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Memòria 2007
Ja està disponible la memòria de l’entitat. Fa uns dies us vam fer arribar una còpia per correu
electrònic. Tot i així, a la seu de la SCEA tenim alguns exemplars en paper.

Resum de l’Assemblea General de Socis i Sòcies
El passat dissabte 29 de març es va celebrar a l’Assemblea General de la SCEA. Entre d’altres
temes tractats destaquem:
- L’aprovació dels Estatuts de la Federació d’Entitats d’Educació Ambiental, de la qual la SCEA
serà la presidenta de la Junta Gestora que s’ha creat fins la nova convocatòria d’Assemblea, que
serà el novembre
- El dos projectes en marxa pel 2008: el Fòrum 2000+8 i el Pla de Participació de l’entitat. Us
mantindrem informats del seu procés.
- L’aprovació dels protocols que a partir d’ara es seguiran per les adhesions de manifestos,
col·laboració de la SCEA en jornades organitzades pels socis i per fer difusió d’anuncis mitjançant
la web. Les persones interessades poden consultar aquests protocols a la secretaria de la SCEA.

Presentació de la Monografia d’EA “Educació per la sostenibilitat” al CCCB
El passat dimarts dia 1 d’abril, es va presentar l’últim llibre de la col·lecció de Monografies
d’Educació Ambiental, editat per Graó i la Societat Catalana d’Educació Ambiental. L’acta es
realitzà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB i hi van assistir unes 100
persones.
El llibre “Educació per al desenvolupament
Sostenible. Tendències, divergències i criteris
de qualitat” és una sacsejada saludable al
concepte d’educació ambiental i una eina
indispensable per als centres educatius que
volen orientar la seva acció cap al
desenvolupament sostenible. Treballant dins la
xarxa europea SEED (Desenvolupament
Escolar a través de l’Educació Ambiental), els
autors
han
comparat
l’evolució
dels
plantejaments i pràctiques de les escoles
compromeses amb l’educació ambiental en
tretze països. Com a conclusió, es presenta

una llista sistemàtica de criteris de qualitat útils per a les escoles compromeses amb el
desenvolupament sostenible
La presentació va contar amb la conferenciant Michela Mayer, una de les autores del llibre i
docent de gran prestigi. Michela Mayer és llicenciada en Física i Doctora en Didàctica de les
Ciències i s’ocupa des de fa més de 20 anys de la investigació sobre l’educació científica i
ambiental i del desenvolupament de programes sobre educació ambiental i desenvolupament
sostenible. Actualment és docent de Didàctica de la Física a la Universitat de Roma i treballa
activament per la Dècada de l’Educació i el Desenvolupament Sostenible.

Al seu costat, la directora de la col·lecció i membre de la Junta de la Societat Catalana d’Educació
Ambiental, va moderar les preguntes i reflexions que al finalitzar la conferència de les persones
assistents.
Finalment, Lluís Pagespetit, president de la Societat Catalana d’Educació Ambiental, va agrair a
Michela Mayer i Teresa Franquesa la seva dedicació i la seva empenta en l’empresa d’aquest
llibre.
Després de la presentació es va poder gaudir d’un aperitiu (amb una aportació desinteressada de
vi italià per part de la Michela) i va ser un bon punt de trobada per començar a gestar la nova
Monografia d’Educació Ambiental, que aviat tindrà nom.

Joc dels camins de l’aigua dolça
El diumenge 6 d’abril es va celebrar la Festa de la Primavera, que com cada any Parc i Jardins
organitza. Aquest any, degut a la sequera, hi ha hagut una variació en el programa de cada any i
en comptes de plantar arbres, s’han destinat els esforços a conscienciar de la falta d’aigua. Per
això la SCEA va contribuir-hi, amb el Joc dels camins de l’aigua dolça, que com sabeu, és un joc
dissenyat per la SCEA que va veure la llum el 2006.
L’activitat va anar força bé, tot i que els infants eren una mica més petits del que recomana el joc.
Adaptant-lo al seu nivell, va tenir molt bona rebuda, fins i tot alguns pares i mares es van animar a
participar.
Ara que arriba el bon temps, ja hi ha escoles i ajuntaments que ens han demanat el Joc dels
camins de l’aigua dolça per fer-ho a les seves ciutats o centres escolars. Encara esteu a temps de
gaudir-lo! Si el voleu fer servir, amb o sense dinamitzador, els socis i sòcies teniu preus especials!!

