MEMÒRIA 2019
INDICADORS
D'ACTIVITAT 2019

Societat Catalana d'Educació Ambiental
La Societat Catalana d'Educació Ambiental és una associació de segon grau creada l'any 1985 amb
l’objectiu d'impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socio-ambiental i
alhora contribueixi a formar una ciutadania capaç d’analitzar-la i de donar-hi respostes.
Agrupa professionals i persones interessades en el món de l'educació ambiental, de perfils i
àmbits laborals molt diversos i amb l'objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de
l'educació. També agrupa entitats i empreses del sector.
Des dels seus inicis ha impulsat projectes de treball compartits, interdisciplinaris i distribuïts per
tot el territori català.

El 2018 acabava amb el propòsit d’aturar-nos, revisar-nos, proposar, debatre i com cada any,
millorar, el 2019 hem seguit caminant, a bon ritme, tot el col·lectiu d’educadors i educadores
ambientals, sabem que parar, és molt difícil, però també ens hem revisat i hem proposat.
De manera que aquest any, des de la secretaria s’ha participat al projecte Camí de la Solidesa per
començar a dissenyar el pla de renovació i reflexió, es va compartir amb sòcies i socis, durant
l’Assemblea anual, en que també es va renovar la junta directiva.
La nostra entitat és referent en el sector de l’educació ambiental des de l’any 1985, ho és per a
moltes persones i entitats, administracions, altres col·lectius del sector o altres sectors...i no només
a nivell català, també a nivell estatal, però som conscients de les mancances i els reptes que tenim,
per això cal seguir treballant i realitzant projectes, per poder mantenir l’estructura de l’entitat i poc
a poc anar creixent.
Així que des de la SCEA hem treballat ens els projectes vigents que es duen a terme des de la Seu de
l’entitat, l’Aula Ambiental Bosc Turull i s’han seguit desenvolupant els programes d’activitats de la
Casa de l’Aigua. A més a més ha continuat el programa Embolcalls+Sostenibles, el Calendari
natural de Vallcarca, el Cicle Arrelarts, el programa formatiu “Estenem la sostenibilitat”, hem
elaborat l’estenedor gràcies a la Xarxa Aigua, Educació i Comunicació (projecte iniciat el 2018), hem
realitzat un programa d’activitats al Parc Güell i hem realitzat el 15è Fòrum d’Educació
Ambiental.cat.
Hem participat a la Jornada ApS dia Mundial de l’Aigua, a la Setmana de la Natura, a la Setmana
Global de l’Acció pel Clima, a la trobada catalana i transfronterera de la Xarxa Educació Pirineus
Vius, a la sessió de treball Cimera catalana davant emergència climàtica del DTES, al V Encuentro
Estatal i XVI Seminario de Equipamientos de Educación Ambiental i formem part del grup de treball
per l’organització del CNEA 2020.
I hem estat presents en dues ocasions al Parlament de Catalunya (Llei de Contractes de Serveis a les
persones i Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural), a la Comissió de
Seguiment del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya, al Grup Impuls al Servei
Comunitari Ambiental, a la Comissió organitzativa del dia Internacional de l’Educació, a la taula
d’emergència climàtica organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i al jurat del Premi Escoles
Verdes.
I també, durant aquest any, s’han reactivat alguns grups de treball com el de formació, i han seguit
actius: suport a l’Aula Ambiental Bosc Turull i Mapa Barcelona+Sostenible. Paral·lelament s’ha
començat a preparar la trobada de socis i sòcies per celebrar els 35 anys de l’entitat i reflexionar
sobre com seguim.
Núria Canals Sangrà, Presidenta

FUNCIONAMENT INTERN
Organització interna
Socis i sòcies
Socis/es en acabar l'any 2019

215 (15 altes i 22 baixes)

Junta directiva

Assemblea General

20

Socis/es van participar a l'assemblea
del dia 27 d'abril a l'Aula Ambiental

27

Socis/es formen part. Es realitzen 4
reunions de la Junta Directiva

Bosc Turull

Junta executiva

6

Són 6 socis/es que formen part. Presidenta,
Vicepresidenta, Secretària, Tresorer i 2 Vocals. Han
participat en 10 reunions (8 presencials i 2 virtuals) més
feina virtual

Entitats membres de la SCEA

16

Entitats i equipaments formen part. Es realitza 1 reunió
1 nova adhesió
2 entitats interessades
Es crea el Grup de Treball de Parcs, en el que participen 5
entitats/equipaments/equips. Es realitza 1 reunió.

