Butlletí electrònic de la SCEA
núm.86, abril 2009

La SCEA també celebra el Sant Jordi
Aquest any volem celebrar el Sant Jordi amb tots els socis.
Durant la setmana del 20 al 24 d’abril, podeu passar en
qualsevol moment per la SCEA, i farem un mercat d’intercanvi
de llibres.
Si ens porteu algun material d’Educació Ambiental que no feu
servir, o que tingueu repetit, o que no us interessi, nosaltres el
farem arribar al SDEA i us regalarem una de les monografies
publicades que més us agradi. Podeu passar igualment a
visitar-nos sense portar cap material i sereu obsequiats també
amb una monografia i una rosa.
Ens hi trobareu cada dia al matí de 9 a 3h.

Fòrum Tercer Sector Ambiental de Catalunya
El dia 12 de febrer d'enguany, es va celebrar el 1r. Fòrum del Tercer Sector Ambiental
de Catalunya.
El Tercer Sector es caracteritza per aglutinar totes les organitzacions associatives
sense ànim de lucre, en les quals els socis realitzen tasques de voluntariat en favor de
la societat, i/o del medi ambient.
L'organització del 1r. Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, a càrrec de
l'Observatori del Tercer Sector (www.observatoritercersector.org), i finançat pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, sorgeix amb la idea de crear un espai
de debat per les organitzacions no lucratives que treballen en el sector ambiental.
La reflexió conjunta ens ha d'ajudar a permetre afrontar els reptes presents i futurs,
creant discurs col·lectiu des de les mateixes entitats.
Els resultats del Primer Fòrum, amb gairebé un centenar de participants d'entitats
naturalistes, ecologistes, associacions de veïns... que en grups de treball van
identificar i prioritzar els reptes del tercer sector ambiental de Catalunya, van ser els
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Possibilitar un Treball en Xarxa entre les entitats.
Consolidar les fonts de Finançament
Innovar en l'organització de les entitats.
Tendir cap a la professionalització.
Millorar la comunicació.
Millorar les relacions amb l'Administració.
Implicar a la Ciutadania.

Properament us n
i formarem de les noves trobades en el marc del Tercer Sector
Ambiental.

Assemblea Extraordinària de la FEEA
El dia 14 de març va tenir lloc l'assemblea Extraordinària de
la FEEA, a Madrid, amb l'assistència de 7 de les 8
Associacions d'Educació Ambiental representatives de les
seves Comunitats Autònomes.
La celebració de l'Assemblea, amb caràcter Extraordinari, va permetre establir les
línies de treball principals per la resta de l'any.
Entre les propostes presentades i
aprovades, les de major abast són les
següents:
- L’elaboració del Pla Estratègic de la
Federació, del que la SCEA, juntament
amb la Sociedade Galega, som els
dinamitzadors.
- Afavorir la recuperació de les "IV
Jornadas Estatales de Educación
Ambiental", l'última de les quals, la
tercera, es va celebrar a Pamplona l'any
1997.
Aquestes
jornades
eren
promogudes des del Ministerio de Medio
Ambiente.
Altres tasques aprovades per la Federació, són ja de caire més organitzatiu,
destinades a facilitar la comunicació i la presa de decisions entre les entitats, donada
la diversitat de les pròpies associacions i la dificultat per realitzar trobades presencials.
Entre les tasques més organitzatives trobem l'elaboració d'un Reglament de Règim
Intern, una plataforma Moodle de comunicació i l'elaboració de la web.
Us recordem que si voleu participar en el Grup de Relacions Externes, amb la finalitat
de col·laborar a la FEEA, us podeu posar en contacte amb la secretaria de la SCEA.

