B u t lle t í e le c t r ò n ic d e la S C E A
núm.47, gener – febrer 2005

He m e stat p r e miats i v o le m co mp ar tir -h o amb v o saltr e s!
Després de signar el compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat de Barcelona (juliol
2002) i de dur a terme el nostre Pla
d’Acció sota el títol “Educació ambiental:
un camí per al canvi” , la SCEA es va
presentar als Premis Acció 21 - 2004. La
iniciativa presentada i premiada per
l’Ajuntament de Barcelona fou el Fòrum
d’Educació Ambiental des dels seus
inicis fins la programació del Fòrum
2000+4.
Els Premis es van lliurar el passat dia 21
de desembre, al Saló de Cròniques de
l’Ajuntament de Barcelona. Entre el
nombrós públic hi havia membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i
persones vinculades a les associacions, empreses i institucions guardonades.
Les deu iniciatives premiades van ser les següents:
•

Fòrum d’Educació Ambiental. Per renovar l’educació davant els reptes de la
sostenibilitat, SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL.

•

Fundació Futur, FUNDACIÓ FUTUR.

•

Projecte de reintroducció del falcó pelegrí a la ciutat de Barcelona, ESTUDIS
AMBIENTALS, SL.

•

Sant Jordi diferent i sostenible, AMPA IES VILA DE GRÀCIA . (Iniciativa
desenvolupada conjuntament amb el CEIP JM Jujol, el CEIPM Patronat Domènech,
el CEIPM Reina Violant i les biblioteques Julià de Capmany i Vila de Gràcia).

•

Model d’impremta sostenible, EL TINTER, ARTS GRÀFIQUES, EDICIONS I
PRODUCCIONS, SAL.

•

Els premis a la sostenibilitat per a projectes d’enginyeria, COL· LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS
INDUSTRIALS DE BARCE LONA.

•

Pla per afavorir la convivència al Poble Sec, COORDINADORA D’ENTIT ATS DEL POBLE
SEC.

•

Projecte refugi sostenible, INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENT ALS.
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA .

•

Per una conducció segura i sostenible a la missatgeria, GREMI DE MISSATGERIA DE
CATALUNYA.

•

Educació ciutadana i gestió de la fauna aquàtica als parcs urbans de la ciutat de Barcelona,
ASSOCIACIÓ PER A L’E STUDI DE L’ECOLOGIA I EL MEDI AMBIENT - ECOIMA.

Asse mb le a i p r o p e r a r e n o v ació d e càr r e cs Ju n ta Dir e ctiv a
El proper dissabte dia 5 de març tindrà lloc l’Assemblea ordinària anual de la SCEA.
Estem preparant alguna petita sorpresa per animar-la una mica No dubteu a reservar-vos la
data! Us continuarem informant...
Durant l’Assemblea tindrà lloc la renovació de la Junta Directiva. Ens agradaria molt poder
comptar amb la implicació de noves cares, estem convençuts que molts de vosaltres
podríeu dur a terme grans aportacions!!!

Us animem a formar part de l’equip motor de la SCEA, ajudeu-nos a donar
un nou impuls a la SCEA
Els interessats/des, poseu-vos en contacte amb la secretaria.