Grups de treball

DINAMITZACIÓ
AULA AMBIENTAL
BOSC TURULL

11 socis/es
Interacció virtual
3 reunions presencials
amb els socis i sòcies

MAPA
BARCELONA +
SOSTENIBLE

més actius del grup

1 reunió presencial i feina
virtual

1 reunió presencial, reunions
i feina virtual. Participació al
Grup Motor del Mapa B+S

5 socis/es

16 socis/es

FORMACIÓ

3 socis/es

FÒRUM

2 reunions presencials i
feina virtual

Secretaria tècnica

BEA

32 h
/ Setmanals

Són les que es

BEA

destinen a
secretaria técnica
de gener a juliol i

38 h
/ Setmanals

desembre

Són les que es
destinen a

28 h
/ Setmanals

secretaria técnica
de juliol a
novembre

IRENE

10 h

/ Setmanals

Pràctiques

EDURNE

Postgrau en Comunicació i Educació Ambiental

ARKOTXA

(IUSC-UB)

JUAN
RAMON
TEJEIRO

Març a setembre 2019

Certificat Professional de Control i Protecció
del Medi Natural CIFO Santa Coloma de Gramenet
Abril a maig 2019

RAUL

Certificat Professional de Control i Protecció

LÓPEZ

del Medi Natural CIFO Santa Coloma de Gramenet
Abril a maig 2019

SOFIA
NONELL

Grau de Biologia de la UB
Setembre 2019 a maig 2020

Serveis als socis i sòcies
Servei d'informació i consultes sobre EA

1010 Consultes
Temàtiques: projectes / tramesa de currículums / informació sobre la SCEA i voluntat d’associar-se /
demandes de participació a jornades, presentacions, cursos i actes diversos / informació sobre
educació ambiental / actualització dades socis/es / informació sobre centres d’educació ambiental /
professionalització / informació i inscripcions al programa formatiu de la SCEA / informació i
inscripcions al Fòrum / pràctiques d’empresa / informació sobre cursos d'EA / voluntariat ambiental...

Butlletí electrònic mensual
Butlletins

8

publicats

Comunicació i información sobre EA

2192

36
Entrades a la web

1669
60

Estrenem nova xarxa

Seguidors/es

130

Piulades

408
17

Seguidors/es

al setembre 2019

Post

Borsa de Treball

17

Es difonen
14 ofertes

77

Socis/es en
formen part

42

Es reben 42
currículums
(2 de socis/es i 40 de
no socis/es)

Seguidors/es

Publicacions

LÍNIES DE TREBALL
Projectes i programes que desenvolupem
Exposició Camins de

A l’Espai Montseny, Viladrau, des de desembre de 2018

Natura, itineraris vitals

Finançament: Sense finançament
A qui s’adreça: ciutadania general
Període: 2018 - 2019

Gestió de l'Aula

Finançament: Conveni de gestió cívica amb Districte de Gràcia,

Ambiental Bosc Turull

Ajuntament de Barcelona. Pròrroga fins juliol del 2020)
A qui s’adreça: ciutadania general, col·lectius del barri, centres educatius
Període: 2017-2020

Dinamització del

Finançament: Prevenció de Residus, Ajuntament de Barcelona

compostatge comunitari

A qui s’adreça: ciutadania general, veïnat dels barris del Coll i

i domèstic als barris del

Vallcarca

Coll i Vallcarca

Període: 2019 (cinquena fase)

De font en font, aprenem

Finançament: Sense finançament

de l’aigua

A qui s’adreça: ciutadania general, centres educatius i
associacions
Període: 2011-2014 (Des de 2015 fins l’actualitat seguiment)

8a edició projecte

Finançament: Prevenció de Residus, Ajuntament de Barcelona

Embolcalls + Sostenibles

A qui s’adreça: centres educatius de Barcelona
Període: 2018-2019 (curs escolar)

Mapa Barcelona +

Finançament: Ajuntament de Barcelona

Sostenible - Mapatge 2019

A qui s’adreça: ciutadania general
Període: 2019 (projecte viu des del 2012)

Xarxa Educativa

Finançament: Sense finançament

Pirineus Vius

A qui s’adreça: professionals de l'Educació Ambiental
Període: 2019 (projecte viu des de 2012).

