B u t lle t í e le c t r ò n ic d e la S C E A
núm. 54, octubre 2005

M o str a d ’Asso ciacio n s d e la M e r cè 2005
Durant els dies 23, 24 i 25 de setembre la SCEA
va participar en la desena edició de la Mostra
d’Associacions de la Mercè de Barcelona.
La SCEA va estar en un estand dins del sector
“Juvenils, Formació i Medi Ambient” i va rebre un bon
nombre de visitants. Es van atendre 72 consultes
directes personals al llarg dels tres dies, i a més a
més, van passar al voltant d’unes 300 persones. Des
de la SCEA es valora positivament la participació a la
Mostra, donat que es va donar a conèixer l’entitat
i les activitats i projectes que duen a terme.

Volem agrair la participació dels següents socis en l’estada a l’estand: Miquel Marcelino,
Joan Solé i Helena Solé, i també dels següents membres de la Junta Directiva: Glòria
Arribas, Elena Forcada, Lluís Pagespetit, Hilda Weissmann i Júlia García.
MOLTES GRÀCIES PER LA PARTICIPACIÓ!

El dissabte al migdia es va organitzar una partida del Joc dels Camins de l’Aigua Dolça (joc
ideat i dissenyat des de la SCEA). El joc va comptar amb la participació d’un bon nombre
infants que estaven a la Plaça Catalunya. Tots els jugadors/es i acompanyants van passar
una bona estona i el joc va ser molt ben acollit per tothom!

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 al SDEA (situat al Centre de Recursos Barcelona Sostenible).
Signes vitals 2005: les tendències que configuren el nostre futur. Barcelona: Centre Unesco
de Catalunya, 2005. 143 p.
A la primera part es presenten els indicadors clau sobre: alimentació, energia i clima, economia,
transport, sanitat, conflictes i pau. A la segona part es presenten trets ambientals, econòmics i
socials, i de governança.
Estudi de les oficines 21. Igualada: l’Ajuntament, 2005. 60 p.
Nou estudi que reflecteix l’evolució de les oficines 21 dels municipis de la província de Barcelona
que formen part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i que desenvolupen la
l’agenda 21 local o tenen un procés d’auditoria ambiental.

García, S. Les orenetes. Marina Miró (il.). Barcelona: Mediterrània, 2005. [16] p.
Conte que recull les vivències dels barcelonins amb les orenetes al barri del Poble Sec.
Jiménez, J.; Navarro, M. (coords.). La reineta del pantà. Barcelona: AMB, etc., 2005.[32] p.
Conte elaborat per facilitar la comprensió de l’espai rehabilitat del pantà de Vallvidrera.
Guía práctica de la energía: consumo eficiente y responsable. Madrid: IDAE, 2004. 135 p.
Guia que recull tota una sèrie de consells i informació per fer un ús més eficient d’energia en el
nostre dia a dia.

Aprofitem també per convidar -vos a visitar el web del
SDEA:
http://www.bcn.es/agenda21/crbs/index.htm

Ate n e u d ’Ed u cació Amb ie n tal
Si heu trobat interessant la convocatòria que us hem fet arribar a través del Butlletí electrònic del
mes de setembre, avui volem comentar-vos la temàtica proposada per a la primera sessió de la
4a edició de l’Ateneu l’Educació Ambiental, que serà el dimecres 2 de novembre, a les 18.00h
en el Centre de Recursos Barcelona Sostenible.
Segurament estareu d’acord que una part important de l’èxit de la nostra feina com a
educadors/es ambientals depèn del grau de compromís, integració i coherència de l’equip de
treball. D’aquesta hipòtesi (o tesis??) se’n poden desprendre un seguit de temes:
•
•
•
•
•

