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Un iv e r sitat d e Po n e n t d e Cièn cie s d e la Natu r a (UPCN)
Durant en mes de gener d’enguany es va posar en contacte amb la SCEA el responsable de
la Universitat de Ponent de Ciències de la Natura. La UPCN està impulsada per la
Universitat Catalana d'Estiu, la Institució Catalana d'Història Natural i l'Escola de
l'Aiguabarreig. La primera edició de la Universitat va néixer l’any passat, i va ser tot un èxit,
va comptar amb la participació de 121 alumnes. Durant una setmana es van oferir, a Serós,
diferents cursos d’estiu, de caràcter ambiental.
Des de la UPCN ens han demanat la participació en l’organització d’un curs d’educació
ambiental, que inclourà un curs d’estiu i una ampliació en diferents sessions de cap de
setmana. S’ha creat un grup de treball per preparar els continguts, metodologies i
l’organització del curs. També s’han definit els professors/es que impartiran les diferents
sessions i tallers.
Les dates del curs d’estiu aniran del dilluns 25 de juliol al dissabte 30, i tindrà una durada
de 25h.
Us fem arribar una breu descripció del programa del curs d’estiu. Ben aviat us arribarà el
programa definitiu.
Sessió 1 (dilluns)

Sessió introductòria i de situació en el marc de l’Educació
Ambiental.
Sessió 2 (dimarts)
Detecció de conflictes ambientals, en funció de diferents
variables i escales. Metodologies.
Dimecres
Sortida organitzada per la UPCN
Sessió 3 (dijous)
Recursos d’educació ambiental.
Sessió 4 (divendres) Informació i comunicació. Campanyes d’educació
ambiental (I).
Sessió 5 (dissabte) Informació i comunicació. Campanyes d’educació
ambiental (II). Avaluació del Curs.
Si voleu tenir més informació de la UPCN podeu consultar:
http://www.universitatdeponent.net/

