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FORUM 2000+6

Queda un mes!

En el butlletí d octubre us donàvem nova informació sobre el FORUM 2000+6: a banda
de les dates (del 1 al 3 de desembre), el lloc (Les Planes de Son, Vall d Àneu) i el
ponent principal (en Paco Heras, del CENEAM), us oferíem el programa provisional i el
preu de tot plegat. Alhora, fa poc vau rebre el tríptic de difusió que estem enviant
arreu, així com la notificació de què s obria el termini d inscripcions.

Ara, el compte enrera ja és aquí. Manca un mes per trobar-nos al Pirineu, i aquestes
són les novetats:

Com dèiem, ja està obert el termini d inscripcions, fins al 17 de novembre.
Per inscriure-us, simplement heu d accedir al formulari d inscripció que trobareu a
la web de la SCEA (http://www.pangea.org/scea/forum2000_6%20formulari.htm) i
completar-lo. Si us plau, indiqueu sobre tot la direcció completa (amb codi postal i
localitat), així com els altres punts sol·licitats: quin és l àmbit més del vostre interès,
si esteu interessats a utilitzar el servei de bus Barcelona-Planes de Son (anada i
tornada), si us quedareu a dinar el diumenge i si presentareu alguna comunicació.
Així mateix, si voleu compartir l habitació (recordeu, són de 4 persones) amb algú
en concret, o si teniu algun requeriment nutricional específic (diabetis, al·lèrgies,
colesterol, vegetarià...), penseu d indicar-lo als comentaris.
Un cop rebut aquest formulari, des de secretaria us comunicarem la confirmació de
la reserva, i us indicarem l import a abonar per fer-la efectiva. Si així ho desitgeu i
ho indiqueu, us podem passar el cobrament per domiciliació bancària, de la
mateixa manera que fem amb la quota de l entitat.

Recordar-vos que disposarem d un transport
col·lectiu gratuït fins Planes de Son! Les places
són limitades, i s atorgaran per ordre d inscripció, o
sigui que afanyeu-vos, que s acaben!

Podeu accedir ja al qüestionari sobre participació, que es troba a la pàgina web
de DELIBERA, des dels enllaços següents: http://delibera.net/?foro=422 (per entrar
directament al fòrum virtual), o bé http://www.pangea.org/scea/forum2000_6.htm (si
voleu entrar des de la pàgina de la SCEA).
Aquest qüestionari es troba dividit en tres apartats:
- Segons la meva opinió, la participació és...
- La finalitat i les principals característiques de la
participació són...
- A l empresa o entitat on treballo, la participació es
concreta a les següents estratègiescio
A cada un d ells trobareu entre 10 i 15 frases per valorar i comentar.
No pretén ser exhaustiu, sinó simplement iniciar la discussió, doncs com ja vam
comentar volem que ens serveixi de punt de partida per poder debatre-ho en el
context del FORUM, i més enllà si fos necessari.
Tancarem el fòrum virtual el 27 de novembre. El trobareu també en castellà.
Simplement cal que entreu, us inscriviu i ens feu saber les vostres opinions!
Penseu que les vostres respostes són molt importants, ja que seran la base a partir
de la qual es podrà desenvolupar la trobada!
Animeu a altra gent també a entrar-hi i dir-hi la seva!

Així mateix, ens és igualment necessari rebre comunicacions d experiències de
participació, doncs ens serviran per promoure les reunions d àmbits que tindran
lloc el dissabte a la tarda, i ens acostaran a la vessant pràctica de la participació.
Aquestes comunicacions hauran de presentar-se en format pòster, i s inclouran
alhora en format A4 en el document de treball del que disposaran els participants
al Fòrum.
En el programa no està previst disposar de temps per presentar aquestes
comunicacions oralment en plenari, sinó que es duran a terme en les respectives
reunions d àmbit, i esperem que alhora puguin ser debatudes durant tota la
trobada.
A http://www.pangea.org/scea/forum2000_6%20comunic.htm estan penjades les
instruccions relatives al format dels pòsters, així com una plantilla per realitzar-los
en cas que us sigui d utilitat.

