B u t lle t í e le c t r ò n ic d e la S C E A
núm.53, setembre 2005

La SCEA p ar ticip a e n la Un iv e r sitat d e Po n e n t d e Cièn cie s d e la
Natu r a (UPCN)
Entre el dilluns 25 i el dissabte 30 de juliol la SCEA va organitzar un curs d’educació
ambiental dins de la Universitat de Ponent de Ciències de la Natura.
Els socis que van participar en qualitat de docents i els temes que van desenvolupar són els
següents:
•
•
•
•

Margarida Feliu “Educació
ambiental: de què parlem?”
Ana Prieto “Detectant conflictes”
Carles Xifra sessió dedicada als
recursos d’Educació Ambiental
Elena Forcada va dur a terme les
dues últimes sessions abordant
temes sobre les campanyes
d’educació ambiental i l’avaluació
com eina imprescindible per a
l’ajust de les propostes
d’ensenyament i aprenentatge.

Al curs s'hi van apuntar persones molt
diverses en quant a la seva formació ambiental i pedagògica.
En general la valoració que es va fer de les sessions va ser molt positiva i enriquidora.
Malgrat la heterogeneïtat dels participants, tothom transmetia sortir satisfet, agraint que les
sessions fossin tant dinàmiques, i consideraven haver assolit els objectius del curs.
Esperem poder-vos oferir noves ofertes formatives ben aviat!

M o str a d ’Asso ciacio n s d e la M e r cè 2005: 10a e d ició
Durant els dies 23, 24 i 25 de setembre la SCEA participarà en la desena edició de la
Mostra d’Associacions de la Mercè de Barcelona, que enguany es desenvoluparà a la Plaça
Catalunya.
La SCEA té assignat l’estand número 7 dins del sector “Juvenils, Formació i Medi Ambient”, i
també es farà una activitat que consistirà en fer una partida del Joc dels Camins de l’Aigua
Dolça amb tots visitants que us hi vulgueu apuntar (dissabte dia 24 a les 12h, a la mateixa
plaça).
Us convidem a participar com a voluntaris per estar a l’estand de la SCEA.
Podeu escollir entre els trons de tres hores de durada dels dies indicats anteriorment:
De 11h a 14h
De 14h a 17h
De 17h a 20h
Els interessats cal que ens ho feu saber a la secretaria de la SCEA.

MOLTES GRÀCIES ANTICIPADES PER LA
VOSTRA PARTICIPACIÓ!

No v a co n v o catò r ia d e l’Ate n e u d ’Ed u cació Amb ie n tal
Per quart curs consecutiu animem als educadors ambientals a compartir un enriquidor espai
de formació permanent entre iguals. La primera sessió serà el dimecres 2 de novembre, a
les 18.00 h en el Centre de Recursos Barcelona Sostenible.
Pels colegues que encara no coneixen aquesta proposta, us informem que el propòsit de
l’Ateneu és construir un espai on es puguin compartir i comprendre les ansietats, preguntes,
dubtes, obstacles, èxits i contradiccions que ens genera la nostra feina. Al mateix temps, ens
proposem analitzar el suport teòric que és a la base de cadascuna de les nostres propostes
de treball, i així enriquir la nostra pràctica amb nous recursos, estratègies i activitats.
L’Ateneu està adreçat a educadors ambientals , la feina habitual dels quals és
programar, desenvolupar i/o avaluar projectes i programes d’educació ambiental, i molt
especialment a aquells que tenen com a responsabilitat la coordinació i formació d’altres
agents educatius.

La dinàmica de les sessions és molt distesa i gira entorn de la presentació per part dels
assistents d’una experiència educativa, una activitat realitzada, el disseny d’un material o
l’esborrany d’una programació. Entre tots s’analitza, s’intenta inferir el marc teòric que
justifica la proposta, a vegades tenim la necessitat de llegir algun text que ens ilumini…
Malgrat que la feina d’educador implica passar moltes hores interactuant amb altres
persones, hem de reconèixer que degut a molts factors institucionals l’activitat educativa és
força solitària. L’Ateneu intenta omplir - en part - aquest buit ajudant-nos a descobrir la
riquesa que neix del diàleg.
Aquesta activitat s’organitza dins del marc d’un acord de col· laboració entre la Societat
Catalana d’Educació Ambiental i el Centre de Recursos Barcelona Sostenible de
l’Ajuntament de Barcelona.
La dinamitzadora de les sessions és la Hilda Weissmann, vice presidenta de la SCEA.

