equipam ent s adscrit s al CCEA que encara no ens han
fet t ram esa de la docum ent ació que ho facin i d aquest a m anera, de ben segur que en sort irem
tothom reforçats.
A la vegada, s ha m ant ingut cont act e am b diversos cent res d educació am bient al que previ
sondeig, s han m ost rat int eressat s en int egrar- se al CCEA. D aquest s, han t ram és la sol·licit ud
d adm issió Tosca i L Hort de la Sínia est ant , a hores d ara, pendent s de resolució, però de
ben segur que aviat seran nous m em bres del CCEA. Així m at eix, est em a l espera que d alt res
contactes realitzats es materialitzin en noves sol·licituds.
Després d un pet it parènt esi, s han react ivat les quot es anuals del CCEA.
Tres equipam ent s adherit s al CCEA ( Sant a Mart a CI EP Cent re d I nnovació Educat iva del Parc,
l Escola de Nat ura del Corredor i L Escola del Parc de Delt a de l Ebre) , sot a l aixopluc de la
SCEA, han present at un proj ect e t it ulat La part icipació i els plans de gest ió d ús públic. La
int erpret ació i l educació per a la sost enibilit at dels espais nat urals prot egit s a la Fundació
Territ ori i Paisat ge, a hores d ara, es t roba en fase de desenvolupam ent .

5.2.

Servei de Docum ent ació d Educació Am bient al al CRBS i Grup de t reball de
documentació

La relació inst it ucional ent re la Societ at Cat alana d'Educació Am bient al i l'Aj unt am ent de
Barcelona va néixer el desem bre de 2000 quan es va signar un conveni de col·laboració per a
la creació d un servei de docum ent ació i recursos d educació am bient al ( SDEA) obert a la
ciutadania, amb seu al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.
Des de llavors s'han est ablert t res nous convenis i t res renovacions per t al de cont inuar el
projecte.
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El grup de t reball de docum ent ació de la SCEA, j a const it uït per dur a t erm e t asques de gest ió
del fons docum ent al de la SCEA, va com ençar a donar suport al proj ect e del Servei de
Docum ent ació d Educació Am bient al. Const a de Quatre m em bres, una de les quals és
represent ant a la Junt a Direct iva corresponent a la vocalia de docum ent ació. Al llarg del 2006
les t robades i t asques realit zades pel grup de t reball han im plicat una dedicació t ot al de 315
hores i han estat les següents:
-

Col·laboració en la realització dels tres reculls de recursos temàtics anuals que es publiquen.
Recerca i selecció de materials i recursos per a adquisició.
Reunions de coordinació i per a la definició de criteris.
Decisió en la definició de criteris de funcionament del SDEA.
Assessorament al personal del SDEA.
Col·laboració i revisió en tasques pròpies del SDEA.
Assistència a actes i trobades en representació del SDEA.

El SDEA ha t ancat l'exercici 2006 am b un t ot al de 2972 docum ent s i recursos ( s exclouen les
revistes).
Segons l acord signat am b l Aj unt am ent de Barcelona, la SCEA cont inua proporcionant m at erial
nou al SDEA en concepte de dipòsit.
A finals de l exercici, a la base de dades docum ent al hi ha un t ot al de 2352 regist res.
El SDEA ha cont act at am b un cent enar d ent it at s i/ o inst it ucions, t ant públiques com privades,
així com gairebé cent cent res educat ius. Aquest s cent res educat ius són principalm ent
part icipant s de l Agenda 21 Escolar de Barcelona.
Durant t ot l exercici 2006 hi ha hagut un t ot al de 2 6 6 3 consult e s al SDEA, de les quals el 9%
han est at presencials ( 1032 consult es) , que corresponen al m at eix núm ero d usuaris
presencials, i el 61% han est at no presencials ( 1631 consult es) . Aquest es darreres s han
començat a comptabilitzar a partir del juny de 2006.
Del t ot al d'usuaris presencials del SDEA, 31 han est at socis de la SCEA, represent ant així el
3% de les consultes.

5.3.

Projecte Educatiu Europeu sobre el Canvi Climàtic

Dues t robades de t reball int ernacionals a Polònia i I t àlia, la redacció d act ivit at s principals i
d alt res de com plem ent àries així com els prim ers esbossos de l espai web i del j oc de com erç
de carboni són els fruit s del t reball que s ha port at a t erm e aquest 2006 en el m arc del proj ect e
Sócrates- Minerva en el qual L SCEA part icipa com a partner.
L obj ect iu del proj ect e és fer ent enedors concept es com la convergència i la cont racció, les
quot es d em issió de carboni i el m ercat global d em issions per països a t ravés d aplicacions de
noves t ecnologies. S est à t reballant en la creació d un j oc sobre el com erç de les em issions de
carboni en el qual les escoles represent aran a cada país. A t ravés d aquest j oc, es vol que els
part icipant s s adonin que les em issions de Carboni t enen un cost econòm ic que nom és es pot
reduir emetent menys.
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Per al proj ect e s ha cont act at am b 5 escoles pilot que de cara a 2007 faran una prova del
funcionam ent del j oc. Aquest es escoles t am bé han revisat les act ivit at s donant la seva opinió
sobre la seva validesa pedagògica.
Durant el 2006 cada país t am bé ha convidat a un alt re país a part icipar al proj ect e. Nosalt res
hem cont act at am b Terrasyst em ics, una em presa port uguesa que es dedica a la consult oria i el
desenvolupam ent de proj ect es sobre m edi am bient i sost enibilit at . Terrasyst em ics act ua t ant a
nivell europeu com africà, i ent re d alt res, és especialist a en m at èria d em issions de Carboni i
eficiència energètica.
La funció de les noves incorporacions serà cercar escoles pilot d aquest s països convidat s per a
què part icipin en el proj ect e, és a dir, en el j oc i les act ivit at s de suport . D aquest a m anera,
cada cop m és països t indran una nova eina per a la conscienciació sobre la necessit at de reduir
les em issions de Carboni a l at m osfera a t ravés del m ón educat iu.
Aquest proj ect e és de dos anys i est à liderat pel Field Studies Council del Regne Unit. Els altres
països part icipant s del proj ect e són Polònia a t ravés de l Univerist y Cent re for environm ent al
research, Lat via represent at per l associació Children´ s environm ent school i I t àlia a t ravés de
la societat cooperativa Valle dei Casali.

