Butlletí electrònic de la SCEA
núm. 60, maig 2006

Joc dels camins de l Aigua Dolça

Amb el suport de:

Tots els interessats en disposar del Joc de gran format hauran de signar un
document de compromís en el qual s exposen les condicions de cessió.

Opcions del Joc

1. Lloguer del Joc:
Preu per als socis i sòcies de
la SCEA
6

Preu general

/ dia

(A partir del 3r dia: 3

15
/ dia)

/ dia

(A partir del 3r dia: 6

/ dia)

Les sessions es podran desenvolupar sense problemes seguint les
indicacions del m a nu a l de scr ipt iu i d ú s de l j oc i de la guia ràpida.

2. Sessions de formació per als futurs dinamitzadors del joc impartides
des de la SCEA:
Preu per als socis i sòcies de la
SCEA

Preu general
90

Gratuït

/ se ssió

Les sessions exposaran i mostraran en viu com jugar al joc, posant de
manifest les diferents dinàmiques i possibilitats del Joc.

Com a socis i sòcies us proposem:
Divendres 26 de maig, a les 19h o dissabte 27 de maig, a les 11h, per
a d oferir-vos aquestes sessions formatives gratuïtes.
Cal que indiqueu a la secretaria de la SCEA (mail, telèfon....) quina de
les dues convocatòries us va millor i després us notificarem la sessió
que ha tingut més inscrits, i que serà la que finalment es durà a terme.
Cal que us inscriviu abans del dilluns 22 de maig.
Les sessions tindran una durada aproximada d 1h 30

3. Contractació del joc i dels dinamitzadors:
Preu per als socis i sòcies de la SCEA
90

/ se ssió i e du ca dor

Preu general
110

/ se ssió i e du ca dor

Aquest pack allibera als contractants i ofereix unes sessions molt
educatives i dinàmiques. Nombre d educadors en funció del nom bre de
jugadors. En aquest cas també caldrà abonar els costos de desplaçament.
Alt r es condicions de cessió i d ús del j oc no cont em plades en aquest a propost a ober t es a pact e am b
la mateixa SCEA.

Per més informació:
Societat Catalana d'Educació Ambiental
C. Aragó 281, 1r 1a 08009 Barcelona
Tel. 93 488 29 79
scea@pangea.org

Nova monografía (núm. 10):
Community. Comunidad, educación
ambiental y ciudadanía.
Us fem saber que ja està a la vostra disposició el darrer
títol de les Monografies d Educació Ambiental:
Community. Comunidad, educación ambiental y
ciudadanía, de Gerard Delanty.
RESUM
Lluny de desaparèixer, la globalització i l individualisme han revifat la
comunitat. L autor sosté que la comunitat contemporània és essencialment
una comunitat comunicativa basada en els nous tipus de pertinença. En el
seu discurs destaca el ressorgiment del concepte dins del pensament
comunitari i de la teoria postmoderna, les complicacions i les crítiques del
multiculturalisme, i les noves manifestacions de la comunitat en una societat
en la qual, en canvi, les formes de comunicació provoquen tant fragmentació
com la possibilitat de nous vincles socials. Tot i que pertany a una col·lecció
dedicada a l educació ambiental, aquest llibre esdevé imprescindible per a
aquells que veuen en l acció comunitària una sortida als problemes
educatius actuals.

Aquesta col·lecció de llibres editada conjuntament per la SCEA, la SBEA i
Editorial Graó, va néixer l any 1997 amb la voluntat de ser rellevant dins el
panorama de l educació ambiental. Té una doble perspectiva: d una banda
permetre l edició d obres inèdites, i de l altra facilitar als lectors l accés a treballs
destinats a la formació permanent dels educadors ambientals.
La col·lecció la dirigeixen Teresa Franquesa i Jaume Sureda amb
l assessorament d un consell editorial format per Marina Mir, Neus Sanmartí,
Enric Pol, Jaume Terradas, Ramon Folch, Salvador Cardús, Guillem Ramon,
Albert Catalán, Miquel Rayó, Pablo A. Meira, Ricardo de Castro i Susana
Calvo.

El preu de venda al públic en general de Community és 20 , el preu per als socis i sòcies de
la SCEA és de 16 .
Però, us fem una molt bona oferta especial de 13 (i inclou els costos d enviament).
Si no ens indiqueu el contrari (via mail, o fax) a finals de mes de maig us carregarem un
rebut bancari i seguidament us enviarem la monografia a casa (la rebreu cap a mitjans
finals de juny). Assegureu-vos de fer-nos saber possibles canvis de la vostra direcció postal.
De ben segur que el llibre serà del vostre interès!

