MEMÒRIA 2020
INDICADORS
D'ACTIVITAT 2020

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.

Companyes i companys,
Tanquem un any que vam començar amb la trobada de socis i sòcies a Viladrau, el mes de gener,
una trobada per reflexionar sobre cap on caminem i com, però al març se’ns va capgirar la
normalitat que teníem establerta fins el moment, i la societat s’ha hagut de reinventar per tirar
endavant. Aquest virus ens ha confinat i, tot i les distàncies de seguretat, les mascaretes i les mans
sempre netes, no ens ha deixat gaudir de trobades, activitats, el contacte directe amb la persones
externes a les nostres bombolles, però sobretot no ens ha deixat gaudir de somriures, ens ha
emmascarat olors i ens han limitat el contacte amb el nostre entorn més proper.
Tot i que les conseqüències a curt termini, les hem percebut directament als nostres centres i
entitats, aquesta parada general ens ha servit per reflexionar sobre quina és la necessitat d’actuar
davant d’una crisi encara més gran que la Covid-19, la crisi ambiental global, encapçalada per una
pèrdua de biodiversitat i un augment dels efectes del canvi climàtic.
Una de les conclusions positives que en podem treure és l’evidència que quan l’ésser humà
desapareix ens tanquem, la natura continua més viva i activa que mai. Però també ens hem adonat
que, tot i que les noves tecnologies ens ajuden a treballar i a trobar-nos des de diferents indrets del
país d’una manera molt eficient, les persones necessitem trobar-nos físicament, mirar-nos,
compartir, debatre, actuar en persona i de forma col·lectiva.
Durant aquest any a la SCEA hem seguit avançant, participant, compartint i buscant solucions i
noves propostes. Ara més que mai l’educació ambiental és essencial per transformar el sistema,
passem a l’acció i plantem cara a aquest canvi global.
I un any més des de la SCEA continuarem treballant un any més per millorar el sector de l’educació
ambiental des de diferents punts de vista; la professionalització i la visualització del sector són els
eixos bàsics per posicionar-nos com a sector essencial pel canvi. Però la reflexió, les ganes de
millorar i la innovació en un món canviant són el nostres motors. Per tot això us convidem a
participar activament a l’entitat, seguirem organitzant trobades, jornades d’intercanvi, formacions...
seguirem participant a conferències, taules de debat, consells assessors, grups consultors...i
afrontarem els reptes que vindran amb il·lusió, serenitat, reflexió i de forma col·lectiva.
La junteta de la SCEA (Núria Canals, Núria Cruset, Hèctor Pérez i Gisela Picanyol)

FUNCIONAMENT INTERN
Organització interna
Socis i sòcies
Socis/es en acabar l'any 2020

200 (1 alta i 16 baixes)

Assemblea General

14

Socis/es van participar a l'assemblea
del dia 19 de setembre virtualment

Junta executiva

4

Són 6 socis/es que formen part.
Presidenta, Vicepresidenta, Secretària i

Junta directiva

22

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

Trobada Viladrau

21

Tresorer. Han participat en 19 reunions (2
presencials i 17 virtuals) més feina virtual

Socis/es van participar a la trobada de
feina interna que es va fer els dies 18 i 19
de gener de 2020 a Viladrau

Entitats membres de la SCEA

16

Entitats i equipaments formen part. Es realitza 1 reunió on assisteixen 9 representants de 9
entitats.
El Grup de Treball de Parcs, en el que participen 5 entitats/equipaments/equips. Es realitza 1
reunió amb 12 representants.
4 entitats interessades

Grups de treball

DINAMITZACIÓ
AULA AMBIENTAL
BOSC TURULL

10 socis/es
Interacció virtual
3 reunions presencials i
feina virtual amb el grup
assessor (2 socis)

16 socis/es

FORMACIÓ

1 reunió presencial i feina
virtual

Grups de treball
14 socis/es

PROFESSIONALITZACIÓ

1 reunió presencial i feina virtual
Participació al PAEAS i a la Comissió de Seguiment de l'Estudi de
diagnosi de la professionalització del sector de l'Educació Ambiental

CONGRES

2 socis/es

CONGRES

5 socis/es

SOCIOAMBIENTAL

6 reunions virtuals.