5.4.

La Malet a de l Energia i Els Mest res ens renovem

La m alet a de la energia és un conj unt de recursos m at erials i escrit s adequat s a l educació
infant il ( 2n cicle) i prim ària ( cicles inicial, m it j à i superior) per a l ensenyam ent i l aprenent at ge
de cont ingut s sobre el t em a de l energia.
La m alet a cont é j oguines i aparells diversos que funcionen am b energia solar, eòlica, elèct rica,
m agnèt ica, elect rom agnèt ica i hidràulica. Tam bé cont é m at erials, obj ect es i eines per a la
const rucció de prot ot ips, m aquet es, j oguines o m àquines im pulsades per diferent s t ipus
d energia.
Els m at erials i recursos són acom panyat s d una carpet a am b una col·lecció de fit xes
t em àt iques, d act ivit at s, de recursos i d orient acions didàct iques.
La Malet a t é com a finalit at oferir al professorat d educació infant il i prim ària recursos at ract ius
i de fàcil ut ilit zació, coneixem ent s bàsics sobre el t em a, act ivit at s per fer a l aula, al laborat ori,
al pat i ... i orient acions didàct iques per aj udar- los a un m illor aprofit am ent dels m at erials i
l adequació de les act ivit at s.
Properament tots els materials escrits es trobaran a la web de la SCEA.
Aquest projecte es va realitzar amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

5.5.

Vine a la bibliot eca a llegir, j ugar i aprendre sobre sost enibilit at : lect ures i
jocs ambientals per a infants a les biblioteques

Am b el suport econòm ic de l Aj unt am ent de Barcelona s ha desenvolupat aquest proj ect e am b
el propòsit de t robar crit eris de qualit at per a la selecció de lect ures sobre temàtiques
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am bient als adreçades a nens i nenes de 6 a 9 anys. Tam bé es pret enia indagar sobre com
int erpret en i valoren els infant s una inform ació quan aquest a t e un est il narrat iu o pel cont rari
té un estil discursiu.
El proj ect e es va concret ar en la realit zació de t allers cent rat s en la narració de cont es i
lect ures inform at ives sobre una m at eixa t em àt ica. Per int erpret ar el grau de com prensió i
valoració de les lect ures es va ut ilit zar la expressió plàst ica i el diàleg previ i post erior a la
narració.
Les actuacions van ser les següents:
1. Anàlisi bibliogràfic i definició dels criteris de qualitat.
2. Selecció de lectures.
2. Disseny i programació dels tallers
3. Difusió dels tallers
4. Realització dels tallers
5. Avaluació dels tallers
6. Avaluació del projecte
7. Revisió i elaboració d un docum ent final
Van participar del projecte:
-

Hilda Weissmann: coordinació
Miriam Gonzàles Avià: anàlisis bibliogràfic
Mercè Moral Lafuente: disseny, realització i avaluació dels tallers.
Vanessa Sancho Morales: disseny, realització i avaluació dels tallers.

Les sessions es van realitzar a la biblioteques Lola Anglada, Sofia Barat, Fort Pienc i Joan Miró.
L assist ència t ot al va ser de 67 infant s.

5.6.

Fòrum 2000+ 6 d Educació Ambiental si la clau és participar...

El Fòrum 2000 d'Educació Am bient al és un procés d'àm plia part icipació i debat ent orn
l'educació am bient al, els seus rept es, agent s i est rat ègies, am b la volunt at de cont ribuir a la
seva consolidació. Un espai obert a t ot es aquelles persones i col·lect ius que desenvolupin
t asques d'educació i sensibilit zació am bient al. Les aport acions es van com part ir, cont rast ar i
consensuar en quat re grans t robades, des de l any 1998 al 2000. D ençà de l inici del nou
m il·lenni, les t robades es celebren cada dos anys, i aquest desem bre es realitza el Fòrum
2000+6.
Els dies 1, 2 i 3 de desem bre es celebra a les Planes de Son, a la seu del Cent re de Nat ura i
Desenvolupament Sostenible dels Pirineus de la Fundació Territori i Paisatge, el Fòrum 2000+6,
am b el t ít ol si la clau és part icipar... . Am b uns vuit ant a inscrit s, am b represent ant s de la
SGEA i una desena de fam iliars acom panyant s, transcorre un cap de set m ana m olt profit ós i
participat al Pallars Sobirà.
El Fòrum comença am b una ponència m arc sobre part icipació am b el t ít ol La part icipación
com o proceso de aprendizaj e y conocim ient o social , a càrrec de Francisco Heras, biòleg
am bient al i coordinador de l àrea d educació i cooperació del CENEAM, Cent re Nacional
d Educació Am bient al a Valsaín - Segovia- . A cont inuació es present en els result at s de
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l enquest a Delibera, un fòrum virt ual que s havia com plim ent at individualm ent per m it j à del
web de Nova, Cent re per a la I nnovació Social, durant les set m anes prèvies a la t robada, en
base a unes afirm acions proposades per socis de l ent it at , ext ret es de publicacions i d alt res
debats sobre participació. Per acabar la j ornada, s analitza l estat de la qüestió en diferents
àmbits d actuació. Finalment, el diumenge es presenten les conclusions i s ofereixen diversos
tallers per tal d aplicar dinàmiques participatives.
Enguany ha estat possible la seva realització gràcies a un subvenció procedent de la Fundació
Territori i Paisatge, a través de la línia d aj uts de la Federació de Caixes que promou la
Generalitat.

5.7.