So r tid a als e sp ais n atu r als d e l Baix Gaià
Tot seguit us adjuntem la vivència d'un soci que s'estrena en una sortida de la SCEA, en Manel
Casademunt. En el text ens explica la seva experiència en l a sortida a la zona del Gaià.
Animeu-vos a participar en la propera sortida!
El dissabte 30 d’abril, un grup de 10 persones ens vam trobar a primera hora del matí al carrer Aragó amb
Pau Claris per anar a fer una visita a la Reserva Natural de la Punta de la Móra i a la Sínia del Gaià.
Mentre anava cap a Barcelona amb el Metro (jo visc a Badalona), pensava com aniria la sortida i em sentia
una mica com un nen amb sabates noves, il· lusionat perquè era la primera vegada que participava en una
sortida de la SCEA...
Per començar, el dia prometia; el dissabte s’havia llevat amb un cel blau, blavíssim i amb una temperatura
molt agradable.
Un cop hi vam ser totes i tots, ens vam distribuir en dos vehicles i vam emprendre la marxa cap a Altafulla,
que era el punt de trobada on ens havia de rebre en Joan Vives, responsable i motor del Centre de la Sínia
del Gaià i amfitrió de la visita.
Poc després de la sortida, però, la gent de
l’equip P-205 (he batejat aquest grup amb
aquest nom perquè viatjàvem en un Peugeot
205), vam adonar-nos que arribar a Altafulla a
l’hora prevista no seria tasca gens senzilla.
Després de diferents vicissituds (visita inclosa
al Pont del Diable de Martorell, pertinent
aturada en una àrea de l’autopista per fer pipí,
etc.), vam arribar a l’estació de tren d’Altafulla a
les 10.30 h. sense massa retard i ens vam
retrobar amb la resta del grup i amb en Joan,
que ja feia estona que ens esperaven.
Des d’aquí vam tornar a agafar els cotxes i,
guiats per en Joan, ens vam desplaçar fins a la
Platja Llarga de Tarragona, on havíem de
trobar-nos amb la Marta Grau, de DEPANA,
responsable de la gestió de l’Espai natural de la
Punta de la Móra. Després de fer les pertinents
presentacions i prendre un cafè, vam començar a caminar per la vora del mar per accedir a l’Espai Natural
conegut com a Punta de la Creueta. Allà vam fer una primera aturada i la Marta ens va fer una petita
introducció per explicar els antecedents històrics d’aquest indret, situació actual, grau de protecció, relació
amb les administracions pertinents, ac tivitats de divulgació, etc.
Vam continuar la passejada arran d’aigua i vam poder observar nombrosos exemplars de fòssils. La Marta
ens va comentar que aquest fou un important punt d’extracció de pedra en època romana a l’hora de
construir la ciutat de Tarraco (molts carreus de l’amfiteatre, per exemple, estan plens de fòssils també
fàcilment observables). Tot seguit ens vam començar a fixar en la formació vegetal del roquissar. Aquí
només hi poden arrelar algunes plantes molt especialitzades i adaptades als esquitxos constants d’aigua de
mar, com ara el fonoll marí (Crithmum maritimum) i les anomenades vulgarment ensopegueres del gènere
Limonium (Limonium virgatum i gibertii).
Sobre les dunes o muntanyans podem trobar gramínies amb potents rizomes horitzontals que les
adhereixen a l’inestable sòl, com per exemple el borró (Ammophila arenaria).
Des del mateix roquissar vam observar ben clarament que la formació predominant on les condicions ja són
més aptes per a les espècies llenyoses és la del savinar litoral (Juniperus phoenicea) i també vam poder
contemplar enormes exemplars de pi pinyer (Pinus pinea). Ja més lluny de l’aigua, cap a l’interior, ens vam
trobar amb bosquines més denses, on les espècies més remarcables són el pi blanc (Pinus halepensis), el
garric (Quercus coccifera), el margalló (Chamaerops humilis) i el llentiscle (Pistacia lentiscus ).
Caminant a través del bosc vam arribar a un penya-segat que ens va proporcionar una bonica panoràmica
sobre Cala Fonda (coneguda popularment com a Waikiki), amb les seves parets de tons ocres.
La passejada la vam acabar al Mas d’en Grimau, antiga residència de la marquesa propietària de la Punta
de la Móra, on vam poder copsar la importància dels conreus i de com l’home, al llarg de la història, ha anat
incidint i transformant el seu entorn. Tradicionalment els conreus predominants han estat la vinya (Vitis
vinifera), l’olivera (Olea europaea), el garrofer (Ceratonia siliqua) i alguns cereals.
Des d’aquest punt, vam tornar xino-xano cap a l’aparcament de la Platja Llarga i des d’allà, després
d’haver-nos acomiadat de la Marta i seguint les seves indicacions, ens vam dirigir cap a la Sínia del Gaià (a
Tamarit), on ens havíem de retrobar amb en Joan que ens havia promès un bon dinar... després d’un intens
matí el necessitàvem!