Com es pot assegurar la coherència del nostre equip de treball?
Quins rols milloren la convivència i el treball, i quins dificulten?
Com afecta l’estructura i l’organització d’un equip de treball en la feina quotidiana?
Formació inicial dels treballadors: equips homogenis o equips multidisciplinars?
El que és bo per als beneficiaris del nostre treball ha de ser bo per al nostre equip?, és
possible?
• Què s’hauria d’avaluar en un equip de treball?
• Com afecta la personalitat dels membres d’un equip en la seva pròpia dinàmica? Què
hauríem i què podem fer amb els conflictes?
Agafeu les agendes, aquí teniu les dates de l’Ateneu d’Educació Ambiental del curs 2005 - 2006:
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
Les sessions són quinzenals, els dimecres, de 18.00 a 20.00 h al CRBS: Carrer Nil Fabra 20,
baixos, Metro L3, parada Lesseps. Bus: 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 87, 216.
Per a 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
Us hi esperem!!

Premi
“Albert Pérez-Bastardas”
La FUNDACIÓ ROCA I GALÈS, a través de la seva revista
Cooperació Catalana, convoca els

X Premis d’articles
sobre medi ambient i educació ambiental
- Podran optar a aquests premis articles inèdits escrits en català que tinguin per finalitat
difondre reflexions que contribueixin al coneixement i preservació del patrimoni natural i/o
experiències d’educació ambiental.
- Els articles s’hauran de presentar en suport informàtic (disquet, CD, DVD)
acompanyats d’una còpia impresa en paper, sense signar i hauran de tenir una extensió
mínima de 3 fulls i màxima de 6 (2.100 caràcters per pàgina).
- Caldrà presentar el treball dins un sobre tancat que només portarà escrit el títol de
l’article i que contindrà la còpia impresa i el suport informàtic. S’adjuntarà un altre sobre
tancat, que també només portarà escrit el títol de l’article a fora, i que contindrà les dades
personals de l’autor.
- Els articles també es podran presentar via correu electrònic a l’adreça
cc@rocagales.org, adjuntant-hi dos arxius en format doc: un amb l’article sense signar i un
altre que es dirà “dades+títol article.doc” que contindrà les dades de l’autor. El missatge ha
d’anar sense signar i ha de posar el nom dels arxius que porta adjunts.
- La dotació dels premis serà: un primer premi de 650€ i un segon de 300€.
- El termini de presentació dels articles finalitzarà el 23 d’abril de 2006.
- El veredicte del jurat es farà públic en el número de maig de la revista Cooperació
Catalana.
- Els articles guanyadors i els treballs finalistes, amb l’autorització dels autors, seran
publicats a Cooperació Catalana en els successius números a partir de la publicació del
veredicte i al web de la Fundació Roca i Galès.

FUNDACIÓ ROCA I GALÈS
Revista Cooperació Catalana
Aragó, 281, 1r 1a – 08009 Barcelona
Tel. 932 154 870 – Fax 934 873 283
cc@rocagales.org

Albert Pérez-Bastardas
Barcelona, 1953 – Cim del volcà Stromboli, 1986.
Biòleg de formació i educador de vocació, es va dedicar fonamentalment a l’ensenyament i divulgació
de les ciències naturals i a l’educació ambiental. Fou soci fundador de la Societat Catalana d’Educació
Ambiental i formà part de la primera junta de l’entitat. El seu treball més significatiu va ser el disseny i
direcció del programa d’educació ambiental de la granja -escola Can Girona, de l’Ajuntament de
Barcelona. Va formar part del primer equip d’educadors becats per la Generalitat de Catalunya per a
desenvolupar una tesi de didàctica de les ciències al Chelsea College de Londres, i inicià una recerca
explorant les idees dels nens i nenes sobre el cicle de la vida al bosc. Va col·laborar amb la fundació
Roca i Galès en la realització d’audiovisuals sobre la natura. Va mori r als trenta-tres anys durant una
erupció del volcà Stromboli. Està enterrat en aquella petita illa.