Les sessions són quinzenals , els
dimecres de 18.00 a 20.00 h. al Centre
de Recursos Barcelona Sostenible
(Carrer Nil Fabra 20, baixos. Metro L3,
parada Lesseps. Bus: 22, 24, 25, 27,
28, 31, 32, 87, 216).
Per més informació:
Societat Catalana d’Educació Ambiental:
93 488 29 79 scea@pangea.org
Centre de Recursos Barcelona Sostenible:
93 237 47 43 recursos@mail.bcn.es

Dates de les sessions:
Sessió 1: 2 de novembre de 2005
Sessió 2: 16 de novembre de 2005
Sessió 3: 30 de novembre de 2005
Sessió 4: 14 de desembre de 2005
Sessió 5: 18 de gener de 2006
Sessió 6: 1 de febrer de 2006
Sessió 7:15 de febrer de 2006
Sessió 8: 1 de març de 2006
Sessió 9: 15 de març de 2006
Sessió 10: 29 de març de 2006

Us hi esperem!!

“Vin e a la b ib lio te ca a lle g ir , ju g ar i ap r e n d r e so b r e la so ste n ib ilitat:
le ctu r e s i jo cs amb ie n tals p e r a in fan ts a le s b ib lio te q u e s”
Aquest és el títol del projecte de la SCEA que ha subvencionat el
Districte de l’Eixample i que es desenvoluparà a la Biblioteca Lola
Anglada. (Podeu consultar més informació del projecte al passat
butlletí núm. 50 de la SCEA).

Us animem a participar en la recerca de recursos per a infants i
joves i en l’animació de les activitats. Pensem que es pot tractar
d’una proposta molt interessant de cara als nous socis i sòcies.
Contacteu amb la secretaria de la SCEA.

Se r v e i d e Do cu me n tació d ’Ed u cació Amb ie n tal
Us informem de les darreres novetats que han arribat al SDEA.
Recordeu que estan a la vostra disposició!

Guía prácti ca de la energía: consumo eficiente y responsable.
Madrid: IDAE, 2004. 135 p.
Guia per informar i conscienciejar a tota la ciutadania sobre el valor de
l’energia. Conté informació i consells pràctics envers el consum
responsable d’energia.

Recollida pneumàtica a Barcelona
[Enregistrament vídeo]. Direcció: Xavier Manich.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Serveis
Urbans i Medi Ambient, [2005?]. 1 DVD: 6 min.
Es descriu aquest tipus de recollida de residus urbans implantada a la
ciutat de Barcelona des de 1992.

Per un consum responsable = Por un consumo
responsable [cd-rom]. [Madrid?]: Consum, 2004.
1 cd-rom.
Material educatiu en el que s’han de resoldre els reptes
que es van plantejant actuant d’una manera
responsable.

50 propostes per a una mobilitat local més sostenible i
segura: catàleg d’actuacions municipals. [Barcelona]:
Diputació de Barcelona. Àrea de Medi Ambient, [2005]. 157 p.
Recull d’experiències del món local per millorar la mobilitat i
l’accessibilitat municipal.

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
Rosalia Anglès Vidal
Minerva Gabarró Ollé

Su b v e n cio n s, aju ts....
•

VIII Premios de Medio Ambiente Garrigues Medio Ambiente y Expansion. Organitza
Garrigues Medio Ambiente - Periódico Expansión. Obert a empreses (Gestió ambiental
sostenible, I+D+i, Educació i comunicació ambiental) i a Institucions públiques (Medi
ambient urbà i industrial, Medi Natural i Educació i comunicació ambiental). Data límit
presentació de candidatures: 30 de setembre. Podeu consulta link

•

Es convoca el IV Premi Medi Ambient per a les millors iniciatives locals de Girona.
El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona ha
convocat aquests premis. Les actuacions es poden emmarcar en els àmbits de l'aigua,
residus, biodiversitat, espais naturals, contaminació atmosfèrica, mobilitat, energia, risc
ambiental, participació ciutadana, etc. El premi està dotat amb 3.000 euros per al
projecte o actuació guanyadora i la data límit per presentar la sol· licitud i la memòria
explicativa és el 14 de novembre de 2005. Més informació a:
http://www.cilma.org/obrir_arxiu.php?arxiu=/documents/181.pdf

•

La Fundación Entorno, amb el recolzament del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Ministerio de Medio Ambiente, convoca la 10a edició dels Premis
Europeus de Medi Ambient a l’Empresa, destinats a iniciatives empresarials
sostenibles. Els premis són convocats cada dos anys per la Direcció General de Medi
Ambiental de la Comissió Europea i estan dirigits a les empreses dels 25 estats
membres. A Espanya, la Fundación Entorno és l’encarregada de la convocatòria i la
coordinació de la secció nacional. El termini de presentació de projectes és el 14
d’octubre. Tota la informació a: www.fundacionentorno.org

•

Premis de fotografia de medi ambient, Organitza Fundació Biodiversitat – Ministeri de
Medi Ambient. Hi ha nou categories i la dotació de premis totals és de 27.000 €. Podeu
mirar: www.fundacion-biodiversidad.es