Tallers: Juguem a la participació!
Al matí de diumenge, un cop presentades les conclusions del debat del dia
anterior, tindrem un parell d hores per fer tallers, recuperant així una activitat de
Fòrums passats.
A aquells que ja estiguin inscrits, us farem arribar un correu perquè ens indiqueu
els tallers als quals us voldríeu apuntar per ordre de preferència. Als que encara no
ho hagueu fet, ho podreu especificar en el formulari d inscripció.
I això és el que podrem fer...
- Voluntariat ambiental per a
ambientals. Juanjo Butron, Creu Roja

educadors

- Si saps descabdellar el cabdell... no ho dubtis...
trobaràs el fil. Mil i un secrets per aprofitar
l'avaluació. Hilda Weissmann, Agenda 21 escolar
- Donem la paraula... Tècniques per dinamitzar
grups grans i petits (tallerista pendent de concretar)
- El medi és el missatge. Comunicació efectiva
per fomentar la participació. Patrícia Rovira, TALP
Comunicació
- Com organitzar un procés participatiu. Martí Olivella, Nova

Innovació Social

Estem elaborant un recull de textos i pàgines web al voltant de la participació, una
bibliografia participativa, a http://www.pangea.org/scea/forum2000_6%20biblio.htm,
que podeu anar-vos mirant de cara a l event. Anirem ampliant la secció i esperem
aquelles aportacions que ens pogueu fer arribar!

Recordeu que esperem les vostres idees i suggerències!
Alhora, si hi voleu col·laborar més activament, o sabeu d altres persones, entitats o
institucions que hi podrien estar interessades, no dubteu en fer-nos-ho saber!
Podeu contactar per tot això amb la Secretaria de la SCEA, al telf. 93 488 29 79 o bé
al c/e scea@pangea.org.
Us anirem informant a mesura que hi hagi més novetats.

LES VOCALIES INFORMEN...
PROJECTES EUROPEUS
El projecte europeu MINERVA sobre eLearning i canvi climàtic continua en marxa...
L equip coordinador format per els 5 països europeus (Catalunya, Itàlia, Letònia,
Polònia i Regne Unit) ja han contactat cadascun amb un altre país d Europa per a què
s incorpori al projecte en una segona fase.
En el cas de Catalunya, el país és Portugal, i més concretament l empresa
Terrasystemics de Lisboa (http://www.terrasystemics.com), dedicada a la consultoria i
el desenvolupament de projectes sobre medi ambient i sostenibilitat. Terrasystemics
actua tant a nivell europeu com africà, i entre d altres, és especialista en matèria
d emissions de Carboni i eficiència energètica.
La funció de les noves incorporacions, serà cercar escoles pilot per a què participin en
el projecte, és a dir, en el joc i les activitats de suport, de manera que s escampi per
Europa la conscienciació sobre la necessitat de reduir les emissions de Carboni a
l atmosfera, a través del món educatiu.
Paral·lelament, el grup coordinador està treballant en el disseny de la pàgina web del
projecte i en les activitats de suport. A principis de mes ja podrem disposar d un primer
esborrany per a què l avaluïn les escoles, i puguin aportar les seves opinions, per fer-la
el més propera possible.
Tal i com hem dit altres vegades, si algú està interessat en el projecte que es posi en
contacte amb l Elena Forcada, eforcada@lavola.com.

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
RECULL DE RECURSOS DE CONSUM :
nova edició ampliada i actualitzada!!
Us recordem que el proper dia 8 de novembre hi haurà la presentació
de la nova edició ampliada i actualitzada del recull de recursos de
consum!
Realitzarem una activitat relacionada amb el tema en col·laboració amb
l Institut de Mercats de Barcelona.
Serà a l aula gastronòmica del Mercat de la Boqueria, a les 18 h.
Es lliurarà un exemplar del recull als assistents.
Inscripcions del 23 d octubre al 7 de novembre al telèfon del Centre
de Recursos Barcelona Sostenible 93 237 47 43.
Us hi esperem!!!!