Co n se ll M u n icip al d e M e d i Amb ie n t i So ste n ib ilitat d e l’Aju n tame n t
d e Bar ce lo n a
El passat 21 de desembre va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona la
reunió plenària anual del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat del qual
forma part la SCEA , el representant és l’Albert Torres. Seguint l’ordre del dia, destaquem els
següents aspectes:
Es presenta l’informe de gestió 2004 i de propostes 2005. Destaquem que, hi ha 359
organitzacions que han signat el Compromís ciutadà per la sostenibilitat, que s’han presentat
36 plans d’acció i que la majoria giren al voltant de la gestió de residus i de l’educació
ambiental. Pel que fa als indicadors, que donen una idea de l’estat de l’Agenda 21,
destaquem que ha augmentat força la proporció d’espai viari amb prioritat per a vianants, la
captació d’energia solar, de la recollida selectiva de brossa o el nombre dels universitaris que
acaben els estudis. En canvi, no es pot estar satisfet de la concentració d’ozó a l’aire en
determinats moments, ni de l’alliberament del CO2, ni de la quantitat de brossa que es recull.
Durant la reunió, també es va fer la presentació del Pla d’Acció 21 Municipal. Es
presenten, com a proposta a debatre, 15 actuacions de caire global que volen ser una síntesi
dels objectius que ha d’intentar assolir l’Ajuntament dins del propi Compromís cap a la
Sostenibilitat, amb l’horitzó del 2012. Es presenta també, l’Informe “Ambientalització dels
serveis municipals”. Es detallen les auditories que s’han fet en cases consistorials,
l’explotació de màquines de vènding, escomeses i les proves pilot de recollida selectiva i d’ús
de biodiesel en vehicles municipals. Hi ha també una relació de les sessions de formació així
com de la iniciativa “Oficina Verda”. Es passa revista de les iniciatives de caire contractual
amb els proveïdors de l’Ajuntament. Finalment s’inclou un llistat de les instal· lacions de
captació d’energia solar municipals.
La documentació completa es pot consultar a la seu de la SCEA o al web:
www.bcn.es/agenda21

L’e d u cació amb ie n tal e n xar xa - VI F ò r u m 2000 + 4 Us comuniquem que ja tenim a la vostra disposició el llibre amb la documentació del
Fòrum 2000 + 4 d’Educació Ambiental que enguany vam organitzar conjuntament amb
l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El document de la trobada, que va tenir lloc el passat mes de
novembre, conté el text de les dues ponències que van ser
presentades a la UAB: La dimensión política de la educación
ambiental a la luz de la catrástrofe del Prestige (Pablo Meira) i
Las agendas 21 escolares en el País Vasco (Angélica San
Martín). També hi podreu trobar l’estudi prospectiu d’onze
projectes catalans de treball en xarxa (Alba Castelltort, Màrian
Navarro, Neus Sanmartí i Albert Torras); el qüestionari i els
resultats de l’enquesta prèvia que van fer els assistents al
Fòrum; el recull dels pòsters presentats durant els dies del
Fòrum; i finalment un apartat de consideracions finals realitzat
per Teresa Franquesa i Neus Sanmartí.
Si esteu interessats en tenir el llibre podeu passar a buscar -lo personalment
per la SCEA o pel Servei de Documentació del CRBS. També podreu recollir -lo
el dia de l’Assemblea.

Pr o g r ama Esco le s Ve r d e s
El dia 16 de desembre de 2004, al Palau Robert de Barcelona, es va celebrar la IV Trobada
Escoles Verdes per atorgar o renovar el distintiu a centres participants al programa.
L’acte va compta amb la participació del Sr. Blai Gasol i Roda, Director General d’Ordenació
i Innovació Educativa del Dept. d’Educació, la Sra. Genoveva Català i Bosch Secretària
General del Dept. de Medi Ambient i Habitatge, Josep Isern i Sitjà Director General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i la presidenta de la SCEA Hilda Weissmann.

Set centres de les Terres de l’Ebre, van rebre el distintiu d’Escola Verda i 57 centres més
van renovar el distintiu. Podeu consultar els centres al web del Departament de Medi
ambient i Habitatge: Escoles Verdes.
A més de l’entrega dels distintius, la Catedràtica Anna Maria Geli de la Universitat de
Girona va presentar el següent projecte:

Re ce r ca so b r e amb ie n talització cu r r icu lar d e l'e n se n yame n t
o b lig ato r i d in s e l p r o g r ama e sco le s v e r d e s:
Descripció: el Departament de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb el d'Educació, el
Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA) de la Universitat de Girona i la
Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA) posen en marxa, per a l'any 2005, el
projecte de recerca sobre ambientalització curricular de l'ensenyament obligatori en el marc
del Programa Escoles Verdes.
L’objectiu és definir les característiques d'un currículum ambientalitzat i promoure la seva
aplicació en els centres educatius a partir d'un treball de col· laboració entre investigadors,
mestres i professors.
La recerca aplicarà una metodologia d'investigació - acció participativa i es durà a terme un
procés de reflexió i debat amb tots els participants.
Des de la SCEA ens plau participar en aquest estudi ja que aborda una temàtica poc
aprofundida, i creiem que se’n podran treure bons resultats. Us continuarem informant.