Su b v e n cio n s, aju ts....
•

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha creat el Premi de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 4479 - 29/09/2005, DECRET 205/2005, de 27
de setembre, pel qual es crea el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
(Pàg. 30448). El Decret estableix la regulació reformada del Premi en les seves diferents
modalitats. La finalitat última del Premi és la d'atorgar públic testimoni de reconeixement
a la labor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que hagin contribuït de
manera notòria a la conservació, prevenció, protecció i difusió, entre d'altres, de temes
relacionats amb els àmbits de competències del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

•

La Fundació Doñana 21 convoca una nova edició del premi
periodístic sostenible . Als premis hi poden optar treballs que abordin la
sostenibilitat, en els seus aspectes socials, econòmics i ambientals. La
data límit de presentació és el dia 1 de desembre de 2005. Informació
ampliada a: www.donana.es/premios

•

Premis de recerca sobre energies renovables. La Caja de España
convoca la 8a edició d’aquests premis que volen promoure la conservació del medi
ambient i potenciar l’estalvi energètic i el consum responsable dels usuaris. El tema
d’enguany serà l’emmagatzematge de les energies renovable. Es podran presentar
treballs inèdits, i el valor del premi és 6.000 €. Tot a:
http://www.cajaespana.es/obs/educacioninvestigacion/convocatorias/premios_de_investi
gacin_sobre_energas_renovables/PremiosdeInvestigacinsobreEnergasRenovables.jsp

•

III Premi Carrefour de Medi Ambient destinat al millor treball de postgrau, al qual poden
optar tots els joves menors de 30 anys i que tinguin una llicenciatura o Enginyeria
Superior. El premi està dotat amb 12.000 €. Podeu consultar:
www.carrefour.es/medioambiente

•

Tercer cicle del Premi Zayed (2003 – 2005). Amb un premi d’un milió de dòlars, aquest
prestigiós Premi és el de més valor del món. La finalitat del premi és reconèixer i
promoure grans contribucions pioneres del medi ambient, recolzament Agendes 21, els
objectius de desenvolupament del Mil· leni i el Pla d’implementació de Johannesburg per
al desenvolupament sostenible. Tota la informació a: http://www.rolac.unep.mx/zayet/

•

Premis de recollida selectiva i reducció de residus municipals 2004, promogut des
de l’Agència Catalana de Residus i destinats a entitats socials, associacions i iniciatives
ciutadanes. Data límit presentació candidatures: 28 d’octubre. Tot a: w w w .arc-cat.net

Us fe m sab e r ...
•

Seminari: Urbanisme Sostenible, les mirades del Nord i del Sud, organitzat per la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès i el Foro
Latinoamericano de Ciencias Ambientales. L’acte tindrà lloc el proper di 18 d'octubre a les 17,00 h
a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (Sant Cugat). Informació a:
http://www.catunesco.upc.es

•

Noves propostes des de Lleida per aquesta tardor, dins del Programa Lleida en Viu. Inclou:
Ecobescobertes i Cursos d’Ecologia, sostenibilitat i Medi Ambient. Per a més informació i
inscripcions: Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient, C. Tallada 32, 25002 Lleida, Tf. 973 700
455 Fax. 973 700 459, A/e: infosostenible@paeria.es

•

El dia 20 d’octubre tindrà lloc a Reus la xerrada – debat: “Quin desenvolupament volem per
l’energia eòlica a Catalunya?”, a càrrec de Miquel Muñiz, d'Ecologistes en Acció, i Xavier
Jiménez i Sergi Saladie, del GEPEC. Lloc: sala d'actes del Centre de Lectura, C. Major 15, Reus.