Novetats al SDEA...
Des del CENEAM ens ha arribat les següents donacions:

BERMEJO GARCÍA, A., et al. Once historias sobre participación ambiental.
Y algunas reflexiones compartidas. [Madrid]: Ministerio de Medio ambiente.
Organismo Autónomo Parques Nacionales, DL 2005. 288 p. Serie Educación
Ambiental. ISBN 84-8014-641-9.
Disponible en PDF a la web del CENEAM:
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_docum
entos/oncehistorias.htm

CASADO DE OTAOLA, S. Los primeros pasos de la ecología en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. Organismo Autónomo Parques
Nacionales, DL 2000. 446 p. Serie Histórica. ISBN 84-8014-295-2.
Reedició on s analitza l obra dels naturalistes espanyols de finals del segle XIX
i principis del XX.

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J., PRADAS REGEL, R. Historia de los parques
nacionales españoles. [Madrid]: Ministerio de Medio Ambiente. Organismo
Autónomo Parques Nacionales, DL 2000. 4 vol. Serie Histórica.
Cada volum de l obra recull informació històrica dels Parcs Nacionals del
territori espanyol. Els títols són: vol. 1. La Administración conservacionista
(1896-2000); vol. 2. Los Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido,
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y Sierra Nevada; vol. 3. Teide, Caldera
de Taburiente, Timanfaya y Garajonay; vol. 4. Doñana, Tablas de Daimiel,
Cabrera y Cabañeros.
En el SDEA ens falta el volum número 2.

OLIVER TROBAT, M. F. (dir.).
Actitudes y percepción del
medio ambiente en la juventud
española. [Madrid]: Ministerio
de Medio ambiente. Organismo
Autónomo Parques Nacionales,
DL 2003. 231 p. Serie Educación
Ambiental. ISBN 84-8014-588-9.
Resultats i conclusions de la
investigació sobre les actituds dels
alumnes de secundària de les
disset comunitats autònomes en
relació amb el medi ambient.
Disponible en PDF a la web del CENEAM:
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_docum
entos/actitudes.htm

WEISSMANN, H.; LLABRÉS, A. Guía para hacer la Agenda 21 Escolar.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. Organismo Autónomo Parques
Nacionales, DL 2004. 85 p. Serie Educación Ambiental. ISBN 84-8014-577-3.
Traducció i adaptació de la guia metodològica del programa Agenda 21 Escolar
de l Ajuntament de Barcelona.
Si esteu interessats en rebre un exemplar ho podeu demanar via correu
electrònic al SDEA: documentacioambiental@bcn.cat.
També el teniu disponible en PDF a la web del CENEAM:
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_docum
entos/agenda.htm.

Donem la benvinguda a...
Nous socis i sòcies!
Fernando-Xavier Bueno, soci núm 392
Isabel Font, sòcia núm 393
Susanna Izquierdo, sòcia núm 394
Tomàs Arroyo, soci núm 395
Desitgem poder-los veure aviat per la seu de la SCEA, i trobar-nos a Planes de
Son pel Fòrum EA 2000+6!

Subvencions, beques i ajuts
Ja ha sortit la Convocatòria d'ajuts 2007 per a
la realització de projectes de conservació i
educació ambiental de la Fundació Territori i
Paisatge (Caixa de Catalunya).
La convocatòria d'ajuts s'adreça als projectes:
De conservació, particularment els lligats a la conservació, ordenació,
restauració i custòdia del territori, el paisatge, la flora, la fauna i el patrimoni
natural en general.
De difusió i educació ambiental. Per a la convocatòria de 2007, només
s'acceptaran propostes de conscienciació vinculades al medi natural.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 15 de novembre del 2006 a les
14 hores.
Podeu trobar les bases a:
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/1/fitxers/mediambient/bases_ftip_cat.pdf

Ofertes de feina
ECOIMA busca un comercial educatiu, per incorporar-se en l'equip de treball. La
tasca a realitzar serà el contacte amb mestres i professors, donar informació sobre
activitats educatives, etc...
Es necessita:
- Aptituds comercials; Coneixement del món escolar i/o experiència en treballar en
aquest sector; Bon tracte amb el públic i facilitat comunicativa.
Es valorarà:
- Coneixements de medi ambient; Vehicle propi
S'ofereix:
- Incorporació immediata; Horari de matins amb possibilitat d'ampliació a matí i tarda.
Interessats, trucar per telèfon i/o enviar currículum amb la referència Comercial", a:
Tomás Ballesteros.
Tf. 615 694 235 - 93 383 22 07 (trucar per les tardes)
E.Mail: ecoima@suport.org