•

Des de l’Associació Naturalistes de Girona es convoca la XVIII edició del seu
concurs fotogràfic. Hi ha quatre categories: Concurs general; Foto denúncia; Aigua,
Natura i Costa Brava; i Soci Naturalistes. El termini de presentació és el 30 de setembre.
Podeu consultar les bases i altres informacions a: www.naturalistesgirona.org

•

Concurs fotogràfic “La Muntanya”, organitza Agrupació excursionista de
Granollers. Les bases es poden consultar a: www.valles net.org/aeg

Us fe m sab e r ...
•

Del 27 al 30 de setembre tindrà lloc a Granada el II Congreso Internacional de
Educación Ambiental. Aquest encontre és organitzat per l’Asociación Española de
Educación Ambiental, i abordarà quatre eixos temàtics: Recerca en EA, Estratègies en
EA, Formació, Recursos i Activitats, i Pràctica de la EA. Podeu consultar: www.ae-ea.org

•

Seminari: “Comunicación, educación i participación frente al cambio climàtico”, 20
i 21 d’octubre de 2005, a Lekaroz (Navarra). Organitzen CENEAM, Oficina Española de
Cambio Climático i Centro de Recursos Ambientales de Navarra. Per més informació,
adreceu-vos a : coop.ceneam@oapn.mma.es

•

Del 13 al 17 de setembre tindrà lloc a Lithuània, la Conferència sobre Educació
Ambiental a Europa. Podeu consultar: www.ku.lt/ceee

•

Ens han informat que ja està definit el programa del 3r Congrés Internacional
d’Educació Ambiental, que tindrà lloc a Torino, Itàlia, del 2 al 6 d’octubre. Tots els
detalls a: www.3weec.org

•

A Lleida, del 18 al 21 d’octubre, tindrà lloc la tretzena edició del saló Municipalia. Els
responsables i tècnics locals hi trobaran un gran ventall d’ofertes per millorar els seus
serveis i equipaments, i compta amb una dedicació important a l’àrea de medi ambient.
Més informació a: www.firadelleida.com

•

Des del Museu de Granollers, Ciències Naturals, ens han fet arribar informació sobre
l’exposició: Dibuixar el mar. Jordi Corbera, 25 anys d’il· lusió científica. Aquesta
exposició romandrà oberta del 16 de setembre al 15 de novembre de 2005. Més
informació: Museu de Granollers · Tel i fax: 93 870 65 08 · m.granollers.cn@diba.es ·
m.granollers.cn@diba.es

•

Ens ha arribar informació sobre el Manifest per una nova cultura de l’energia a
Catalunya, si esteu interessats en llegir-lo el podreu trobar seguint el link.

•

Del 27 de setembre al dia 1 d’octubre , a Terrassa, s’organitzen les Jornades sobre la
gestió sostenible de l’aigua, ecofòrums’05. L’entrada és gratuïta, però cal tramitar una
reserva. Tota la informació a: Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA) de
Terrassa, tel. 93 789 31 10 o http://www.terrassa.org/mediambient/ecoforum/

•

Tertúlia cafè Lluna Verda: D’un pati gris a un jardí verd, organitza Institut d’Educació
de l’Ajuntament de Barcelona i s’adreça als centres escolars: recuperem els jardins
escolars. Dijous 29 de setembre, a les 18h, a la Sala d’Actes de Institut d’Educació. Per
informació us podeu adreçar al telèfon de l’Institut d’Educació 93 402 36 63.

•

Ens ha arribat el programa de sortides, xerrades i cursos , setembre – desembre, de
DEPANA. Podeu consultar: www.depana.org

•

Des del Parc de Collserola ens ha arribat el díptic El curs al parc, destinat a escoles,
amb de Recursos i activitats per al curs 2005 / 2006. Podeu trobar informació a:
www.parccollserola.net

•

El dimecres dia 14 de setembre tindrà lloc una jornada sobre Fiscalitat ambiental,
situació i propostes per a Catalunya. Organitza el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat. Més informació Jofre Rodrigo (93 893 51 04) o
http://mediambient.gencat.net

•

“Gestió sostenible dels recursos hídrics: millorant el nostre treball compartint el
nostre coneixement”. L’associació Cycleau organitza aquest encontre (Museo marítim
nacional en Falmouth, Cornwall, UK; el 22 i 23 de setembre). Tot a: www.cycleau.com

•

Us informem que ja podeu visitar
del nou web de l’observatori del
paisatge :
www.catpaisatge.net/cat/index.php

•

L’ Associació per la innovació estratègica Vegga organitza, el dia 22 de setembre la
Jornada: MODELS DE DESENVOLUPAMENT RURAL I TIC: Les noves tecnologies
per un futur més sostenible . Informació: http://www.montsec.org/cat-l15-m16-h744

SCEA

SDEA

Societat Catalana d’Educació Ambiental

Servei de Documentació d’Educació
Ambiental

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
www.pangea.org/scea

Tel. 93 237 47 43

Fax 93 237 08 94

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