Re u n ió SCEA - Co mar q u e s g ir o n in e s
Aquest passat mes de desembre es van trobar a Banyoles el grup de la SCEA de les comarques
gironines. L’objectiu de la trobada va ser intercanviar experi ències i opinions sobres projectes i
aspectes diversos com: l’Aula de natura de Banyoles, el conveni col· lectiu del sector del lleure
educatiu i sociocultural de Catalunya, i el Consell de Centres d’Educaci ó Ambiental.
Si us interessa conèixer més informació del Grup de Treball de les Comarques Gironines, o voleu
rebre la convocatòria per a la propera reunió, envieu un correu a la SCEA o a directament a l’ Oriol
Costa (Secretari del Grup de Treball de la SCEA a les Comarques Gironines):
mediambient@ci vicvi.com

Se r v e i d e Do cu me n tació d ’Ed u cació
Amb ie n tal
Ens ha arribat un nou recurs del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya: Els
prats submarins de posidònia . Aquest llibre és adreçat a
professors i alumnes d'ESO i Batxillerat. Es tracta d'un
material multidisciplinar format per un conte, un quadern del
professor i un quadern de l'alumnat.
El conte és l'eix central d'aquest recurs i és on trobem els
conceptes que posteriorment es desenvolupen en les guies
pedagògiques del professorat i l'alumnat.

Bo r sa d e tr e b all
•

El Centre d’Educació Ambiental Mas d'en Pedro de Cubelles cerca 2 educadors/es
ambientals per a la temporada de març a juny.
Les persones interessades podeu posar- vos en contacte amb: Pere Vives, telèfon
639812732.

•

Es necessiten monitors/educadors per als mesos de febrer a juny, de dilluns a
divendres, per desenvolupar diverses activitats amb escolars: tallers, excursions,
colònies, etc.... Es requereix experiència. S'ofereix sou, formació especialitzada i treball
en equip.
Els interessats contactar per telèfon (o enviar currículum per e.mail) amb:
Joan Daranas. Tf. 93 305 48 02 - 618 604 022
ECOIMA - Centre d'Educació Ambiental
http://ecoima.suport.org
ecoima@suport.org
Pere Vergés, 1. 08020 Barcelona

Do n e m la b e n v in g u d a a... n o u s so cis i sò cie s
Mònica Salafranca Ferrándiz
Manel Casademunt Blay

Su b v e n cio n s, aju ts....
•

8è concurs d'Idees Ambientals i Sostenibles. Enguany la temàtica proposada és l'Oficina
verda: millorem ambientalmet els espais de treball i les aules. El Concurs d'Idees
Ambientals i Sostenibles de la UPC cerca propostes que contribueixin al
desenvolupament sostenible d'acord amb el rol educador que tenen les universitats i els
centres escolars i de lleure. El concurs es divideix en dues convocatòries, una oberta a la
comunitat universitària de la xarxa d'universitats de l'Institut Joan Lluís Vives, en què les
idees presentades han de poder-se aplicar en el seu àmbit o bé ser impulsades des de la
Universitat; l'altra, oberta a totes les persones que pertanyen al sistema educatiu i
entitats de lleure que vulguin incidir en millores promogudes des del món educatiu cap
els àmbits escolar, dels materials, etc. Límit de presentació candidatures és el 31 de
març. Podeu trobar les bases i altres informacions a:
http://www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals

•

Us tornem a informar sobre Ajuts de la Fundació La Caixa a projectes mediambientals.
El termini de presentació serà del 13 de desembre de 2004 al 25 de febrer de 2005.
Aquest any la convocatòria té dos apartats, l'un dedicat a projectes de conservació,
divulgació i sostenibilitat ambiental, i l'altre dedicat a projectes sobre la gestió de
residus . En el primer s'hi poden presentar entitats no lucratives dedicades al medi
ambient, i en l'apartat de residus també hi poden participar administracions locals i
institucions públiques. Presentació de sol· licituds: Fundació “La Caixa”, Departament de
Col· laboracions Institucionals:Av. Diagonal, núm. 621, 08028, Barcelona.
Podreu consultar tota la informació properament al web: fundació la Caixa