Us fem saber....
Els dies 11 i 12 de novembre tindrà lloc a la Sala d'actes de l'Alberg de Salardú "ERA
GARONA" (Val d'Aran) la jornada La gestió dels espais naturals pirinencs ,
organitzada per DEPANA dins el marc del PirineuFòrum. PirineuFòrum és un projecte
en el qual, mitjançant la celebració de xerrades i sessions de treball, es pretén posar
sobre la taula diferents propostes i visions clau pel futur dels
Pirineus. L objectiu final és alimentar amb les conclusions i
propostes que en sorgeixin el debat social i la nova formulació
de la política de muntanya.
L entrada és lliure però es recomana inscripció prèvia.
Podeu trobar més informació a: www.pirineuforum.org

info@pirineuforum.org

Al Centre de Recursos Barcelona Sostenible tindrà lloc una taula rodona sobre el
consum responsable, el dimecres 22 de novembre a les 19h. També els dies 23 i 30
de novembre us podeu apuntar a Guarnir bé sense fer malbé, un taller per elaborar
elements de decoració de nadal, donant-li un nou ús als materials, a càrrec d Albert Gil,
d Acció Catacrac.
Cal inscriure s al telf. 93 237 47 43.

El proper dimarts 7 de novembre a les 18h El Molí del Foix organitza un taller de fer
sabó a partir d oli vegetal usat.
Per a més informació i inscripcions podeu trucar al 93 818 69 28 (Molí del Foix) de
dimarts a divendres de 9 a 14h i dimarts a la tarda de 17 a 20h o bé
molidelfoix@elfoix.net

El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei organitza les Primeres Jornades
d'Intercanvi d'Experiències d Aprenentatge Servei, que tindran lloc els propers
dies 3 i 4 de novembre de 2006. Des del Centre consideren que l APS pot ser útil per
aprofitar millor el potencial de les pràctiques d educació per a la ciutadania que tenen
per objectiu la implicació dels nois i noies en el seu entorn.
Un dels grups és sobre Aprenentatge Servei i Medi Ambient
Cal formalitzar la inscripció (gratuïta) a través del web: www.aprenentatgeservei.org
En breu podrem assistir a les VII JORNADES PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT DE
BARCELONA "Barcelona ciutat educadora, un nou impuls del PEC cap a l'horitzó
2011". Convocades pel Consell Directiu del PEC de Barcelona, se celebraran els dies
28, 29 i 30 de novembre de 2006.
La xarxa educativa de Barcelona emprèn un nou procés de participació i compromís
per construir el futur educatiu de la ciutat. Les VII Jornades del PEC obren un procés
que continuarà amb una segona trobada de les comissions del PEC (17/18 de gener) i
una tercera reunió (21/22 de febrer); i que s'acabarà amb la celebració d'un Plenari on
es presentarà el treball elaborat (14 de març de 2007).
Podeu trobar tota la informació a la seva web, on podeu fer la inscripció al Procés
participatiu 2006-07:
http://www.bcn.es/imeb/pec/catala/03_jornades/index.htm
Al Centre de la Platja el proper dissabte 4 de novembre ens ofereixen Com preparem
la platja? , una interessant xerrada sobre les diverses tasques que desenvolupen els
operadors de les platges al llarg de l any.
Per a més informació: centreplatja@bcn.cat
Recordar-vos que fins al 7 de gener de 2007 podeu visitar al Museu de Ciències
Naturals de Barcelona l exposició Planeta Terra: Coneix i Actua.
Alhora, al mateix museu tindrà lloc el dia 7 de novembre a les 19h la xerrada La
Campanya ZeroCarbonCity sobre el canvi climàtic i l impacte en la vida urbana i
industrial. L activitat és gratuïta però cal reserva prèvia, al telf. 93 319 69 50 o bé
activmuseuciencies@bcn.cat
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