Sor tida a la Serr alada de Mar ina
El passat dia 12 d'abril es va fer la sortida de la SCEA a la serralada de Marina. Ens vam trobar a
Santa Coloma de Gramenet. Al centre d'aquesta ciutat vam agafar un autobús urbà que ens va
acostar als peus de la Serra. Un cop allà ens vam enfilar per un torrent restaurat de fa uns anys,
força ombrívol, i on vam trobar dues fonts. Un cop a dalt vam seguir el camí que anava entre la
màquia i on destacaven les albades, de flors grogues, molt vistoses. Vam visitar indrets com el
dolmen natural - la cova d'en Genís - i el poblat iber del Puig Castellar, situat al cim, des d'on es
domina la plana del Besòs, bona part del Vallès Occidental i la franja costera.

Un cop allà vam baixar pel vessant contrari fins a la font de l'Alzina, un bell racó on vam esmorzar.
Una mica més avall vam fer un cop d'ull a les restes d'una antiga mina de galena. El camí ens
portà finalment a la vora del riu Besòs, davant de la Torre dels Frares, mas on els monjos de Sant
Jeroni de la Murtra anaven a fer retirades espirituals i a recaptar els delmes. A continuació vam
travessar el Besòs a l'alçada de Montcada. Allà vam veure el naixement del Rec Comtal, obra
realment interessant i sovint poc coneguda. Tot seguint el curs del Rec vam arribar a Vallbona i a
Torre Baró, on ja ens vam acomiadar. Una matinal molt sorprenent i recomanable.

LES VOCALIES INFORMEN...
Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Aquestes són les noves adquisicions del Servei de Documentació:
ARROJO, P., et al. Lo público y lo privado en la gestión del agua: experiencias y reflexiones
para el siglo XXI. Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2005. 364 p.
Resultat de trobades, seminaris i debats públics en els que la Fundación Alternativa i la Fundación
Nueva Cultura del Agua han col·laborat conjuntament.
ESTEVAN, A.; PRAT, N. (coords.). Alternativas para la gestión del agua en Cataluña: una
visión desde la perspectiva de la nueva cultura del agua. Bilbao: Bakeaz; Zaragoza:
Fundación Nueva Cultura del Agua, 2006. 213 p.
Aportació a la reflexió sobre les formes en que es poden establir a Catalunya criteris de gestió
alternatius als habituals de la planificació hidrològica.
L’estat del món 2008: innovacions per a una economia sostenible: informe del Worldwatch
Institute sobre el progrés cap a una societat sostenible. Barcelona: Unescocat, Angle, 2008. 304 p.
Renovables 2050: un informe sobre el potencial de las energías renovables en la España
peninsular. [S.l.]: Greenpeace, [S.a.]. 261 p.
Anàlisi tècnic de les possibilitats d’introduir un elevat percentatge d’energies renovables en el
sistema de generació elèctrica de l’estat espanyol a nivell peninsular. Es pot consultar la versió
completa a la següent adreça: http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/renovables2050.pdf

PROJECTE D'ELABORACIÓ DEL PLA DE PART ICIPACIÓ A LA SCEA
(2008-2013)
La SCEA ha rebut una ajuda de 5.250 EUR concedida en la convocatòria de subvencions
destinades a associacions no lucratives per promoure la realització de plans de participació del
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.
La finalitat general d'aquest projecte és el començament de l'elaboració d'un Pla de participació a
la SCEA pels propers 4 anys (2009-2013). La resta dels recursos necessaris per l’elaboració del
pla seran sol·licitats a la propera convocatòria de la subvenció.
Les activitats contemplades en aquesta proposta de Pla de participació seran la realització de les
línies estratègiques, els programes i les actuacions que assegurin la participació dels socis en el
funcionament associatiu de la SCEA.
És possible que demanem la col·laboració de tots al llarg de tot el procés!