La Sínia és com un oasi enmig de la “febre”
constructiva de la Costa Daurada. Prop de la
finca hi ha càmpings, urbanitzacions,
carreteres... i això fa que la preservació
d’aquest
espai
encara
tingui
més
rellevància, ja que és com una espè cie de
reducte que encara es resisteix enfront d’un
món que està canviant i degradant -se (des
del meu punt de vista) massa de pressa.
En Joan, amb l’ajuda de la Sabrina i la
Francesca (dues voluntàries estrangeres
que treballen a la Sínia a canvi de l’es tada a
la finca i del menjar que necessiten per
viure), ens van preparar una amanida
d’arròs i verdures, botifarres a la brasa i
amanida; vam compartir taula tots plegats.
El menjar estava deliciós, però el súmmum
van ser les postres, un pastís de crema que
estava exquisit.
Sóc del parer que les coses més interessants sempre passen al voltant d’una taula ben parada, amb bon
menjar i bon beure; en aquests moments, quan les persones estem més relaxades i desinhibides, és quan
tens l’oportunitat de conèixer realment a qui tens al davant.
Després d’haver dinat, en Joan ens va fer de guia i ens va passejar per tota la finca. Vam poder veure tots
els conreus (hort, zona de plantes aromàtiques...) i ens va explicar, fil per randa, la idea del projecte i totes
les activitats d’Educació Ambiental que s’hi desenvolupen. També vam poder veure el bestiar que tenen i
fins i tot l’antiga i imponent sínia que dóna el nom a la finca.
No entro en més detalls perquè les limitacions d’espai no m’ho permeten, però va ser una visita molt
profitosa. Us recomano, si més no (segurament tothom les deu conèixer i no sé del cert si és lloc per ferho), que visiteu aquestes dues adreces: www.siniadelgaia.com www.depana.org/puntadelamora
Per acabar la visita en Joan ens va estar ensenyant diversos materials que ells editen i molta gent es va
oferir per anar donar un cop de mà a en Joan quan necessiti l’ajut d’uns quants braços i mans perquè, si
alguna cosa fa falta a la Sínia, són braços i mans que tinguin ganes de pencar de debò ja que la feina no te
l’acabes.
Cap a mitja tarda vam agafar els cotxes, cap a les 20.00 h. tornàvem a estar a Barcelona contents i
contentes d’haver passat un dia molt interessant, profitós i de saber que, a d’altres comarques també
passen i es fan coses importants.
I jo, que a primera hora del matí em sentia com un nen amb sabates noves, me’n tornava cap a casa
satisfet de la meva primera sortida amb la SCEA i convençut de que, quan n’organitzin una altra, repetiré...
Manel Casademunt

Se r v e i d e Do cu me n tació d ’Ed u cació
Amb ie n tal
El darrer recull de recursos que hem elaborat tracta
el tema de l’alimentació i la salut. En la sessió de
presentació, que va tenir lloc el passat 28 d’abril, a
més d’exposar alguns dels materials i recursos que
s’inclouen a la bibliografia, es va dur a terme el taller
“El mercat” a càrrec de l’Escola del Consum de
Catalunya.
El taller va ser una sessió pràctica per aprendre a
identificar i reconèixer tota la informació que es recull a
les etiquetes dels aliments amb la finalitat d’adquirir un
producte en funció de les necessitats de cada
consumidor.
A la presentació hi van participar una vintena de
persones.

Us adjuntem el recull... i us esperem a la presentació del proper recull!!!

Tar r ag o n a e s mo b ilitza!
El dilluns dia 23 de maig va tenir lloc la trobada de socis i sòcies de les Comarques de
Tarragona. El primer que vam fer va ser una breu visita al Centre d’Educació Ambiental que
va acollir la reunió: l’Hort de la Sínia. Vam continuar amb una presentació dels assistents i
vam continuar amb un repàs dels projectes actuals que s’estan duent a terme des de la
SCEA.
El bloc central de la reunió va consistir en saber les
expectatives dels socis i sòcies assistents respecte a la
SCEA. Van sorgir diferents propostes d’actuacions per a
ser aplicades en l’àmbit de Tarragona. La línia que va
despertar més interès general va ser la formativa, i des de
la SCEA ja estem treballant en mirar d’organitzar unes
trobades – cursos que inclourien un bloc de formació per
als educadors i educadores ambientals.
Us continuarem informant!

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
Marc Fabregat

Bo r sa d e tr e b all
Es necessiten monitors i monitores, amb experiència i coneixements de medi ambient, per
fer colònies durant el mes de juny.
Contactar amb Joan Daranas: 685 541 041 - 618 60 40 22
ECOIMA Serveis Educatius
http://www.ecoima.org
spainbirding@suport.org
Pere Vergés, 1. 08020 Barcelona
Tfs i fax. 93 314 60 18 - 93 305 48 02

Su b v e n cio n s, aju ts....
•

Per tercer any consecutiu es convoca el Premi
Carrefour de Medi Ambient al millor treball de postgrau. Hi podran optar els joves menors de 30 anys i que
posseeixin el títol d’una llicenciatura o enginyaria
superior. La dotació dels premis és de 12.000 €.
Persona i telèfon de contacte:
Mª Dolores García Jiménez · Tel. 91 333 13 28 ·
desarrollosostenible@carrefour.com
Més informació: www.carrefour.es/medioambiente