Tallers de voluntariat ambiental per a educadors ambientals

A part ir del m es de novem bre del 2006 s han realit zat els t allers de volunt ariat am bient al ofert s
per la SCEA als educadors am bient als int eressat s en conèixer les caract eríst iques de la gest ió
del volunt ariat com a int roducció a una possible aplicació a la seva pràct ica educat iva habit ual.
Aquest s t allers han com pt at am b el suport de la Fundació Territ ori i Paisat ge en el m arc de la
convocat òria anual d aj ut s per a la realització de projectes de conservació i educació ambiental.
Durant els dos últims mesos de l any 2006 s han realitzat 6 tallers amb un total de 74
participants. Aquests tallers s han realitzat a Barcelona (dos, al novembre i tres al desembre),
a Lleida (dos, tots dos al desembre) i a Tarragona (un, al novembre). La mitjana de durada
dels tallers ha estat de tres hores. Aquesta iniciativa tindrà continuïtat durant el primer
trimestre de l any 2007 amb nous tallers.
Com a resultat de la realització dels tallers s ha creat un grup de treball de voluntariat
ambiental a la SCEA que començarà la seva tasca durant el primer trimestre de l any 2007 i
també han generat el plantejament inicial del que podrà ser el programa de voluntariat de la
SCEA.

5.8.

L educació am biental per la sostenibilitat dels espais naturals protegits

Dins el pla de col·laboració del Pat ronat de Caixes d est alvis de Cat alunya i la Generalit at
s em m arca aquest est udi am b el nom de : La pa r t icipa ció i e ls pla ns de ge st ió d ús pú bic
als e spa is na t ur a ls pr ot e git s. Aquest est à finançat per la Fundació Territ ori i Paisat ge de la
Caixa de Catalunya.
Els seus objectius són:
- Recollida d inform ació in sit u als espais prot egit s sobre la part icipació en la gest ió ( concreció
en el plans de gestió) i els m at erials d educació i d int erpret ació que ut ilit zen.
- Anàlisi de diferent s docum ent s sobre la gest ió la part icipació i l educació per a la sost enibilit at
als espais protegits.
Per a port ar a t erm e aquest t reball, ara en fase de recollida i elaboració de docum ent ació,
s han est ablert cont act es am b cinc espais prot egit s. El t reball realit zat const a d una visit a,
com plem ent ació d una enquest a i recollida de docum ent ació específica. S han est ablert uns
cat orze espais prot egit s segons diferent s t ipus de prot ecció i ent it at s que els gest ionen, ent re
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aquest s s han de fixar- ne com a mínim vuit segons preveu la proposta inicial aprovada.
Centre

A Cat alunya i a L Est at

EN Corredor
de Llinars del
Vallès

- Parc Natural del Montnegre- Corredor
- Parc del Pirineu
- Parc d Aigües Tort es i Est any de Sant
Maurici
- Parc Natural del Montseny
- Espai Natural. Consorci Alta Garrotxa
- PNZVGarrotxa
- Parc de Collserola

Santa Marta
CIEP
de Viladrau

Rest a d Europa

- Parc Natural Caldera de Taburiente
Escola del (Canàries)
Parc
- PN Urdaibai (Pais Basc)
del Deltebre
- PN de Doñana (Andalusia)

- PN.Gennargentu Sardenya Itàlia- PN Cevennes - França- Parc Del Beigua (Gènova) Itàlia- La Camarga - França-

El t reball ha de finalit zar a finals de j uny del 2007 am b una m em òria i propost a de cont inuït at
per l est ablim ent de crit eris per a una possible guia i/ o exposició que expliqui la funció de la
part icipació i l educació per al desenvolupam ent sost enible en espais nat urals prot egit s.
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6 . RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS

6.1.

Fundació Roca i Galès

La SCEA ha m ant ingut l acord am b la Fundació Roca i Galès per a la ut ilit zació del despatx (seu
de la SCEA) , ús de la sala de reunions un cop per set m ana, el m agat zem de docum ent s i
diverses sales per a act es punt uals. La SCEA cobréis part de les despeses d ut ilit zació del local,
fotocopiadora, telèfon i fax. També fa difusió del Premi Albert Pérez Bastardas.
Tam bé des de la SCEA es col·labora en la publicació d art icles d educació am bient al a la seva
revista Cooperativa Catalana. Enguany els articles publicats han estat:
Projecte Rius. Roger Pili
El voluntariat i la nova educació ambiental. Juanjo Butrón
Les dues entitats intercanvien les seves publicacions, així com els butlletins electrònics.

6.2.

Consell Consultiu de Collserola

Durant el darrer any nom és hi ha hagut dues reunions del Consell Consult iu de Collserola.
Aquest òrgan és puram ent sim bòlic i les inform acions donades es poden consult ar a int ernet .
L'int erlocut or és de caràct er t ècnic i llença pilot es fora davant els requerim ent s que li fem les
entitats.
La propera declaració de Collserola com a Parc Nat ural haurà de canviar la nat uralesa j urídica
de l'ens.

6.3.

Comissió Consultiva del Parc Natural del Montnegre

Corredor

Aquest a Com issió com pleix la funció de recollir opinions i m ant enir inform ades les ent it at s
vinculades al Parc sobre les act uacions previst es i dut es a t erm e pel Servei de Parcs de la
Diput ació de Barcelona al Mont negre i el Corredor. No t é com a obj ect iu sist em at it zar la
participació de les entitats en la gestió del parc ni obtenir dictàmens consultius sobre aquesta.
El t em a principal de la reunió del 28/ 03/ 06 a Vallgorguina fou present ar els t reballs del Pla
m arc de gest ió forest al associada al Mont negre i el Corredor. Aquest a és una m olt interessant
experiència prom oguda per la Oficina t ècnica de parcs de la Diput ació i l Associació de
propiet aris d aquest s m assissos, am b el Cent re de la propiet at forest al, com a convidat , els
aj unt am ent s de la zona, com a observadors i represent at s pels t ècnics de m edi am bient de
Dosrius, St . Celoni i Tordera. L obj ect iu d aquest Pla és acordar crit eris de gest ió forest al que
siguin sost enibles am bient alm ent i econòm ica per a cada t ipus de bosc ( alzinars, suredes,
pinedes i cast anyedes, principalm ent ) . Els aj ut s econòm ics de la Diput ació per aquest a gest ió
aniran condicionat s al seguim ent d aquells crit eris. A les darreries de l any es va present ar el
prim er esborrany com plet d aquest Pla que ha dut m és d un any de reunions de les inst it ucions
referides.
A la reunió del 16/ 10/ 06 a St .Cebrià de Vallalt a hom va aprofit ar per present ar el nou punt
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d inform ació del Parc en aquest poble. A banda de revisar les principals act uacions dut es a
t erm e durant el 2006 i present ar la propost a de program a per al 2007, els responsables de la
Diput ació van donar com pt e de l est udi que s est à duent a t erm e per a la im plant ació d una
m arca de la Xarxa de Parcs, ut ilit zable i que donés prest igi als sect ors econòm ics que s hi
desenvolupen. Ent re les act uacions del 2006 hom va descriure el com plim ent dels convenis
am b La Caixa , que represent en 750.000
per al t rienni 2005- 07, am b 26 act uacions de
m illora forest al, de prevenció d incendis i d int egració social. Tam bé les m illores en la xarxa
viària i la reobert ura de l Àrea d acam pada del Solell del Corredor. Del program a del 2007 hom
va dest acar els proj ect es de la ordenació d usos a la vall d Olzinelles i a la carena del
Montnegre.