CREACIÓ D'UN CENT RE DE VOLUNT ARIAT VIRT UAL ESPECIALIT ZAT
EN VOLUNT ARIAT AM BIENT AL
S’ha rebut una ajuda de 9.000 EUR concedida en la convocatòria 2008 dels ajuts per a la
realització de projectes de conservació i educació ambiental de la Fundació Territori i Paisatge
El projecte consisteix en el disseny, realització, manteniment i avaluació d'un centre de voluntariat
ambiental virtual que informi, assessori i orienti a ciutadans i entitats sobre el sector de l'actuació
voluntària a favor del medi ambient. S'entén com a centre de voluntariat a una plataforma (una
pàgina web) que facilita un espai de referència virtual (un portal) sobre el voluntariat a favor del
medi ambient a Catalunya.
Si vols saber-ne més, si vols col·laborar, si vols participar, posa’t en contacte amb la secretaria de
la SCEA!

Donem la benvinguda a les noves sòcies...
...Alba Castelltort Valls, sòcia núm. 407
...M. Josep Prat Malet, sòcia núm. 408

Ofer tes de feina
•

Convocatòria de places d'educadors per centre d'educació ambiental al ripollès

1. CONTEXT DE LA CONVOCATÒRIA
El CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER (CEA ALT TER), entitat dedicada a promoure
l'educació ambiental a les comarques del Pirineu Oriental, necessita incorporar educadors al seu
centre d'educació ambiental al Ripollès per a estades d’educació ambiental. El CEA ALT TER és
una associació creada l'abril del 2000 per un grup d'educadors i educadores sensibilitzats per les
creixents problemàtiques socioeconòmiques i ambientals de les comarques de muntanya. La seva
principal raó de ser, és la recuperació i preservació del patrimoni natural i humà dels Pirineus
Orientals.
2. REQUISITS
•
•
•
•
•
•
•

Homes o dones, major de 18 anys.
Imprescindible experiència en el camp del lleure infantil i juvenil (colònies, esplais,
agrupaments...)
Experiència en treball en equip.
Es valorarà formació en educació ambiental (cursos, seminaris, estades...)
Es valorarà experiència en altres centres d'educació ambiental (escoles de natura,
camps d'aprenentatge, cases de colònies, granges escola...)
Es valorarà titulació de monitor/director d'activitats de lleure infantil i juvenil o
diploma d'educador ambiental.
Disponibilitat de març a juny del 2008.

3. S'OFEREIX
•
•
•
•
•

Integració a un centre d'educació ambiental dinàmic i procés d'expansió.
Liquidació per serveis prestats en funció de les estades realitzades i retribució
segons l’escala salarial de la entitat.
Assegurança dels educadors.
Formació específica per la preparació de les estades.
Allotjament i manutenció durant les estades.

•

Incorporació immediata a l'equip d'educadors/es.

Les persones interessades cal que enviïn el seu Currículum Vitae, abans del 31 de gener del
2008,
a l’adreça electrònica del CEA ALT TER: educa@alt-ter.org
O bé a l’adreça de correu postal:
Centre d’Educació Ambiental Alt Ter
Molí Petit s/n
17860-Sant Joan de les Abadesses
Molí Petit s/n - 17860 Sant Joan de les Abadesses (Ripollès, Girona)
Tel: 686 11 33 44 / a/e: info@alt-ter.org / www.alt-ter.org
CENTRE d’EDUCACIÓ AMBIENTAL PIRINEUS ORIENTALS

Subvencions, pr emis i ajuts
•

Convocatòria del Premi Medi Ambient 2008 del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya. Hi ha tres modalitats:
o Projectes de recerca, desenvolupament i innovació;
o Iniciatives de protecció i millora del medi ambient;
o Actuacions de reducció i reciclatge de residus.
Termini: 15 de maig.
Més informació: http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/inici.jsp

•

Convocatòria de Premis al Periodisme Ambiental, de la Fundació Reuters i la Unió
Internacional per la Conservació de la Naturalesa (UICN). Els articles han d’haver estat
publicats entre el 12 de setembre i el 10 de juny del 2008. El formulari i altres informacions
es poden trobar a: www.iucn.org/media_awards o www.foundation.reuters.com.