•

Us informem dels Ajuts per a la realització d’activitats culturals als Parcs Naturals
que convoquen des de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona.
Les activitats culturals que opten als ajuts són aquelles en l’àmbit dels parcs naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona i, preferentment, les que tinguin relació directa
amb els valors naturals i culturals dels parcs naturals i adreçades al públic en general.
Termini: 31 de març de 2005. Presentació de sol· licituds: Registre General de la
Diputació de Barcelona (C. Comte d’Urgell, 187, 08036, Barcelona). Podeu consultar
l’apartat de cerca de beques i subvencions de: http://bop.diba.es

•

Des de la Diputació de Girona ens han fet saber que ha estat publicada una
convocatòria d’ajuts per a la realització d’activitats d’educació ambiental adreçades
a agent gran. (BOP núm. 5 de 10 de gener de 2005). Les propostes seleccionades
seran incloses a la campanya “l’educació ambiental a l’abast de la gent gran. Les bones
pràctiques del passat i del futur”, i seran publicades en un llibret divulgatiu. El termini de
presentació de sol· licituds és el dia 31 de març de 2005. Podeu trobar tota la informació
a l’apartat de medi ambient del web: www.ddgi.es , també us podeu adreçar a
Departament de medi ambient de la Diputació de Girona, tel. 972 18 50 00.

•

Convocatòria Subvencions 2005 - Ajuntament de Barcelona. Bases úniques de
districte i de ciutat (Esports, Barcelona Solidària, Interculturalitat, Cultura, Participació
ciutadana, Relacions Ciutadanes, Salut Pública, Dones, Drets Civils, Joventut, Benestar
Social, Educació). Dins del l’apartat d’educació trobareu l’ajut: “Educació ambiental al

barri”. El termini de presentació és del 7 de febrer al 7 de març de 2005. Trobareu més
informació al w e b de l’ajuntament.
•

La Fundació Roca i Galès convoca el IX Premi d’articles periodístics de coneixement
i defensa del medi ambient. Us animem a presentar-vos!

Us fe m sab e r ...
•

Com ja us vam fer saber, del 4 al 6 de febrer tindran lloc les segones Jornades
d’Equipaments i Serveis d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana. Aquestes
segones jornades són organitzades conjuntament per AVEADS (Associació Valenciana
d’Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible) i per Fòrum ESEA (Equipaments i
serveis d’educació ambiental de la comunitat valenciana).
Per a més informació, podreu adreçar-vos a: secretariado@aveads.org

•

La pàgina web le l’Agenda 21 de
l’Ajuntament de Barcelona ha estat
renovada. Us convidem a visitar-la i a
descobrir els nous apartats i les noves
possibilitats de tenir informació. En
apartat del Centre de Recursos
Barcelona Sostenible, podreu trobar
informació les activitats d'hivern (gener
març).
http://www.bcn.es/agenda21/

•

Des de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona ens ha fet arribar
informació sobre la programació de les estades de recerca que s'han programat a
l'Alberg el Puig (Parc Natural del Montseny) per al curs 2004-2005. Més informació: 938
475 102, p.montseny@diba.es www.diba.es/ParcsN/newsletter/fitxers/p03d012.pdf

•

A Girona tindrà lloc un Seminari titulat: “Distintius de qualitat ambiental per a
PYMES”, organitzat des de l’Associació NEREO, i tindrà lloc el dia 8 de febrer. Per preu
matrícula i altres, 972 624 146, nereo@nereo.org i www.nereo.org

•

Us recordem que la Institució Catalana d’Història Natural porta a terme un seguit de
“sessions científiques”, cursos i seminaris. Podeu mirar: www.iecat.net/ichn