Servei de Documentació d Educació Ambiental
Presentació de la nova edició ampliada i actualitzada del Recull de
Recursos de Biodiversitat
El passat 26 d abril es va presentar al Museu de Ciències Naturals de
Barcelona una nova edició ampliada i actualitzada del recull de recursos
temàtic de Biodiversitat.
Us recordem que aquesta publicació,
adreçada principalment al món
educatiu, es fa en conveni amb
l Ajuntament de Barcelona.
En la primera part de la sessió es va
fer una petita introducció de les
activitats educatives que s ofereixen
des del Museu i també es va comentar
breument les futures exposicions
temporals que acolliran. Per part del SDEA es va explicar el recull com a eina
educativa per a la sostenibilitat. Els assistents també van poder consultar el
conjunt de recursos que compon el recull.
A la segona part, una de les educadores del
Museu va explicar el desenvolupament de
l activitat Els ecosistemes i la conservació de
la biodiversitat , destinada a primer i segon
cicle de secundària i a batxillerat. Aquesta
part va donar cabuda a tota una sèrie de
preguntes i qüestions força interessants per
als assistents.
Podem dir que la sessió va anar força bé
gràcies a l avaluació que varen fer els
assistents.
Gairebé tots els materials del recull es poden consultar al SDEA, i alguns a la
biblioteca del Museu de Ciències Naturals.
Podeu obtenir el recull en format PDF a la l adreça: www.bcn.es/agenda21/crbs

Ateneu d Educació Ambiental
El passat dissabte 22 d abril es va fer la 3a sessió de l Ateneu de les
Comarques de Tarragona, a l Hort de la Sínia.
Les properes sessions seran:
4a sessió: dissabte 13 de maig CEA del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
5a sessió: dissabte 10 de juny Centre d'EA l'Hort de la Sínia, Altafulla.
Si voleu, encara hi podeu participar. Per informació dirigiu-vos a la secretaria
de la SCEA.

Ofertes de treball
SEBA és una associació que es dedica a la promoció i gestió d instal·lacions
d energia solar des de fa més de 15 anys. En aquests moments necessitem
incorporar per a la nostra oficina tècnica de Barcelona, una persona a mitja
jornada per a tasques administratives, especialment amb experiència amb
comptabilitat. Si esteu interessats podeu enviar el CV a seba@seba.es

Donem la benvinguda... nous socis i sòcies
Arnau Amat i Vinyoles

Subvencions, ajuts....
Convocatòria dels premis Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
distinció té el propòsit de reconèixer públicament la tasca de persones, entitats o
institucions a favor del medi ambient. En aquesta primera edició del 2006, el Premi
distingeix les actuacions endegades en l àmbit de la gestió ambiental de l aigua i la
sostenibilitat en les modalitats següents:
1. Recerca, innovació i desenvolupament.
2. Protecció i millora del medi ambient, destacant una actuació singular i una trajectòria.
3. A més, inclou, en una altra modalitat, els premis que l agència de Residus de Catalunya
(ARC) atorgava cada any sobre actuacions de reducció i reciclatge de residus.
El termini de presentació de candidatures de les modalitats 1 i 2 finalitzarà el 22 de maig
de 2006, i de la modalitat 3, el 15 de maig.
Podeu trobar tota la informació a:
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/premi_ma_2006.jsp

Prisma Casa de las Ciencias a la Divulgación. XIX
Convocatoria, La Coruña, 2006. Convocatòria de Premis a
les quatre modalitats: multimedia, llibres editats, textos
inèdits i articles periodístics. Podeu consultar les bases a:
http://www.casaciencias.org/Premios/