•

XIV Concurs de dibuix i pintura de la natura.
Memorial Albert Ramon i Estarriol. Hi ha tres
categories de premis: participants de 12 a 14 anys (250
€ de premi), de 15 a 18 anys (500 € de premi) i de 19 a
25 anys (750 € de premi). Data límit de presentació 26
de juny de 2005. Organitzen: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya , Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, APNAE, i IAEDEN. Per més
informació us podeu adreçar a: El Cortalet (Centre d’Informació del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà) 17486 Castelló d’Empúries · 972 45 42 22 (demanar per Rosa
Llinàs) · rllinas@gencat.net

•

Premis i ajuts de la Fundació Caixa de Sabadell. De forma conjunta amb l'Institut
d'Estudis Catalans, la Fundació Caixa Sabadell premia un investigador en reconeixement
a la seva trajectòria en el camp de les ciències ambientals. També s’han convocat ajuts
destinats a premiar, de forma total o parcial, estudis i investigacions de caràcter social,
econòmic i cultural dedicats, preferentment, a les zones d'influència de la Caixa de
Sabadell. Podeu consultar les bases a: w w w .fcaixasabadell.org

Us fe m sab e r ...

•

L’associació Cultural Plaza Porticada, de Santader, ens ha enviat informació sobre el
Seminari: “La nueva cultura ambiental y la Educación por la sostenibilidad”,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tindrà lloc del 4 al 8 de juliol a
Santander. Informació del programa i inscripcions a: www.uimp.es · 91 592 06 31 /33

•

El dia 10 de juny tindrà lloc l’Acte de Cloenda de l’Agenda 21 Escolar de Barcelona.
La sessió inclourà una ponència i presentacions d’experiències escolars. Per més
informació: Secretaria Agenda 21 Escolar · Centre de Recursos Barcelona Sostenible ·
Tel: 93 237 47 43 · agenda21escolar@mail.bcn.es · http://www.bcn.es/agenda21

•

Ja podeu consultar el programa de
la IV Setmana Catalana
d'Educació Ambiental. Atmosfera
i clima: Una perspectiva
científica, didàctica i social que
tindrà lloc a Olot del 4 al 8 de
juliol. Inscripcions i informació a:
Fundació d'Estudis Superiors d'Olot
Tel: 972 26 21 28 - fes@olot.org http://fes.olot.org

•

Del dia 1 al 7 de juny es celebrarà al Prat del Llobregat el 12è Festival Internacional de
Cinema de Medi Ambient de Catalunya, en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient.
Es projectaran pel· lícules, documentals, curtmetratges i animacions. Tota la informació i
la programació a: WEB.

•

Simposi Internacional d’Escriptors i Periodistes per a l’Ecologia, Ecoliteratura. Dies
2, 3 i 4 de juny, al Centre de la Cultura Contemporània de Barcelona i a la Filmoteca de
Catalunya. Mirar WEB.

•

L'Ajuntament de Granollers i el Museu de Granollers ens han fet arribar informació de la
conferència: “El retorn de la llúdriga i altres espècies de la fauna al Congost:
necessitat d’un projecte de conservació i revalorització”, a càrrec de Jordi RuízOlmo. L’acte tindrà lloc el dijous 2 de juny a les 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Museu
de Granollers. El mateix Museu de Granollers, Ciències Naturals, organitza una xerrada
sobre els ratpenats el dia 30 de juny, al Molí del Foix. Més informació: Museu de
Granollers · Tel i fax: 93 870 65 08 · m.granollers.cn@diba.es · m.granollers.cn@diba.es

•

Aula de Verano 2005, programa de formación ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente. Per saber tota l’oferta de cursos podeu adreçar-vos al CENEAM: 921 47 22
71, for.ceneam@oapn.mma.es , www.mma.es/ceneam .