6.4.

Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat

La Xarxa de la Recerca en Educació per a la Sost enibilit at és una iniciat iva que pret én donar
cont inuït at a aquelles iniciat ives que t enen relació am b l educació am bient al i la sost enibilit at
que es desenvolupen act ualm ent en el nost re país. Una m anera de proj ect ar i pot enciar la
recerca en xarxa com a valor afegit i generar sinergies ent re els diferent s grups que la
com ponen, garant int la seva perdurabilit at , opt im it zant recursos i esforços per avançar
conjuntament vers un desenvolupament sostenible.
La Xarxa est à coordinada pel Grup de Recerca en Psicologia Social, Am bient al i Organit zacional
( Enric Pol) i dirigida pel Grup de Recerca de la UPC en Sost enibilt iat , Tecnologia i Hum anism e
( Jordi Segalàs) . En aquest m om ent s m és d una t rent ena de ent it at s ( universit at s, associacions,
em preses, adm inist racions públiques, ONGs...) est an adherides a la Xarxa am b la int enció de
participar en diferents grups de treball.
La SCEA part icipa a la Xarxa, des del seus inicis, com una de les ent it at s fundadores, i form a
part del Grup III : Sensibilització de la Societat.
La Xarxa vol desenvolupar els seus obj ect ius en dues vessant s: l exploració i qualificació dels
cont ingut s de m edi am bient i sost enibilit at que hauria de cont enir cada àrea d ensenyam ent i
l avaluació dels sist em es em prat s en l educació per a la sost enibilit at . Durant el m es de
desem bre es port a a t erm e el prim er sem inari de la Xarxa a Planes de Son per t al d est ablir
quines són les línies de recerca més importants a desenvolupar en aquest moment.
La SCEA s ha com prom ès, conj unt am ent am b el Cent re UNESCO de Cat alunya, a coordinar la
recollida d inform ació i im pulsar el debat , ent re els diferent s m em bres que volen fer recerca en
el grup de sensibilit zació de la societ at , que en aquest s m om ent s s est à configurant .
Tot a la inform ació relacionada am b les adm inist racions, ent it at s, universit at s, grups de recerca
i em preses que hi part icipen, així com els inicis i els obj ect ius de la Xarxa i el seu t reball, la
podeu consultar a la pàgina web www.edusost.cat.

6.5.

Consell per a la Sost enibilit at de les Terres de l Ebre

El Consell per a la Sost enibilit at de les Terres de l Ebre ( CDTE) és un òrgan de part icipació
consult iu en la redacció del Pla I nt egral de Prot ecció del Delt a de l Ebre ( PI PDE) que, des del
m es de j uny de 2006, port a a t erm e un t reball de diagnosi i de propost a de proj ect es
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necessaris a incorporar a les diferent s àrees t em àt iques incloses al PI PDE : règim hídric,
subsidència i regressió, qualit at d aigua, m odel agronòm ic sost enible, corredors biològics, xarxa
d indicadors, hàbit at físic i act ivit at s hum anes i fluxos d aigua.
Com a com issionat de l SCEA he part icipat en les diferent s reunions de l àm bit « activitats
hum anes i fluxes d aigua », ent enent que és im prescindible que l educació am bient al siga
present en els diferents àmbits de gestió del territori.
En concret , hem proposat diverses act uacions a incloure al Pla I nt egral de Prot ecció del Delt a
de l Ebre que fan referència als inst rum ent s socials, com ara la necessit at de posar en m arxa
un Pla de Formació Turística que contempli l educació am bient al com a eix t ransversal.
D alt ra banda, l aprofit am ent de cam ins agrícoles per a usos diversos ( t uríst ics i educat ius,
ent re d alt res) és una propost a am b possibilit at s de consens per t ot s els sect ors present s. En
aquest sent it , ens plau const at ar com la nost ra propost a ha est at j a recollida pel Parc Nat ural
que ha adequat , recent m ent , un recorregut de 32 km ., aprofit ant cam ins exist ent s que han
estat seleccionats per la baixa densitat de trànsit.
Tam bé hem aport at argum ent s a favor de la int egració dels arrossars del delt a en la Xarxa
Nat ura 2000, una qüest ió en la que encara no hi ha una posició favorable de t ot s els sect ors
productius.
Ent enem que la prot ecció del Delt a requereix de m esures t ècniques i int ervencions correct ores
però t am bé, i fonam ent alm ent , de la ut ilit zació d inst rum ent s socials com és l educació
am bient al per t al d aconseguir un ús racional de l espai t ant per part dels act ors decisius,
int eressat s direct es i sect ors product ius com dels visit ant s. I és en aquest àm bit que valorem
positivament poder estar presents en aquest tipus de fòrums.

6.6.