•

Curs "La Unió Europea a l'abast. Claus per a l'elaboració de projectes europeus en
els àmbits social i am biental". Organitzat pel Gabinet d'Estudis Socials i que tindrà lloc
el proper mes de febrer. Aquest Curs està concebut com una introducció a les
característiques més significatives de les polítiques social i ambiental europees, i pretén
també proporcionar un coneixement pràctic que serveixi per elaborar projectes socials i
ambientals que compleixin els requisits exigits pels diferents programes europeus.
GES - GABINET D'ESTUDIS SOCIALS, S.C.C.L.
Aragó, 281, 2n. 2a.
08009 Barcelona
Tel.: 93 215 39 87 - 93 487 38 16
Fax: 93 215 88 15
E-mail: ges@gabinet.com
Web: www.gabinet.com

•

La conselleria de medi ambient de la Junta d’Andalusia i l’Institut d’Estudis Socials
d’Andalusia (CSIC) organitzen conjuntament unes Jornades Tècniques sobre
Investigació Social i Medi Ambient. Lloc: Córdoba, Dates 16 i 17 de març.
Aquestes Jornades pretenen revisar l’estat de la qüestió de les propostes actuals
d’investigació social sobre medi ambient i sostenibilitat i dels models teòrics sobre la

interacció persona, cultura i medi ambienta, així com també la presentació dels últims
quatre anys del projecte “Ecobarometro de Andalucía”.
Informació:
PIC, Proyectos, Incentivos y Congresos
C/ Conde de Cárdenas, nº16, 1º-2º - 14002
Córdoba Teléfono: 957 48 58 48 Fax: 957 48 58 49
alejandravidal@proyectosycongresos.com
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

•

Des de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Lleida, ens
informen que el dia 20 de febrer es farà la darrera de les Ecodescobertes programades
dins el cicle de tardor - hivern. Es tracta d'una visita de 2h durant el matí de diumenge
dedicada a la Gestió de Residus Sòlids Urbans . Es visitarà l'abocador comarcal, la
planta de compostatge de residus orgànics i la deixalleria municipal de Lleida.
La visita és oberta a tots els públics i cal inscriure's prèviament al 973 700455 o a
infosostenible@paeria.es .

•

Des de Centre Català d'Educació Ambiental ens fan saber que han creat nou "foro" que
té com a temàtica general l'observació i conservació de la fauna silvestre del nostre
entorn gràcies a les caixes niu, menjadores i tot allò relacionat amb aquest món. Podeu
entrar a : www.cedamaso.com i seleccionar el link “El món d eles caixes niu”. En el web
també trobareu el programa d’activitats de l’entitat.

•

Des de DEPANA ens informen del programa d’activitats fins al mes de març, que inclou
sortides, xerrades i cursos. Podeu consultar-lo al web: www.depana.org

•

Aulambiental del Punt Verd de la Sagrada Família us convida a visitar l’exposició: “Els
envasos: d’on vénen, on van?” També podeu assistir a la tertúlia – cafà “Noves formes
de tenir cotxe” (dimecres 16 de febrer, 19h) i al taller “Barcelona, a cop de pedal” (dimarts
8 de febrer, a les 19h). Informació: www.aulambiental.org , te. 93 435 05 47

•

Del 8 al 11 de març tindrà lloc a la Fira de Barcelona el Saló Internacional de l’Energia
i del Medi Ambient – ECOMED PLLUTEC. Us fem saber que hi haurà un seguit
d’activitats paral· leles que inclouen Jornades i conferències. Podeu consultar:
www.ecomedpollutec.com

•

L'entitat JUSTÍCIA I PAU presenta el seminari: “Per un consum responsable” que es
durà a terme en el marc de la campanya iniciada per l'entitat “Consumim per la Justícia i
la Pau”. El seminari vol reflexionar sobre la nostra societat consumista en el marc de la
globalització. Lloc i data: del 9 al 28 de febrer, de 19 a 20.30 h, al Centre d’Estudis
Pastorals, de Barcelona (C. Rivadeneyra, 6, 3er pis) Per a més informació: 93 317 61 77
justiciaipau@justiciaipau.org i www.justiciaipau.org