•

La Generalitat de Catalunya convoca Premi EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).
Es un premi adreçat a qualsevol organització registrada EMAS que disposi com a mínim
d’un centre ubicat a Catalunya. Hi ha tres categories en les que podeu participar: Millor
declaració ambiental, Millor acció de implicació del personal i/o interacció amb les parts
interessades externes, Millor implantació ambiental. Termini: 5 d’octubre. Més informació:
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/empreses/sgma/doc/premis_emas.pdf
•

La Generalitat de Catalunya convoca ajuts per l’obtenció o
renovació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental o
etiqueta ecològica de la Unió Europea, destinats a empreses i
fundacions, corresponent a l'any 2008.
Termini: 14 de maig

Més informació:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/ajuts/ecoproductes/
Obtenci_Renovaci_DistintiuEtiqueta2008.jsp

Us fem saber que...
•

El Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear organitza El Fòrum de l’Energia
Sostenible 2008. la primera sessió serà la de Centres de formació, divulgació,
demostració i desenvolupament tecnològic en energies renovables. La segona coincidirà
amb la XXII Conferència Catalana per un Futur sense nuclears i energèticament
sostenible. Els dies 25 i 26 d’abril al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB). Més informació i inscripcions: GCTPFNN. Tel: 932 680 607 –
gctpfnn@energiasostenible.org – www.energiasostenible.org

•

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, organitza un Seminari sobre els aspectes le gals
que són d’aplicació per als allotjaments de turisme rural. Aquest Seminari està adreçat
a responsables d’allotjaments de turisme rural per donar a conèixer la normativa que regeix
aquest tipus d’empreses. Divendres 25 d'abril de 9.30 a 14 hores. Preu: 65 euros
(esmorzar inclòs). Inscripcions: Telèfon 972 26 21 28 - fes@olot.cat

•

El proper dissabte 26 d’abril de 10.30 a 13.00 l’Aula Ambiental de la Sagrada Família
celebra el seu V Aniversari. Podreu gaudir d’un matí d’activitats familiars i lúdiques: cuina
solar, tallers per a infants, contes... A més, el 6 de maig ofereix un taller de Remeis
casolans per a tractar les plantes de casa, on s’identificaran els paràsits i malalties que
malmeten les plantes i coneixerem remeis senzills i naturals per fer-hi front. Més informació
i inscripcions: http://www.aulambiental.org - info@aulambiental.org- Tel. 934 350 547

•

Els Amics de la Bici, el grup cicloturista de l’Ateneu la Farinera del Clot, Infobici.com i
l’entesa pel Decreixement organitza una Sortida en bicicleta: els camins de l’aigua. La
sortida s’inicia amb la visita a l’exposició Els camins de l’aigua a la Torre Agbar. Després
es pedalejarà fins a Montcada per veure el naixement del Rec Comtal, que ara es vol
recuperar. El recorregut finalitzarà a la platja. El 27 d’abril a les 10.15 a la Torre Agbar

•

Torna el curs on-line- Ecologia i Canvi Climàtic, que eco-union organitza, amb la
col·laboració de la UOC i el Campus de la Paz. Els curs va dirigit a estudiants,
associacions, tècnics de medi ambient de l’administració pública o en entitats privades, etc.
190 euros professionals i administració pública. 150 euros estudiantes, aturats, entitats sin
ànim de lucre i socis de eco-union. Termini d’inscripció: fins el 30 d’abril. Per més
informació i inscripcions: www.eco-union.org

•

Acaba de sortir un nou llibre sobre energia nuclear. L'edita "El Viejo Topo" i te un llarg títol:
"Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la
salud y el medio ambiente". Conté interessants presentacions i epílegs de Santiago Alba
Rico, Joan Pallisé, Jorge Riechman, Joaquim Sempere i Enric Tello. El llibre es presentarà
el dia 6 de maig a les 19 h a la Residència d'Investigadors (Carrer de l'Hospital 64,
Barcelona) Ressenya i article a: http://www.tanquemlesnuclears.org/

•

Dimecres 7 de maig, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible, hi haurà l’activitat Vols
ser voluntari ambiental?, on en Juanjo Butrón explicarà què fa un voluntari ambiental i on
pot fer de voluntari. La xerrada es fa en el marc de l’entitat “Espai per a la promoció del
voluntariat ambiental a Catalunya. De 19 a 20 hores al Carrer Nil Fabra, 20 baixos. Més
informació i inscripcions:
Tel. 932 374 743 – www.bcn.cat/agenda21/crbs recursos@bsc.cat