NACIONAL

4 reunions virtuals GT

Interacció virtual.

D'EDUCACIÓ

9 reunions amb el Grup

AMBIENTAL

Organitzador (2 presencials i 7
virtuals)

Secretaria tècnica i equip tècnic

32 h
/ Setmanals

20-25 h
/ Setmanals

30 h
/ Setmanals

BEA
Secretaria

ALÈXIA
Projectes

NAHUEL
Projectes

Gener - Maig / Setembre - Desembre

Pràctiques
SOFIA

Grau de Biologia de la UB

NONELL

Setembre 2019 a maig 2020

29-40 h

IRENE

/ Setmanals

Secretaria i projectes

30-35 h

LARA

/ Setmanals

Agost- Novembre

Projectes

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

910 Consultes
Temàtiques: Programa formatiu de la SCEA / projectes /Covid19 i EA/ informació i inscripció al CENS
EA/ tramesa de currículums / informació sobre la SCEA i voluntat d’associar-se / demandes de
participació en jornades, presentacions, cursos i actes diversos / informació sobre educació ambiental /
actualització dades socis i sòcies / informació sobre centres d’educació ambiental / professionalització
/ pràctiques d’empresa / informació sobre cursos d'EA / voluntariat ambiental...

Butlletí electrònic mensual
Butlletins

6

publicats

Comunicació i información sobre EA

2480

33
Entrades a la web
Nova web

1746
29

Estrenem nova xarxa

Seguidors/es

al setembre 2019

Post

59

Piulades

520
11
31

Seguidors/es

Borsa de Treball

9

Es difonen 9
ofertes

72

Socis/es en
formen part

31

Es reben 31
currículums (de no
socis/es)

Seguidors/es

Publicacions
Stories

LÍNIES DE TREBALL
Projectes i programes que desenvolupem
Gestió de l'Aula

Finançament: Conveni de gestió cívica amb Districte de Gràcia,

Ambiental Bosc Turull

Ajuntament de Barcelona. Es signa nou Conveni.
A qui s’adreça: ciutadania general, col·lectius del barri, centres educatius
Període: 2021-2022

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: 2020 (sisena 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)

9a edició projecte

Finançament: Prevenció de Residus, Ajuntament de Barcelona

Embolcalls + Sostenibles

A qui s’adreça: centres educatius de Barcelona
Període: 2019-2020 (curs escolar)

Conveni col·laboració

Finançament: Sense finançament

Servei de Documentació

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

d'Educació Ambiental

Període: 2020-2022 (nou conveni)

(SDEA)

Programa de
dinamització ambiental

Finançament: Conveni de col·laboració amb el Districte de Nou
Barris, Ajuntament de Barcelona. Pròrroga fins l'abril 2020. Contracte
de setembre a desembre del 2020.

al barri de Trinitat Nova -

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

Casa de l'Aigua

educatius
Període: 2020

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: 2020 (prorrogat fins al març del 2021)

Exposició Camins de

Es cedeix l'exposició permanentment

Natura, itinaris vitals

Finançament: Consell Comarcal de l'Alt Empordà
A qui s’adreça: ciutadania general
Període: 2020

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

Període: 2020

Reserva de la Biosfera del
Montseny”

Curs de guia de bon

Finançament: Parc Natural del Cap de Creus

coneixedor del Parc

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

Natural de Cap de Creus

Període: 2020

Gestió i dinamització de

Finançament: Districte de Gràcia- Ajuntament de Barcelona

la unitat de compostatge

A qui s’adreça: ciutadania general

Compostadors

Període: 2020 (prorrogable)