•

Activitats organitzades pel Parc de Collserola durant el mes de juny que inclouen
passejades temàtiques, nits d’astronomia i excursions amb voluntaris. Més informació al
web: www.ParcCollserola.net

•

El dia 15 de juny tindrà lloc un homenatge al Doctor Margalef, Espai i temps en
ecologia. L’acte està organitzat per la Institució Catalana d’Història Natural i la Societat
Catalana de Biologia. Més informació: SCB:933 248 584,
scb@iecat.net, www.iecat.net/scb i ICHN: 933 248 582,
ichn@iecat.net, www.iecat.net/ichn

•

El proper dijous, 9 de juny, a les 17h es farà la presentació de la Guia
d’Educació Ambiental “Ocells de Barcelona” . L’acte tindrà lloc a
l’Hivernacle del Parc de la Ciutadella. Es repartirà a tots els assistent
un exemplar de la guia, així com un CD amb els cants i sons de les
aus (recull de 25 espècies d’interès presents a Barcelona). Tothom hi
és convidat.

•

Des de l’Ajuntament de Terrassa ens han enviat el programa d’actes dins de la
celebració de la XIV Setmana del Medi Ambient. Inclou jornades de portes obertes,
exposicions, tallers, xerrades...Podeu consultar:
http://www.terrassa.org/mediambient/temporal/setmana_14/index.htm

•

Curs d’Introducció a la geobiologia, la bioconstrucció i la salut de la llar . Dies 18 i 19
de juny. Organitza Asociación Vida Sana. Per més Informació: Montse Escutia · tel. 972
15 81 18 · 616 92 73 37 · cursos@vidasanan.org

•

10a Escola d’Estiu del Voluntariat. Del 30 de juny al 3 de juliol, a la Cerdanya. Tots els
detalls i programa a: www.voluntariat.org

•

V Congrés Internacional d’Educació Ambiental per al desenvolupament sostenible,
La Habana, del 4 al 8 de juliol. Organitza Centro de Información, Gestión y Educación
Ambiental (CITMA). Informació: marthar@ama.cu , http://convencion.medioambiente.cu/

•

Des de l’Associació Catalana de Cases de Colònies, Fundació Catalana de l’Esplai,
ens han fet arribar informació per dur a terme estades a les seves instal· lacions,
ubicades en entorns naturals i que disposen d’equips de monitors. Més informació al
telèfon: 934 744 678, i també a http://www.esplai.org/accc/indexr.htm
Des de la Fundació Pere Tarrés ens informen del programa l’estiu, vacances per
créixer. Per informació podeu consultar: www.peretarres.org/estiu o trucar al 902 430
000.

•

•

Des de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Lleida ens
conviden a la segona edició de la FESTA DEL MEDI AMBIENT, diumenge 5 de juny, al
Parc de la Mitjana (Pardinyes). Hi haurà jocs per aprendre sobre els animals de
companyia, jocs relacionats amb els
residus, tallers de construcció d'escultures
amb materials de la natura, taller de
jardineria, gimcanes per la Mitjana , tasts de
productes ecològics, espectacle infantil i...
moltes coses més. Per a més informació
dirigiu-vos a: Regidoria de Sostenibilitat i
Medi Ambient, 973 700455,
infosostenible@paeria.es

•

IV COL· LOQUI D'ESTUDIS
TRANSPIRINENCS: La memòria de la
muntanya. Recerca, conservació i
difusió del Patrimoni al Pirineu:
polítiques, recursos i problemes. que tindrà lloc a Núria (Ripollès) dels dies 30 de
setembre al 2 d'octubre de 2005. Si algú vol presentar una proposta de
comunicació té fins aquest mes de juny per enviar un resum de la comunicació.
Informació a: CERIb Centre d'Estudis Ribagorçans, www.cerib.org · info@cerib.org · C/
Senyors d'Entença, 1 · 22580- Benavarri (Huesca) · tel: 679.513.728

•

Els organitzadors de la 19a Trobada Ecologista i de Plataformes en Defensa del
Territori dels Països Catalans (27, 28 i 29 de maig) ens han fet arribar el document que
es va aprovar a la Trobada: "Declaració de Tortosa" . Inclou les reivindicacions del
moviment d’entitats i plataformes en defensa del territori dels Països Catalans. Podeu
consultar el document seguint el link: http://www.gepec.org/ftp/declaraciodeTortosa.pdf