Carta Europea del Turisme Sostenible

L any 2006, el Parc Nat ural del Delt a de l Ebre, a inst àncies d un sect or d em presaris t uríst ics
del Delt a, endega el procés d adhesió a la CETS ( Cart a Europea del Turism e Sost enible) de la
Federació de Parcs Nat urals i Nacionals d Europa ( EUROPARC) . Am b un doble obj ect iu, la de
dinam it zar el col·lect iu socio- econòm ic del delt a i consolidar una eina de desenvolupament
sostenible pel mateix.
La Cart a és un inst rum ent volunt ari ent re els agent s im plicat s en el desenvolupam ent t uríst ic
d un t errit ori, el Parc i l em presariat t uríst ic. I es convert eix d aquest a m anera en una m ena de
segell de qualit at que garant eix i s at orga als Espais Nat urals Prot egit s que com pleixen uns
requisits i preceptes definits per la Federació.
Els principis en qüestió són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cooperació
Elaborar i aplicar una est rat ègia i un pla d acció
Protegir i valoritzar el patrimoni
Sat isfer les necessit at s dels visit ant s / qualit at de l experiència
Informació de la zona i sensibilització
Prom ocionar product es t uríst ics específics de l espai prot egit
Formació
Preservar i millorar la qualitat de vida de la població local.
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9. Augmentar els beneficis del turisme per a la població local
10. Gestió del flux de visitants
Des del Parc Nat ural, es convida form alm ent a la SCEA a int egrar- se i part icipar- hi de m anera
direct a m it j ançant el CCEA en el grup de t reball. No podia ser d alt ra m anera, j a que cap procés
de m illora, no pot assolir- se i m ant enir- se sense un encont re, en l espai, t em ps i
concept ualm ent , i per t ant és vit al la com unicació am bient al, adreçada a la form ació i canvi de
com port am ent s en pro d una m illora i relació harm ònica am b el m edi. I per t ant ens ha de
sat isfer a t ot s plegat s que s hagi cregut que la SCEA pot ser fonam ent al en aquest procés.
Ha est at un any int ens, am b diverses reunions i t aules de t reball. Finalm ent a la SCEA se li ha
assignat la coordinació de dos àm bit s form at ius Form ación de Guias en I nt erpret ación y
Educación Ambiental i El Delta en el Aula .

7 . SEMINARIS PERMANENTS

7.1.

VII Encuentro de Entidades de Educación Ambiental

Com j a va sent habit ual, un cop l any es realit za una t robada d Ent it at s d Educació Am bient al a
nivell de l Est at Espanyol, sot a el t ít ol Encuent ro de Ent idades de Educación Am biet al i baix
l auspici del CENEAM ( Cent ro Nacional de Educación Am bient al) .
En aquest a edició, la t robada va ser organit zada per l AVEADS ( Associació Valenciana
d Educació Am bient al i Desenvolupam ent Sost enible) i varen assist ir bona part de les diferent s
associacions espanyoles censades.
L encont re es realit zà els dies 3- 5 de novem bre a l equipam ent Vent a Mina de la CAMP a
Bunyol. En represent ació de la SCEA, t an sols hi va assist ir en Ram on Vidal, donat que la
Margarida Feliu que t am bé hi havia de ser present , el dia ant erior va pat ir un ensurt
automobilístic, sense danys personals, afortunadament.
La t em àt ica que ens va ocupar en aquest a ocasió, va ser una cont inuació de la precedent a
Mallorca, La professionalit zació de l Educació Am bient al i el perfil de l Educador Am bient al ,
una t em a candent , no t ancat i que de ben segur t indrà cont inuït at en properes t robades
( sem inaris, fòrum s, ...) . Des del punt de vist a concept ual ( Què és l EA o l E pel
Desenvolupament?, i la interdisciplinarietat de la mateixa) sembla que hi ha prou consens, però
t àct icam ent , des del punt de vist a del reconeixem ent professional, hi ha fort es discrepàncies.
Bàsicament perquè es creu que per la pròpia concepció interdisciplinar del perfil professional de
la disciplina, es dificult a la possibilit at d assolir un m aj or reconeixem ent social i polít ic i la
possible creació d un col·legi professional únic que vet lli pel col·lect iu.
El darrer dia, com a cloenda, i després de la posada en com ú dels diferent s grups de t reball, es
va realit zar una visit a guiada per l Albufera de València. Tot em plaçant - nos pel proper any a
Astúries.
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7.2.

Part icipació al V Sem inario de Cent ros de Docum ent ación de Espacios
Nat urales Prot egidos y de Medio Am bient e ( CDENPYMA)

Durant els dies 5, 6 i 7 de j uny, una de les int egrant s del grup de t reball de Docum ent ació de
la SCEA ( I sabel Alves, en subst it ució de la Yolanda Mont eiro, responsable del SDEA) va assist ir
al V Seminario de Centros de Documentación Ambiental (1) celebrat al CENEAM, Valsaín.
El CENEAM organit za anualm ent aquest sem inari am b la col·laboració dels part icipant s, dels
responsables dels cent res de docum ent ació am fit rions, i especialm ent am b la responsable del
Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
En aquest a ocasió, es va present ar una com unicació sobre els crit eris d elaboració i difusió dels
reculls de recursos ( 2) i els result at s del t reball sobre eines d avaluació per al funcionam ent
d un cent re de docum ent ació port at a t erm e ent re la Yolanda Mont eiro i les responsables del
Cent re de Docum ent ació CEPLAM de Las Palm as i del CDEAI B ( Cent re de Docum ent ació
d'Educació Am bient al de les I lles Balears) . Am bdues present acions han t ingut m olt bona
rebuda per part dels participants de la trobada.
Hi han assist it 39 persones d 11 com unit at s aut ònom es i s han present at una sèrie
d experiències i dos t allers pràct ics: un per a què t ot s els assist ent s sàpiguen ut ilitzar
adequadam ent la llist a de la Red I ris del CSI C a la qual est an subscrit s, am b Javier Puert as i
l alt re, am b I sidro Aguillo, per aprofundir en la recuperació d inform ació i posició web. El t reball
en xarxa i l int ercanvi cont inuen en el m arc de RECI DA.
1 (http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/grupos_ceneam/documentacion_espacios/doc_documentacion_5.htm)
2 (http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/grupos_ceneam/documentacion_espacios/pdf/alves.pdf)

8 . ORGANITZACIÓ COM A COL·LECTIU

8.1.