Conveni col·laboració

Finançament: Sense finançament

Servei de Documentació

A qui s’adreça: professionals de l’EA i ciutadania general

d'Educació Ambiental

Període: 2015-2017 (pendent renovar conveni

(SDEA)
Programa de

Finançament: Conveni de col·laboració amb el Districte de Nou

dinamització ambiental

Barris, Ajuntament de Barcelona. Pròrroga fins l'abril 2020

al barri de Trinitat Nova -

A qui s’adreça: ciutadania general, col·lectius del barri, centres

Casa de l'Aigua

educatius
Període: 2017-2019

Programa Formatiu:

Finançament: Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona

Estenem la Sostenibilitat

A qui s’adreça: ciutadania general, professionals i persones
interessades en l’educació ambiental
Període: 2019

4rt Cicle Arrelarts, art i

Finançament: Subvenció de l' Ajuntament de Barcelona

cultura per a la

A qui s’adreça: ciutadania general

transformació

Període: 2019

socioambiental

Calendari Natural de

Finançament: Subvenció de l' Ajuntament de Barcelona

Vallcarca (segona fase)

A qui s’adreça: ciutadania general
Període: 2019

Xarxa Aigua, Educació i

Finançament: Conveni entre el Departament de Territori i

Comunitat

Sostenibilitat de la Generalitat i l’Obra Social “La Caixa”
A qui s’adreça: professionals de l’educació ambiental, centres
educatius, entitats, i ciutadania general.
Període: 2018-2019

Exposició “40 anys

Finançament: Diputació de Barcelona i Fundació Barcelona Zoo

d'educació ambiental i

A qui s’adreça: professionals de l’educació ambiental i

conservació al Parc

ciutadania general.

Natural i
Reserva de la Biosfera del
Montseny”

Període: 2019 (inauguració 2020)

Activitats amb mirada

Finançament: Institut de Cultura de Barcelona-MUHBA

naturalista al Güell-

A qui s’adreça: ciutadania general

tardor 2019

Període: 2019

Revisió recursos

Finançament: Departament de Territori i Sostenibilitat,

educatius sobre

Generalitat de Catalunya

patrimoni natural i

A qui s’adreça: professionals de l’educació ambiental i ciutadania

biodiversitat a Catalunya

general
Període: 2019

Caminades per la

Finançament: Ecologia Urbana - Ajuntament de Barcelona

Sostenibilitat 2019

A qui s’adreça: ciutadania general
Període: 2019

Suport a la secretaria de

Finançament: Obrador del Tercer Sector Ambiental de

l'Obrador del Tercer

Catalunya

Sector Ambiental de

A qui s’adreça: Obrador del Tercer Sector Ambiental de

Catalunya

Catalunya
Període: 2019

Fòrum d'Educació

Finançament: Sense finançament (pendent aprovació Ajut

Ambiental de la SCEA

Directe amb el Departament de Territori i Sostenibilitat)
A qui s’adreça: professionals de l'Educació Ambiental i ciutadania
general
Període: 2019

Aliances Ambientals -

Finançament: Fundació Vincles

Diàlegs entre el tercer

A qui s’adreça: entitats del tercer sector, professionals

sector social i ambiental

vinculats al tercer sector ambiental i social i ciutadania
generalprofessionals de l'Educació Ambiental i ciutadania general
Període: 2019 i 2020

Relació amb altres entitats i programes
Centre de Sostenibilitat Territorial
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Programa Escoles+Sostenibles
Seminario Equipamintos d'Educación Ambiental
Xarxa Barcelona+Sostenible
Xarxa d'equipaments d'educació ambiental de la ciutat de Barcelona
Xarxa Educativa Pirineus Vius (XEPV)
Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN)