•

La Fundació Caixa Sabadell presenta l’exposició: ”Aus, adaptacions al medi” a la sala
d'exposicions de Caixa Sabadell del 13 de desembre del 2004 al 27 de febrer del 2005.
La mostra reflecteix com els ocells s'adapten al mitjà que els envolta i com afronten les
agressions humanes i desmunta alguns tòpics erronis sobre la seva incidència negativa
en cultius i en entorns semiurbans. L'exposició està dividida en deu apartats en els quals
es presenta la diversitat d'aus, les seves característiques diferencials - com el plomatge,
els becs i les potes -, aspectes de la seva vida com la reproducció, la sensorialitat, la
migració, el vol i el cant, i, també, els canvis produïts per l'home. En aquest darrer
apartat, es mostren els principals problemes per a l'adaptació de les aus com la
destrucció dels hàbitats per la sobreexplotació dels recursos, el trencament de la cadena

alimentària, la contaminació de rius, oceans i aire, i la dessecació dels aiguamolls.
L'horari de visita de la mostra a Caixa Sabadell serà de dilluns a diumenge de 12 a 14 h i
de 19 a 21 h. Els diumenges i festius hi haurà visites guiades a les 12h. Més informació:
http://www.fcaixasabadell.org/
•

Mediterrània, Centre d’Iniciatives Ecològiques ha preparat una jornada per commemorar
el dia mundial de les zones humides. L’acte (dia 2 de febrer, a Sala d’Actes de
Mediterrània-CIE, C. Francoli 56-58 Torreforta de Tarragona) inclou diverses
conferències i una taula rodona. Podeu demanar informació i inscriure-us a: Tel. 977 55
13 00 www.mediterrania-cie.org info@mediterrania-cie.org naturaleza@mediterraniacie.org

•

Des de CEPA-Ecologistes de Catalunya (Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius) ens
han fet arribar informació sobre les jornades sobre generació energètica
descentralitzada que se celebraran el dissabte 5 de febrer a Molins de Rei, en el marc
de la Fira Ecològica de la Candelera. En elles s'analitzarà des d'un punt de vista crític la
situació energètica a Catalunya, i es definirà el camí a seguir cap a un canvi de model on
la generació d'energia estigui més repartida pel territori i es fonamenti en l'ús de les
energies renovables. Tríptic: http://cepa.pangea.org/ Us podeu inscriure enviant un mail
a cepa@pangea.org o utilitzant el formulari que trobareu a:
http://cepa.pangea.org/agenda/formulariGD.html
Les inscripcions són gratuïtes.

•

Els propers 11 i 12 de febrer tindran lloc, al Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis
(Museu Industrial del Ter) de Manlleu (Can Sanglas, passeig del Ter, s/n), les II
Jornades de Voluntariat Ambiental. Aquestes jornades estan dedicades a treballar el
disseny i aplicació de programes de voluntariat ambiental, les quals van acompanyades
del plenari de constitució de la Xarxa de Voluntariat Ambiental (XVA) i l’adjudicació del
concurs del logo de la Xarxa. Podeu trobar el Tríptic de les jornades a:
http://www.projecterius.org/documents/tripticvolun.pdf

•

El Centre informació Pla Delta (Llobregat) ens ha fet arribar el programa d’activitat .
Més informació: www.aj-elprat.es/pladelta

•

El dies 26 i 27 de febrer, tindran lloc les jornades del Fòrum Social per d'Educació.
Tota la informació a www.forumeduc acio.org també podeu trucar a: 933 187 517

SCEA

SDEA

So ci etat C atal an a d ’ Ed u caci ó Amb i en tal

Ser vei d e D o cu men taci ó d ’ Ed u caci ó
Amb i en tal

C. Aragó 281, 1r 1a. 08009 Barcelona.

Centre de Recursos Barcelona Sostenible

Tel. 93 488 29 79

C. Nil Fabra 20. 08012 Barcelona.

Fax 93 487 32 83

A/e: scea@pangea.org

Tel. 93 237 47 43

Fax 93 237 08 94

www.pangea.org/scea

A/e: documentacioambiental@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21/crbs