•

Nova Convocatòria de l’Agenda 21 Escolar per el curs 2088-2009. L’Ajuntament de
Barcelona anima als centres educatius a fer la seva Agenda 21. Les escoles que hi
participen per primera vegada han de presentar un projecte per al curs 2008-2009 abans
del proper 9 de maig. Els que ja són part de l’Agenda 21 Escolar poden fer-ho fins el 5 de
juny. Més informació: Tel. 932 562 599 - http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/ agenda21escolar@bcn.cat

•

El Museu de Granollers de Ciències Naturals ens convida a visitar la Catalunya
Volcànica, en una de les seves sortides del Museu. El dissabte 10 de maig a les 9 del matí
al Museu de Granollers Ciències Naturals - la Tela. Per més informació i reserves: tel: 938
709 651 – m.granollers.cn@diba.cat – www.museugranollers.org

•

Del 23 de maig al 10 de juny es realitzarà un curs d’eines i instruments per a les
polítiques de paisatge , que organitza la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. L’objectiu
del curs és presentar els continguts dels diversos instruments de protecció, gestió i
ordenació del paisatge, recollits en el Reglament de la Llei 8/2005, amb especial atenció
als mètodes d’elaboració de les anàlisis, les diagnosis i les propostes d’intervenció. Més
informació: mfontaniol@olot.cat Tel. 972 26 21 28

•

Els 4 últims dissabtes del mes de maig Francesc Trabalon impartirà un curs
d’identificació dels cants de les aus. A través de diverses sortides de camp pel territori,
ens ensenyarà a reconèixer els diferents ocells que viuen en el nostre entorn, escoltant la
música del seu cant. Dissabtes 10, 17, 24 i 31 de maig, de 9h a 14h (punt de trobada: C/
Fontanella, 3 d'Olot). Curs reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció per la UdG i 1 crèdit per
la UOC, i reconegut com a formació permanent pel Departament d'Educació. Preu: 90
euros. Si vols veure el programa complet, clica aquí. Més informació i matrícules: 972 26
21 28 - mfigueras@olot.cat

•

Els dies 2 i 3 de juny es celebraran les Primeres Jornades Catalanes de conservació de
Flora, que tindran lloc a la vila de Blanes (La Selva). Per més informació:

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/Jornades_flora.jsp?ComponentID
=146302&SourcePageID=44412#1
•

Les escoles i facultats de la Universitats de Barcelona estan acollint l’exposició Un planeta
per compartir: la petjada ecològica. La mostra ofereix informació per conèixer quin és
l’impacte ambiental dels humans sobre el planeta, si disposem de prous recursos per
abastir el nostre consum diari i quants planetes necessitaríem si tot el món tingues el
mateix estil de vida que els habitants de Barcelona, com també quines alternatives estan al
nostre abast. L’exposició es complementa amb una calculadora de la petjada, recurs
disponible a través de la web del CRBS: http://www.bcn.cat/agenda21/crbs. Per més
informació: Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA). Universitat de Barcelona
- http://www.ub.edu/ossma/mediambient
•

L’Agència de Residus de Catalunya presenta un nou joc
interactiu: “El joc del reciclatge”. Cada cop generem
més residus a les nostres llars. Avui dia la majoria de
recursos que utilitzem a les nostres llars es poden
reaprofitar, i per fer-ho només cal tenir una mica de cura
a l’hora de llençar les escombraries. Si ho fem ben fet,

veurem com un residu pot esdevenir un recurs. Per més informació: http://www.arccat.net/ca/home.asp
•

Ja està disponible la Guia de Camps de Treball que ha elaborat el Servei Civil
Internacional. Es pot consultar a: www.sci-cat.org . També podeu fer recerca de Camps de
Treball Ambientals als espais protegits de la Fundació Territori i Paisatge, que la podreu
consultar a: http://campsdetreball.caixacatalunya.es/fundtip/campsdetreball/ca

•

El Govern aprova el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat. Aquest
document determina els eixos, línies estratègiques, objectius i mesures sobre
l’associacionisme i el voluntariat que es portaran a terme des de la Generalitat en els
propers quatre anys. Aquest Pla es concretarà a través del Pla d'Execució, que el Govern
aprovarà en funció de les prioritats que ha establert i de la disponibilitat pressupostària. Per
més informació: http://planacionalassociacionisme.voluntariat.org/
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