Dinamització a les comarques tarragonines

Durant l'any 2006 es va portar a terme el primer Ateneu d'Educació Ambiental a les comarques
tarragonines, es van realitzar cinc tallers impartits per la Hilda. Tres sessions es van realitzar al
CEA de l'Hort de la Sínia a Altafulla i la resta al l'Ecomuseu del Delta a Deltebre.
L experiència de crear aquest espai de t robada i part icipació am b els educadors am bient als de
Tarragona ha est at m olt posit iva, j a que a part ir d'ara anirem quedant i organit zant nous
projectes on compartir els nostres interessos i idees i continuar amb la formació dels educadors
que treballem a les comarques tarragonines.

8.2.

Dinamització a les comarques gironines

El 2006 ha cont inuat am b la m at eixa t ònica que el 2005. Les ent it at s que t enien cert a
m ot ivació per fer t robades a t ravés de l SCEA a les com arques gironines han cont inuat sense
fer proj ect es en com ú. Les variables seguram ent són diverses, com el canvi d ubicació
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d algunes ent it at s, canvis de represent ant s, la t em poralit at de les feines que cont inua
provocant alt s i baixos en els equips,
Tot s aquest s fact ors que de m anera perm anent
cont inuen afect ant als nost res equipam ent s per t ot a una sèrie de fact ors que venim debat ent
des de fa j a un t em ps. Els canvis en l educació, els equips docent s, la com pet ència deslleial de
la pròpia administració o el desmereixement que ens ve de la mateixa.
Cont inuem at rapat s en subvencions de crit eris de selecció desconegut s com les de la
Diput ació de Girona que cont inuen am b la descoordinació ent re àrees i m ent re una
subvenciona l alt re fa cam panyes deslleials m olt perj udicials pels equipam ent s d educació
am bient al. Ment re uns dem anen i exigeixen qualit at en el servei els altres han anat incom plint
molta de la poca normativa existent.
Tot i així es veuen raigs de llum j a que precisam ent aquest program a d educació am bient al de
la Diput ació, ha est at obj ect e d est udi per avaluar- ne la qualit at pedagògica. Aquest t reball
t ut orit zat per la UdG ha pres m ost res represent at ives de diferent s act ivit at s. Hem de celebrar
aquest t reball que ens pot aport ar llum sobre les m ancances i virt ut s dels nost res program es
educatius.
Cal esmentar també que tot i que continuem essent crítics amb aquest tipus de campanyes, les
ent it at s SCEA de les com arques gironines hi som en la seva t ot alit at . Cal fer replantejaments,
però, que donin a aquest es cam panyes una dignit at perquè elem ent s com la com pet ència, la
difusió, la descoordinació, l avaluació i el seguim ent ent re m olt s alt res t em es que t inguin
tendència a reforçar- se o a desaparèixer segons cada cas.
Des de la t robada al Monest ir de Vilabert ran per parlar de la Qualit at en l educació am bient al i
el Consell de Cent res no s ha t ornat a fer res m és. Tot i així els pet it s grups associat ius com
Verd Volcànic ( Garrot xa) , Blau Tram unt ana ( Alt Em pordà) ent re d alt res han anat consolidant
el seu proj ect e de coordinació, opt im it zació dels recursos i t reball per la qualit at en l educació
ambiental.
A m és, hem de celebrar la creació de l ESCOLA DEL TERRI TORI , que j a heu rebut not ícies en
docum ent s ant eriors. Aquest a surt com a part del proj ect e que represent a el CST i que t é com
a seu la Vall d en Bas. Aquest nou grup de part icipació ent re diferent s ent it at s de la Garrot xa
ha com port at una nova visió o una nova consolidació de veure l educació am bient al ent re la
societ at i els agent s int erpret at ius per una nova cult ura del t errit ori. Aquest proj ect e encara
incipient però am b gran inèrcia aport arà de t ot es t ot es aires nous i m ot ivacions per cont inuar
treballant en tots els aspectes esmentats.
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 2006

Júlia García

Hilda Weissmann

Lluís Pagespetit
Joan Solé
Ester Sanglas
Juanjo Butron
Mar Olivar Fernández
Margarida Feliu
Glòria Arribas

Joan Manel Riera

Ramon Vidal
Elena Forcada
Carles Casanova
Teresa Franquesa
Vanessa Sancho
Xavi Camps
Joan Vives
Isabel Alves
Teresa Canyellas Isern
Marta Cuixart Tornos
Ana Prieto Unsión

Presidenta
Relació amb les associacions d Educació Ambiental
d Espanya
Vicepresidenta
Representació al Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat de Barcelona
Secretari
Tresorer
Vocal de comunicació
Vocal de voluntariat
Vocal de sortides
Vocal de sortides
i de l Estratègia Catalana d Educació Ambiental
Vocal d Agendes 21
i de representació a la Comissió de medi ambient i
sostenibilitat de l Eixample
Vocal del Consell de Centres d Educació Ambiental
i de representació a la Comissió Consultiva del Parc
Natural del Montnegre Corredor
Vocal del Consell de Centres d Educació Ambiental
Vocal de projectes Europeus
Vocal de representació al Consell Consultiu de
Collserola
Vocal de monografies
Vocal de les comarques de Barcelona
Vocal de les comarques de Girona
Vocal de les comarques de Tarragona
Vocals del Grup de treball de Documentació
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LLISTAT DE SOCIS I SÒCIES DE LA SCEA
1. Anna Abella Martí
2. Mireia Abril Janer
3. Anna Agenjo Bosch
4. Covadonga Aldana Font
5. Isabel Alves
6. Arnau Amat i Vinyoles
7. Hector Andino Pol
8. Rosalia Anglès Vidal
9. Anna Añó Luna
10. Montserrat Argullós i Romera
11. Roser Armendares i Calvet
12. Arantxa Arnaiz Vidal
13. Glòria Arribas Muñoz
14. Ramon Arribas Quintana
15. Antoni Arrizabalaga i Blanch
16. Tomàs Arroyo Franzén
17. Neus Asencio Montserrat
18. Rosa Astor Arbat
19. Heraclio Astudillo Pombo
20. Anton Aymemí González
21. Xavier Bachero i Pont
22. Oriol Balliu Castanyer
23. Oriol Bargalló i Marsal
24. Anna Barnadas López
25. Sara Batet i López
26. Dèlia Batet Rius
27. Ignasi Batet i Trias
28. Xavier Béjar Domingo
29. Maria Lourdes Bernat Font
30. Jordi Bertrán i Duarte
31. Martí Boada i Juncà
32. Luïssa Bonal Granés
33. Cristina Bota Cos
34. Françoise Bretón Renard
35. Èlia Bretxa
36. Jaume Broto Puig
37. Fernando- Xavier Bueno i Gallegos
38. Begoña Burguete Garmendia
39. Juanjo Butron Melero
40. Roser Campeny i Valls
41. Joan Campillo Muñoz
42. Xavier Camps i Comas
43. Jesús Canelo Calle
44. Teresa Canyellas i Isern
45. Cristina Cardona Mestre
46. Cecília Cardús Ros
47. Roger Caritg
48. Ricard Carol Nogué
49. Manel Casademunt Blay
50. Ferran Casadó i Alsina
51. Jose Carlos Casanova i Losilla
52. Clara Casas Casas
53. Xavier Castells Montero
54. Núria Castells Moreno
55. Rufi Cerdan Heredia