Ja han estat publicades les bases reguladores de les subvencions a associacions ,
fundacions i cooperatives sense ànim de lucre per al finançament d actuacions
d educació i sensibilització ambiental, del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat, per a l any 2006. Com en l any passat les actuacions objecte de les
subvencions són les relatives a la nova cultura de l aigua i al canvi climàtic . El termini
de presentació de les sol·licitud finalitza el dia 5 de maig de 2006. Us podeu descarregar
les bases seguin el link: http://mediambient.gencat.net/Images/43_99558.pdf o des del
mateix web del departament: http://mediambient.gencat.net > departament > ajuts
Subvencions per a activitats de protecció ambiental, educació ambiental, etc. convocades
per l Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L objecte són projectes, serveis o activitats
que complementin l actuació municipal en matèria de medi ambient i sostenibilitat, i

especialment aquells que tinguin relació amb els objectius marcats pel Pla d Acció de
l Agenda21. Tota la informació a: http://www.santcugat.org/
Primer concurs de dibuix naturalista del Parc Nacional
d Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El parc organitza
aquest concurs obert a alumnes de secundària, i que admet
dibuixos realistes o abstractes que manifestin la vida vegetal o
vegetal o el paisatge del parc. El termini de presentació és el dia
11 de maig. Informació:
Parc Nacional d Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Ca de Simamet
C. de les Graieres, 2
25528 Boí
Tel. 973 69 61 89 / 973 62 40 36

Convocatòria de propostes en l àmbit del medi ambient. Objecte: identificar projectes que
reuneixin les condicions necessàries per beneficiar-se d ajuts econòmics de la Comissió
Europea, Direcció General de Medi Ambient. Termini de presentació: 19 de maig de
2006. Podeu consultar:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm i http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_080/c_08020060404es00120012.pdf
Us donem a conèixer el concurs: Cuida tu planeta Amigo , organitzat per Ediciones SM i
amb motiu de la celebració el pròxim 5 de juny del Dia Mundial del Medi Ambient. Obert a
alumnes i professors de 3r cicle d educació primària. Hi ha diferents opcions de
participació: elaboració de cartells, redacció eslògans, fotografies... El 1r premi són 500 e
per aula guanyadora i l edició del material. Cal presentar-se abans del 22 de maig. Més
informació: http://www.planetaamigo.profes.net/
L'Hospitalet convoca el primer concurs de fotografia del medi urbà. L'Àrea de Medi
Ambient de l'Hospitalet de Llobregat ha convocat el concurs de fotografia 'El Medi Ambient
Urbà', dins dels actes previstos per la setmana dedicada al Fòrum Mediambiental. El tema
de les fotografies haurà d estar relacionat amb el medi ambient de les ciutats i, més
concretament, amb qualsevol aspecte dels cicles de l'aigua i l'energia, gestió de residus,
zones verdes i espais lliures, fauna i flora, medi atmosfèric, soroll, transports i mobilitat.
Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies originals i inèdites, en color o
en blanc i negre, en paper i amb una còpia en suport digital. Les obres participants s'han de
fer arribar a l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament (c. de Santiago de
Compostel·la, núm. 8, 1a planta, 08901 de L'Hospitalet), abans del 19 de maig. Els premis
seran els següents: un primer premi, de 600 euros; un segon premi, de 300 euros, i un
tercer premi, de 100 euros. Cadascun dels premiats obtindrà una invitació per a dues
persones per participar a una de les visites mediambientals que organitza l'Àrea de Medi
Ambient i Sostenibilitat.
Podeu consultar: http://www.l-h.es/docs/a21/Concurs%20fotogràfic.pdf

Us fem saber....
Des del Museu de Granollers Ciències Naturals ens han fet arribar
informació de l exposició de papallones del Parc de la Serralada
Litoral, que podreu visitar al mateix museu, fins al dia 18 de juny.
www.museugranollers.org
Congrés: Energia y educación ambiental . El Centre Educatiu del
Medi Ambient de la CAM (CEMACAM) celebrarà els dies 21, 22 i 23 de
novembre del 2006 aquest congrés. La primera circular amb informació
sobre inscripcions i altres detalls ja ha estat publicada. Podeu
consultar: http://obrasocial.cam.es/centros/destacadas/congreso_energia.asp