Comunitaris del Punt
Verd de Vallcarca (FASE I)

Aprenentatge i Servei

Finançament: Subvenció Departament de Territori i

sobre biodiversitat

Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya

urbana a l’Aula Ambiental

A qui s’adreça: centres educatius

Bosc Turull

Període: 2020 - 2021

Programa d'Educació

Finançament: Diputació de Barcelona

Ambiental a Polinyà

A qui s’adreça: Ajuntament de Polinyà i ciutadania general
Període: 2020-2021

Enfortir i vertebrar els

Finançament: Ajut Directe - Departament de Territori i

equipaments, entitats i

Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

empreses que es dediquen

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

a l’EA i millorar el
posicionament de la SCEA
com a entitat referent del

general
Període: 2019 - 2020
Possibilitat de continuïtat

sector

Relació amb altres entitats i programes
Centre de Sostenibilitat Territorial
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
Programa Escoles+Sostenibles
Red de Equipamientos de Educación Ambiental(REDEEA)
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 de gener dia Mundial de l'Educació Ambiental
Acte de presentació de la Declaració per l’Emergència Climàtica a Barcelona
Article per Xarxanet sobre el paper de la ciutadania i el reciclatge i l’impacte
real que té.
Campanya #RosesSenseEspines
Cimera Catalana d’Acció Climàtica
Comissió Consultiva del Parc Natural del Montnegre i el Corredor
Comissió Consultiva Parc Natural del Montseny
Comissió de Seguiment de l’Estudi de Professionalització del sector de
l’Educació Ambiental
Comitè Organitzador del 2on Congrés Nacional d'Educació Ambiental de
Catalunya (CNEA)
Consell Associacionisme i Voluntariat de Catalunya
Consell Ciutadà per a la Sostenibilitat de Barcelona
Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del Districte de Gràcia
Curs de participació: Com millorar la participació interna a la meva entitat
Entrevista - TFM: "Creation and development of the environmental entities in
the environmental sector in Catalonia"
Grup Impulsor ApS i SC ambiental
Grup Impulsor del Congrés Socioambiental de Catalunya
Grup Motor del Mapa Barcelona+Sostenible
Jurat Premi Escoles Verdes
Opinió de la SCEA a un reportatge sobre els efectes del temporal Glòria, el
moviment per la neteja de platges i el paper de l’EA
Participació al programa de ràdio iCat a casa
Plan de Acción de la Ea para la Sostenibilidad – Sector: profesionales de l’EA y
Equipamientos de EA
Plenari Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
Reunió amb el President del Parlament per demanar l’aprovació de l’Agència
de Natura
Sessions per co-crear “L’Estratègia d’Emergència Climàtica de
2030”(Diputació de Girona)
Suport i adhesió a: #Repensem la ciutat
Suport i adhesió a: Manifest en defensa del verd i la biodiversitat
Suport i adhesió a: Sortir de la crisi amb noves perspectives de futur
Trobada Intercooperació - Educació ambiental i cooperativa per a la transició
ecosocial

RESUM ECONÒMIC
Resultats de l'exercici 2020
INGRESSOS

QUOTES SOCIS

11.505,29€

REMANENT PROJECTES ANYS ANTERIORS
APLICATS

17.922,93€
125.848,81€

SERVEIS I PROJECTES 2018

5,08€

INGRESSOS FINANCERS (interessos)

155.282,11€

TOTAL

DESPESES
SOUS i SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA I DESPESES

-6.558,79€

ADMINISTRACIO
PROJECTES ANYS ANTERIORS I ACTUAL
TOTAL

-20.077,63€

-127.151,00€
-153.787,42€

EXCEDENTS/ESTALVI

1.494,69€
DESPESES

INGRESSOS

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

Fes-te entitat membre de la SCEA!
Quota anual: 120 euros
Més informació: www.scea.cat

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