56. Manel Cervera Gallemí
57. Óscar Cid Favà
58. Adelaida Claveguera Mora
59. Ariadna Clavell González
60. M. Carmen Clopés Traveria
61. Eulàlia Codinach Vanaclocha
62. Carme Comaposada i Feixas
63. Cesc Compte Alburnà
64. Maria Corbella i Boltaina
65. Oriol Costa Lechuga
66. Marta Cuixart Tornos
67. Mercè Delgado de la Cruz
68. Marta Doñoro Moya
69. Sebastià Dunyó i Esteve
70. Jordi Enèriz i Paredes
71. Maria Teresa Escalas Tramullas
72. Josep Espigulé i Dalmau
73. Anna Esteve Traveset
74. Marc Fabregat Arimon
75. Esther Fanlo Grasa
76. Joan Feliu Blanch
77. Margarida Feliu Portabella
78. Rita Isabel Férnades da Silva
79. Antoni Ferran i Mèlich
80. Ramon Ferré Sánchez
81. Anna Ferrer i Costa
82. Àngels Ferrer Montserrat
83. Ramon Folch i Guillen
84. Isabel Font Bergas
85. Bet Font i Montanyà
86. Elena Forcada Irla
87. Teresa Franquesa Codinach
88. Claudia French
89. Minerva Gabarró Ollé
90. Ada Garcia i Balaguer
91. Júlia García Pastor
92. Sergi Gasull i Sanglas
93. Asun Gil Zapata
94. Josep Girabal Guitart
95. J. Manuel González Cabré
96. Àngela González Cano
97. Mireia González Combalia
98. Albert González i Maria
99. Anna Grau i Ripoll
100. Salvador Grau Tort
101. Marc Guilera Vivó
102. Roser Gutiérrez Barbarà
103. Raquel Heras Colàs
104. Mireia Herrera Marí
105. Maria Pilar Herrero González
106. Neus Ibáñez Perales
107. Eloi Isern
108. Susana Izquierdo
109. Úrsula Júarez Millán
110. Josep Lascurain Golferichs
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Francesc Llimona Llovet
Josep Maria Llorach i García
Antonio López López
Montse López Molina
Elisa López Robles
Gonçal Luna Tomás
Núria Machuca Granero
Joan Maluquer Margalef
Sílvia Mampel Alandete
Miquel Marcelino Camarasa
Sílvia March Pascual
Cecília Marcos Lazo
Maribel Marin Amat
Jordi Martí Feixas
Xavier Martí Picó
Blanca Martinez de Foix
Anna Mascaró Soler
Noelia Masdeu i Domingo
Juli Mauri de los Ríos
Judith Mira Esquirol
Emili Miralles Luna
María José Miranda Rodríguez
Santi Mitjans Mas Llorens
Israel Molinero i Blanco
Maria Molins i Guillemí
Miquel Monge Vacas
Èlia Montagud Blas
Anna Morelló Just
Montserrat Moya i Cardona
Maria Creu Moya Mira
Rafa Muñoz Pérez
Màrian Navarro Navarro
Jordi Nebot i Obon
Francisco Javier Núñez Resto
Olga Obradors Rovira
Maria del Mar Olivar Fernandez de Villarán
Xavier Oliver Martínez- Fornés
Lluís Pagespetit Blancafort
Elisenda Pardell i Mola
Margarita Parés Rifà
Núria Parpal Servole
Ma. Meritxell Pastor i Soler
Anna Peig Rebordosa
Agustí Pelfort Homs
Pere Pérez Bastardas
Paula Pérez Carrillo
Eduard Pla i Ferrer
Llorenç Planagumà Guàrdia
Pere Pous i Serrat
Ana Ma. Prieto Unsión
Inma Pruna i González
Marta Puigdomènech Serra
Joaquina Puigmacià Font
Nuri Pujolràs Baró
Mercè Raïch Rialp
Joan Manuel Ranea Ortega
Alfons Raspall Campabadal
Maite Riembau Anguita
Joan Manel Riera Vidal
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170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