Jornades de reflexió i debat Priorat: Quin paisatge, quin futur? . Els dies 28 d abril, 5,
12, 19 i 26 de maig podeu participar en aquestes sessions en relació a d implicació a la
comarca del Priorat de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Podeu trobar
tota la informació al web del GEPEC, entitat organitzadora de les jornades:
http://www.gepec.org/
Pels propers dissabtes 20 i 27 de maig i 3 de juny la Fundació d Estudis Superiors d Olot ha
programat un curs Identificació de rapinyaires i conservació de les seves poblacions
que anirà a càrrec de Fran Trabalón, coordinador del seguiment dels rapinyaires
reproductors a la Garrotxa i guarda del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Tota la informació a: http://fes.olot.org
Us fem saber que ja podeu consultar el document final del 3r Congrés Internacional
d Educació Ambiental (resultat de la trobada a Torí, octubre 2005). Podeu consultar-lo a
través de: www.3weec.org
Curs de dibuix d ocells, organitzat des de SEO Catalunya. Podeu tramitar la inscripció a
través de: catalunya@seo.org o trucant al 932 892 284 també podeu consultar:
http://www.weboryx.com/phtml/activ_ficha.phtml?menu=&tipid=1&actid=147&PHPSESSID=
94b1c79241bedc255595170c1b07eaca
IV edició de FARTS (festival d Art Social), els dies 5, 6 i 7 de maig,
a Santa Coloma de Gramanet. El tema d enguany serà el medi ambient
(reciclatge, espais verds....). Els FARTS tracta els temes socials a través de
les arts (teatre, circ, concerts, exposicions de fotografia, pintura....). Podeu consultar
http://www.ara-santacoloma.com/farts/2005.html
Des de Sant Quirze del Vallès Natura ens han fet arribar informació de la propera sortida
Betzuca, natura i cultura al voltant d un torrent , que es farà el diumenge 11 de juny, al
matí. Cal inscriure s. Informació a: http://www.sqvnatura.org
Exposició: Bosque de bosques , al Centre d interpretació de la Mitjana Parc de la
Mitjana (entrada Pardinyes) de Lleida. Visites fins al 18 de juny, de dimarts a dissabte, de
10 a 13h i de 15,30 a 19h; diumenges i festius, de 10 a 13h (dilluns tancat ). Organitza:
Regidoria de sostenibilitat i medi ambient de l Ajuntament de Lleida. Fer informació: tel. 973
700 455, infosostenible@paeria.es , http://sostenibilitat.paeria.es
Des del Districte de Gràcia de Barcelona ens han fet arribar el fulletó amb les activitats de
Primavera Verda (Cicle d activitats de sensibilització i educació ambiental), s inclouen
exposicions (diguem sí a kyoto, El sol més que una energia), xerrades (canvi climàtic,
residus, alimentació sostenible, activitats per a infants, tallers per
adults (horticultura urbana, jardineria, taller de les herbes)... i moltes
coses més! Podeu demanar més informació al Centre Cívic El Coll,
te. 93 256 28 77, ccelcoll@yahoo.es
13a edició de Biocultura. Del 5 al 8 de maig, un any més, tindrà
lloc aquesta Fira al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant els dies
que dura Biocultura s ofereixen tot un conjunt d actes en paral·lel.
Podeu consultar el programa al web de la Fira: www.biocultura.org
Dins del cicle de conferències Retalls de mar , organitzat per l Escola del Mar Centre
d Estudis Marins de Badalona, us fem saber que encara podeu participar a la darrera
conferència, el dijous 25 de maig Bacallà d Islàndia, Grelàndia i terranova). Podeu anar a:
www.aj-badalona.es/mediambient
Ja ens ha arribar la primera informació del 1r Congrés Internacional de Mesura i
Modelització de la Sostenibilitat, ICSMM2006, que és organitzat conjuntament per la
càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i
l Observatorio de la Sostenibilidad en Espanya (OSE). Encontre tindrà lloc els propers dies

16 i 17 de novembre de 2006. Ja podeu consultar informació´ al web:
http://congress.cimne.upc.es/icsmm06/

Des del Punt Verd de Barri de la Sagrada Família - Aula Ambiental ens han tramès la
programació d activitats de la primavera, que inclou tertúlies cafè, tallers i exposicions. Us
podeu informar de tot al web: www.aulambiental.org
Activitat per famílies: Identifiquem els ocells del parc de la Ciutadella. Diumenge 14 de
maig, a les 10:30h, organitzat pel Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona.
Aquesta i altres activitats les podeu consultar a: www.bcn.es/museuciencies
Ja ha estat presentada la programació de la 11a Escola d Estiu del
Voluntariat, que enguany tindrà lloc a Lleida, del 29 de juny al 2 juliol.
S ofereixen un ampli ventall de cursos (inicials, bàsics, d aprofundiment) i
tallers. Ja podeu consultar: www.voluntariat.org

Us trametem informació del: Primer Foro de Investigación, desarrollo e innovación
para la intervención ciudadana en voluntariado ambiental , que es durà a terme a
València els dies 12 i 13 de maig . Us podeu descarregar el fulletó seguint:
http://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifica/novedades/VOLMA12%2013%20Mayo.
pdf i també trobareu informació a: http://www.centroexcursionista.org/
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