•

Ja podeu consultar el programa d’activitats de tardor de l’Aula Ambiental del Punt Verd de
Barri de la Sagrada Família, que inclou tallers, tertúlies i activitats per escoles.
Ho trobareu tot a:
www.aulambiental.org

•

En el marc de la Fira de Sant Lluc d’Olot s'han programat unes Jornades sobre
Producció Ecològica pels dies 17 i 18 d'octubre. També s'hi tractaran altres temes de
candent actualitat com és la producció integrada i els organismes modificats
genèticament. El dilluns 17 es presentarà la Diagnosi de la producció agrària ecològica a
Catalunya i tendències de futur, i pel dimarts 18 es presentarà el Registre Mundial de
contaminació de transgènics. Aquestes jornades són gratuïtes però cal reservar plaça a
la Fundació d'Estudis Superiors. FUNDACIÓ D' ESTUDIS SUPERIORS D'OLOT · C.
FONTANELLA, 3 - 17800 OLOT · TEL. 972 26 21 28 · fes@olot.org · http://fes.olot.org

•

A Espot tindrà lloc IV Simposi d'Espais Naturals Protegits d'Alta Muntanya, els dies
26, 27 i 28 d’octubre. La trobada s’emmarca en el 50è aniversari del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Podeu consultar el programa a:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/aiguestortes/activitats/acti
vitats/IVsimposi.jsp?ComponentID=70710&SourcePageID=16069

•

Des del Centre de Recursos Barcelona Sostenible ens han fet arribar el programa
d’activitats de tardor, que inclou un ampli ventall de propostes interessats. Podeu
consultar: http://www.bcn.es/agenda21/crbs

•

Del 8 al 22 d’octubre tindrà lloc a Cuba el IV Taller Internacional “La educación
ambiental para el desarrollo sostenible” EDUCAMBIENTE 2005. Creiem que pot ser
interessant la informació del web:
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=16373_201&ID2=DO_TOPIC

•

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

•

Del 24 al 26 de novembre s’organitza a Alacant un Taller de Sistemes d’Informació
Geogràfica i Tele detecció en Ecologia, organitzat per la Universitat d’Alacant,
Cemacam, Si teniu interès podeu tenir més informació a través de:
www.ua.es/deco/sigteco/

•

IV Congrés de l’Associació d’Enginyeria del Paisatge: la enginyeria biològica en la
restauració del paisatge . Dates: 27 i 28 de novembre, a Pamplona. Per consultar les
ponències: www.aeip.org.es

•

Exposició al Plau Robert de Barcelona en commemoració del 50è aniversari del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Es tany de Sant Maurici, fins al 23 d’octubre.
www.gencat.net/probert

•

El dia 10 de novembre ha estat organitzada la VI trobada d’estudiosos de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac. Per accedir al programa i al full d’inscripció podeu accedir al
web: www.diba.es/parcsn

•

Ens han enviat informació sobre el II Foro “Fuentes Claras” Para la sostenibilidad en
municipios pequeños. San Miquel del Aroyo (Valladolid) , 21 d’octubre.
w w w .jcyl.es/desarrollosostenible

•

Des de Depana ens han enviat el seu nou programa d’activitats, que inclou sortides,
xerrades, cursos. Podeu consultar-lo: www.depana.org

•

Des de Biblioteques de Barcelona ens han informat del cicle Visions de la Ciència,
octubre – desembre 2005. Consulteu títols, ponents i altres informacions a:
www.bcn.es/biblioteques

•

L’Entitat de Medi Ambient de l’Àrea metropolitana de Barcelona ens ha informat del
programa d’activitats “Compartim un futur” amb propostes educatives de visites. Podeu
consultar: www.ema -amb.com

•

A Madrid, del 4 al 7 de novembre, tindrà lloc la Fira BioCultura. Tota la programació a:
www.biocultura.org

•

Ja ha sortit la 12a edició del programa Viu el Parc (Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola,
Parc del Foix), és consultable per tothom a través de: www.diba.es/viuelparc

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

Tel. 93 237 47 43

www.pangea.org/scea

A/e: documentacioambiental@mail.bcn.es

Fax 93 237 08 94

www.bcn.es/agenda21/crbs