Participació

Seminaris, Congressos, Premis, Campanyes...
26 d'abril dia Mundial de l'Educació Ambiental
Mostra d'entitats al barri de la Salut
Campanya #RosesSenseEspines (23 d'abril)
Verdinada 2019
Cicle Primavera Verda i Festa Verda - mostra d'entitats del Coll
Comissió Consultiva del Parc Natural del Montnegre i el Corredor
Comissió de seguiment del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de
Catalunya
Grup Organitzador del 2on Congrés Nacional d'Educació Ambiental de
Catalunya
Consell Ciutadà per a la Sostenibilitat de Barcelona
Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Consell d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del Districte de Gràcia
Grup d’Interès Local a Catalunya – School Change
Grup Motor del Fem Mercat Vallcarca
Grup Motor del Mapa Barcelona+Sostenible
Grup d’Impuls del Servei Comunitari ambiental
Jurat del Premi Escoles Verdes
Jornada Aprenentatge i Servei: presentació de la “Guia pràctica d’ApS en
ecosistemes aquàtics continentals”
I Simposi d’Aprenentatge Servei – Servei Comunitari Ambiental
Presentació de l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya
2030 (27 de novembre)
Presentació del Pla Estratègic d'Educació i Voluntariat ambiental als Parcs
Naturals (26 de setembre)

Participació:
Seminaris, Congressos, Premis, Campanyes...
Participació al Parlament - Projecte de llei de contractes de serveis a les
persones (200-00003/12)
Parlament – Agència de Patrimoni Natural (2020-00036/12)
TROCAJOVE – Fundació Pere Tarrés (16 de març)
Taula de treball "Les malalties emergents en amfibis: directrius i pautes de
bioseguretat per les activitats educatives en el medi aquàtic del Montseny"
Programa Camí de la Solidesa (2018-2019)
Setmana de la Ciència 2019
Setmana de la Natura 2019
Setmana de la Sostenibilitat
Setmana Europea de Prevenció de Residus
Diàleg sobre Ciència Ciutadana a l'Espai Francesca Bonnemaison
Jornada sobre fenologia: Segueix el ritme de la natura a casa, a l'escola o a la
feina (CREAF)
8è Encuentro Animal sobre fenologia
V Encuentro Estatal – XVI Seminario de Equipamientos de Educación Ambiental
( del 3 al 5 d’octubre) Buitrago de Lozoya.
Setmana global d’acció pel clima
Taula per l’Emergència Climàtica a Barcelona
Primera trobada d’entitats catalanes de la Xarxa Educació Pirineus Vius
Participació a la Sessió de treball de la Cimera catalana davant l’emergència
climàtica
Participació a la sessió de treball dels projecte SOMBLAU
Jornada “Comunicació estratègica per a les entitats ambientals”
Jornada “Incidència política a les entitats ambientals”
Sopar Hora Europea “La salut del nostre planeta” – àmbit Maria Corral
d’investigació i difusió (21 de novembre)
Trobada anual de la Xarxa Educativa Pirineus Vius (17,18 i 19 de desembre)

RESUM ECONÒMIC
Resultats de l'exercici 2019
INGRESSOS

QUOTES SOCIS

11.427,00€

REMANENT PROJECTES ANYS ANTERIORS
APLICATS

7.950,94€
175.785,91€

SERVEIS I PROJECTES 2018

6,07€

INGRESSOS FINANCERS (interessos)

195.169,92€

TOTAL

DESPESES
SOUS i SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA I DESPESES

-5.132,51€

ADMINISTRACIO
PROJECTES ANYS ANTERIORS I ACTUAL
TOTAL

-21.767,15€

-169.384,32€
-196.284,32€

EXCEDENTS/ESTALVI

-1.114,40€
DESPESES

INGRESSOS

Fes-te soci/a de la SCEA!
Quota soci/a anual: 60 euros
Quota reduïda anual (estudiant, situació
d'atur): 45 euros
Cal adjuntar la documentació que ho acrediti

Fes-te entitat membre de la SCEA!
Quota anual: 120 euros

Per qualsevol dubte, suggeriment o fer-vos socis/es,
no dubteu en contactar amb nosaltres:
Societat Catalana d'Educació Ambiental
Passeig Turull 2, 08023 Barcelona
Tel. 93 213 39 45
www.scea.cat · scea@scea.cat