•

Des del Servei Civil Internacional ens han informat que encara queden places per
participar a més de 1100 camps de treball internacionals . Si voleu més informació

podeu dirigir-vos a: Servei Civil Internacional ,SCI, C/ Carme 95.BCN, tel 93 441 70 79
voluntariat@sci-cat.org o consultar: http://www.sci-cat.org/
•

Dilluns vinent, dia 6, el Centre UNESCO de Catalunya celebrarà el Dia Mundial del
Medi Ambient i han convidat a Mario Bertero, del Sector de Ciències de la UNESCO per
fer una conferència marc sobre la Dècada de les Nacions Unides de l'Educació per al
Desenvolupament Sostenible . Hi esteu convidats/des! Més informació:
UNESCOCat - Centre Unesco de Catalunya, Mallorca, 285 08037
Barcelona, Tel.: +34 93 458 95 95, http://www.unescocat.org,
http://www.tots.net

•

Ens ha arribat informació sobre les II JORNADAS de TURISMO
ORNITOLÓGICO, que tindran lloc a Trujillo, Càceres. 2,3 i 4 de juny.
Per més informació: www.adicomt.com, www.bwex.org i
turismo.ornitologico@adicomt.com

•

El programa de TV3 “El Medi Ambient” estrena a Internet un parc virtual
que els telespectadors han de cuidar per tal que es mantingui en bon
estat: "Un pam de net”. Aquest nou parc natural virtual té cinc zones:
el riu, la muntanya, el mar, el bosc i la ciutat. Es tracta d'aconseguir
punts en una sèrie de jocs que consisteixen en millorar l'estat de cada ecosistema. Us
convidem a conèixer el joc a través de: www.elmediambient.net/unpamdenet

•

Els dies 3 i 4 juny tindrà lloc el III Simposium d'Ecoturisme i Es pais Naturals
Protegits, que es celebrarà a Sitges. Aquest mateix cap de setmana té lloc a la localitat
de Sitges la Festa Natur, festival de l'Ecoturisme. Per a més informació i inscripcions
contacteu amb Depana: (Alfons López), alfons@depana.org , www.depana.org/natur ,
Tel: 93 210 46 79.

•

Ens ha arribat informació de diferents activitats d’estiu de l’ecocentre Mas Lluerna. La
participació té diferents possibilitats des de sessions i xerrades determinades a implicació
en tot el curs. Més informació: Ecocentro Mas Lluerna · Tel.: 973 292 012 ·
maslluerna@yahoo.es · http://www.terra.org/servicios/maslluerna.html

•

L’ADENC organitza un curs d’introducció al món dels insectes, que s’iniciarà el
proper dia 7 de juny i s’allargarà fins al dia 22. Inclou vàries sortides de camp i
sessions teòriques. Tota la informació a: Tel. 93 717 18 87, correu@adenc.org ,
www.adenc.org

•

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès us convida
a excursions - visites guiades al Parc Rural de la Torre Negra. Guiatge a
càrrec de la Plataforma Cívica per a la Defensa de la Torre Negra i Rodals.
Podeu informar-vos trucant a Medi Ambient al 93 656 70 00 o al correu
torrenegra@santcugat.org

•

XX Conferència Europea sobre Energia Solar Fotovoltaica, que tindrà lloc el proper
dia 9 de juny, al Centre Internacional de Convencions de Barcelona (CCIB), aula 113,
planta 1; Rambla Prim 1-17. Paral· lelament a la conferència es podrà visitar la 1a.
Exposició didàctica d'elements fotovoltaics , del 6 al 10 de juny en el mateix CCIB.
Per a més informació podeu consultar el web de l'Agència d'Energia de Barcelona:
http://www.barcelonaenergia.com
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Tel. 93 488 29 79
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Fax 93 487 32 83

A/e: scea@pangea.org

Tel. 93 237 47 43

www.pangea.org/scea

A/e: documentacioambiental@mail.bcn.es

Fax 93 237 08 94
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