Eulàlia Roca Navarro
Anna Isabel Rodríguez Codina
Josep Lluís Rodríguez Marin
Eulàlia Roger i Batallé
Francesc Roma Millan
Teresa Romaña Blay
Anna Romeu Ripoll
Gemma Roset i Juan
Patricia Rovira Bastús
Carme Ruset i Font
Miquel Sala i Argerich
Josefina Sala Roca
Mònica Salafranca Ferrándiz
Teresa Saló i Jubany
Maria Rosa Salvadó i Masdeu
Oriol Samaranch i Vallès
Victor Sànchez Martínez
Carme Sánchez Nonell
Vanessa Sancho Morales
Ester Sanglas Baulenas
Neus Sanmartí Puig
Cristina Santacreu García
Luci Sapera Sanabria
Anna Sardà i Jorge
Jordi Sargatal i Vicens
Carles Saura i Curulla
Àngel Sedó i Guiu
David Segalés Masmitjà
Vicent Lluís Seguí i Moll
Eulàlia Solanas Xicola
Helena Solé Joval
Joan Solé Mercadé
Jordi Solina Angelet
Francesc Sureda i Alsina
Rosa M. Tarin Martínez
Jordi Tàrrega Sangüesa
Núria Teixidó Navarro
Hilari Teixidó Pujol
Sílvia Teixidor Tuñá
Beatriz Tenas i Torres
Maria Torner Rodríguez
Albert Torras i Pérez
Arnau Torruella i Castel
Néstor Urios Torromè
Montserrat Ventura Cabús
Ramon Vidal Saborit
Neus Vila i Cruells
Mireia Vilamala Requena
Joan Vives Garcia
Pere Vives i Santa- Eulàlia
Xavier Vízcaíno i Martí
Hilda Weissmann
Carles Xifra i Cirach
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RELACIÓ DEL CONSELL DE CENTRES D EDUCACIÓ AMBIENTAL 2006

1. Can Coll Centre d'Educació Ambiental (Cerdanyola)
2. Centre d'Educació Ambiental Santa Marta (Viladrau)
3. Cent re Municipal d Educació Ambiental de Lleida (Lleida)
4. Escola de Natura Cel Rogent (Reus)
5. Escola de Natura del Corredor (Llinars del Vallès)
6. Escola del Parc - Cooperativa d'Educació Ambiental del Delta de l'Ebre (Deltebre)
7. Les Guilleries Associació de Promoció i Educació Ambiental (Sant Hilari Sacalm)
8. Mas d'en Pedro (Cubelles)
9. Museu de Granollers - Ciències Naturals. La Tela (Granollers)
10. La Ruca Centre d'Educació Ambiental (Moià)
11. Can Balasch (Collserola)

Total: 11 centres.
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BALANÇ DE COMPTES 2006

RESULTATS 2006

INGRESSOS
B)

INGRESSOS
700.
705.

2006

QUOTES SOCIS
VENDA DE PUBLICACIONS
SERVEIS Y PROJECTES

710. VARIACIÓ EXISTENCIES
740. SUBVENCIONS
7633. INTERESSOS BANCARIS

109.678,27
10.821,00
2.638,48
9.781,50
4.983,68
81.383,00
70,61

DESPESES
A)

DESPESES
600.
610.
607.
640.
642.
623.
624.
626.
629.
669.

EDICIO DE PUBLICACIONS
VARIACIO ESTOC
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES
SOUS I SALARIS
SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA
SERVEIS PROFESSIONALS
TRANSPORT
DESPESES BANCÀRIES
ALTRES SERVEIS I DESPESES
PERDUES EXTRAORDINARIES

AIII. EXCEDENTS / ESTALVI

107.289,86
9.380,99
1.536,96
48.451,56
27.269,21
8.560,77
1.576,86
52,58
105,07
10.195,42
160,44

2.388,41
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BALANÇ 2006

ACTIU
B) IMMOBILITZAT
III.

IV,

24,04

Immobilitzat material

0,00

3.

Altres Instal·lacions
226. MOBILIARI

1.430,41
1.430,41

5.

Altre Immobilitzat
227. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIÓ
228. ALTRE IMMOBILITZAT

6.310,62
3.606,07
2.704,55

7.

Amortitzacions
282. AMORTITZACIÓ ACUMULADA IMMOB. MATERIAL

Immobilitzacions financeres

24,04

5.

Altre Immobilitzat

24,04

250.

24,04

PARTICIPACIONS COOPERATIVA

D) ACTIU CIRCULANT
II.

III.

VI.

- 7.741,03
- 7.741,03

79.113,83

Existències

5.009,92

1.

5.009,92
7.609,92
- 2.600,00

Bens destinats a l'activitat
300. MONOGRAFIES D'EDUCACIO AMBIENTAL
310. PROJECTES EN CURS

Socis i Altres deutors

- 3.935,79

1.

Socis i deutors diversos
Socis i deutors diversos

- 7.888,06
- 7.888,06

6.

Administracions públiques
470. ADMINISTRACIONS PUBLIQUES DEUTORS

Tresoreria
570. CAIXA EFECTIU
572. BANCS I ENTITATS DE CREDITS

TOTAL ACTIU

3.952,27
3.952,27

78.039,70
256,36
77.783,34

79.137,87

PASSIU
A) FONS PROPIS
I.

Capital
101. FONS SOCIAL

VI.

Excedents de l'exercici

33.151,61
30.763,20
30.763,20
2.388,41
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129.

EXCEDENT DE L'EXERCICI

E) CREDITORS A CURT TERMINI
IV.

V.

2.388,41
45.986,26

Creditors comercials

4 2.780,03

2.

42.780,03
42.780,03

Deutes per compres o prestacio de serveis
410. CREDITORS

Altres deutes no comercials

3.206,23

1.

Administracions públiques
475. CREDITORA PER CONCEPTES DIVERSOS
476. SEG. SOCIAL CREDITORA

3.856,23
2.701,05
1.155,18

4.

Remuneracions pendents de pagament
465. REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

TOTAL PASSIU
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- 650,00
- 650,00

79.137,87
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PROPOSTA PRESSUPOST 2007

INGRESSOS

DESPESES

EXCEDENT

ADMINISTRACIO

11.000,00

17.000,00

-6.000,00

CRBS

26.770,00

26.000,00

770,00

4.908,44

-4.908,44

16.500,00

5.600,00

10.900,00

5.800,00

5.800,00

0,00

12.546,00

14.200,00

-1.654,00

9.750,00

8.850,00

900,00

82.366,00

82.358,44

7,56

FORUM
MALETA
MONOGRAFIES
MINERVA
EA Espais Protegits
VARIS
UPCN, Escoles Verdes,
Tallers Voluntariat i
conferencies

RESULTAT EXERCICI
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