La SCEA dóna suport a la reivindicació per a l’obtenció de fons
de l’IRPF per a les entitats ambientals catalanes
Vint anys més tard que les entitats socials, el tercer sector ambiental ha estat
reconegut com a beneficiari de part dels fons obtinguts a través de la recaptació del
0,7% de l’IRPF (el que es recapta quan marquem la casella corresponent en la
declaració de la renda). Aquesta bona notícia va quedar eclipsada per l’ordre
ministerial que excloïa les entitats que no fossin d’àmbit estatal i pel fet que només el
0,5% del total recaptat anés destinat al sector ambiental. Per capgirar la situació, el
tercer sector ambiental català s’ha mobilitzat i, a través de la coordinació de la Xarxa
de Custòdia del Territori, s’han iniciat un seguit de contactes amb el Govern català i els
representants catalans al Congrés dels Diputats.
Representants de la SCEA van participar en les converses mantingudes amb el Sr.
Joan Ridao d’ERC i el Sr. Carles Campuzano de CiU. Properament un informarem
dels resultats obtinguts.

Col·laboració en un projecte innovador sobre espai públic i
educació ambiental
La SCEA ha rebut la petició de col·laborar en un projecte força innovador que
potser us pot interessar. Es tracta d’un projecte d’investigació de l’espai públic que
considera l’educació ambiental com a un aspecte important a tenir en compte. El
projecte està en fase inicial i està obert a noves perspectives.
La proposta neix en el marc del Programa Disonancias, una plataforma que impulsa
projectes d’investigació entre empreses i artistes. La inicitativa intenta afrontar els
problemes i reptes del present de manera innovadora i original.
El cas concret que ens proposen l’està liderant l’empresa Bultzaki SL, una petita
empresa que treballa amb filferro, sent els seus principals sectors de treball
l’automoció i el sector elèctric-electrònic. L’artista és Curro Claret, un dissenyador
industrial que treballa en diferents àmbits de disseny, especialment en l’ecodisseny.
La idea és fer una mena de parc, per infants i per adults, que permeti valorar i
entendre la nostra relació amb l’entorn. Hi hauria una primera fase de
conceptualització, disseny i fabricació d’uns prototips d’aquest sistema, que
s’instal·larien en un emplaçament real i que posteriorment s’avaluarien. En funció
d’aquests resultats, es modificaria el que es consideri oportú i ja es podria
comercialitzar el sistema.
El limitant és el temps. La proposta ha d’estar llesta pel juny, així que hi hauria una
primera trobada amb els interessats aquest mes d’abril.
Les persones interessades, poseu-vos en contacte amb la SCEA i ens posem d’acord
amb la data de la reunió, on el Curro ens explicarà la proposta i podreu perfilar
aspectes més concrets de la forma de treball, la implicació, etc.

La Scealist, un punt de contacte entre socis
Podeu fer servir el correu de scealist per comunicar-vos amb altres membres de la
SCEA: per passar informació als socis i sòcies sobre activitats, cursos o pel·lícules,
que trobeu interessants. O per donar la vostra opinió sobre una notícia, una situació,
etc. La Scealist està oberta a tots els socis per comunicar, opinar, fer saber, ajudar,
informar i participar! Animeu-vos a fer servir aquesta via d’intercanvi!

Voluntariat i pràctiques
Aquest mes, amb l’arribada de l’estiu i l’època de pràctiques, estem rebent correus
d’estudiants interessats en fer pràctiques i voluntariat a la SCEA, per conèixer l’entitat i
involucrar-se en el tema de l’educació ambiental.
Estem estudiant amb quines tasques ens poden ajudar i col·laborar, per poder
acceptar un o dos voluntaris durant els mesos d’estiu.

Surt publicat el llibre “Matèria viva”, de Teresa Franquesa
El passat mes de febrer va sortir publicat el llibre “Matèria viva” de Teresa
Franquesa, sòcia i membre de la Junta de la SCEA.
Aquest treball va ser el guanyador, el març del 2008, del Premi Recull de Narrativa, un
dels més prestigiosos de la literatura en català.
Un any més tard, edicions Proa ha editat aquest recull de textos breus on l’autora
narra experiències viscudes.
A la contraportada del llibre hi diu:

El conjunt de relats que conformen Matèria viva
comencen amb un fragment d’escòria que surt del fons
del magma i acaben amb un os que torna a la pols de la
terra. A partir de les evocacions d’aquests i altres
elements vius i morts de la natura, Teresa Franquesa
enfila un seguit de relats independents subtilment
entrellaçats. En unes instantànies de sol i de dol, l’autora
rescata la memòria de persones, situacions i paisatges
que han marcat la seva experiència vital. El conjunt dóna
un llibre d’esguard tranquil i emoció continguda sota la
pell de les paraules.
Des d’aquí us el recomanem, i aprofitem per felicitar un cop més a la Teresa.
També us proposem la lectura d’aquesta ressenya del llibre, que va sortir publicada el
19 de març del 2009 al suplement Bellver del Diari de Mallorca:
“Matèria viva és pura literatura viva: vint textos breus, escrits amb l’emoció a la pell; tots de
positiva nostàlgia, de reconciliació, d’esperança; assossegats. L’autora destil·la memòria
essencial de diferents objectes que ha recollit en el transcurs de les seves experiències i que
conserva en una prestatgeria, sobre la tauleta de nit, en un calaix d’un canterano… Pot ser un
fòssil, un document, una flor seca, una peça de ceràmica, una plagueta moleskine encara no
encetada… Cada cosa, cada manifestació de la matèria -des d’una flor a un paisatge: l’autora és
biòloga i educadora ambiental-, i cada percepció, cada color, cada aroma, cada moment de goig
o de dol que ella presenta ens commou. L’exercici de sinceritat de Teresa Franquesa és
colpidor. El que evoca ens fa evocar. No explica ni sol·licita comprensió. Només expressa i
accepta; potser comprèn a la fi. No us el perdeu. Només el boca a orella salvarà aquest llibre de
ser engolit per la voràgine de tanta novetat editorial. Teresa Franquesa: Matèria viva. Proa, 96
pàgines, 14 €”

La sòcia del mes
Aquesta secció, que incorporem des del butlletí 83, permet que cada mes un/a soci/a
diferent tingui l’oportunitat de donar-se a conèixer a la resta de socis i a l’entitat,
contestant unes preguntes que li fem arribar. Aquestes qüestions estan relacionades
amb la seva trajectòria personal, algun tema sobre educació ambiental i amb els
gustos i aficions personals del soci/a.

Si hi ha algun soci que té alguna notícia important a comunicar, ha publicat un llibre,
ha guanyat un premi o ha destacat en algun àmbit, serà ell el soci del mes. En cas que
no sigui així, s’escollirà per sorteig. És per això, que aquest mes, en motiu de la
publicació de la novel·la “Matèria viva”, Teresa Franquesa ha estat l’escollida.

Teresa Franquesa
Vaig néixer a Manresa l'últim dia d'octubre del 1955. Em vaig doctorar en Ciències
Biològiques amb una recerca sobre el paisatge vegetal del Cap de Creus. Les meves
motivacions personals i professionals sempre han anat molt juntes: si dibuixem dos
eixos de coordenades, l'un es mou entre les ciències (de la natura) i les humanitats
(les persones i la nostra creativitat), l'altre entre el que sento més com a 'obligació' (el
compromís social) i el que és la 'devoció' (el gaudi de la natura i els viatges).
L'educació ambiental sintetitza força bé tots aquests interessos.
He treballat en camps diversos, des de l'educació formal fins a l'ordenació del territori,
passant per la divulgació naturalística. Vaig dedicar 7 anys al Parc de Collserola, des
de la redacció del Pla Especial fins al disseny dels programes d'interpretació i
educació ambiental del Parc. Després, durant 6 anys, vam tenir l'oportunitat de crear i
implementar materials d'educació ambiental, com la guia Hàbitat, la Guia per fer
l'Ecoauditoria del centre educatiu, i el material Adoptem la ciutat, entre altres. Fa 9
anys que treballo a l'àrea de medi ambient de l'ajuntament de Barcelona, on he
participat en la definició i el desenvolupament de l'Agenda 21 i l'Agenda 21Escolar;
actualment m'ocupo del departament d'estratègia, des d'on tenim ocasió de treballar
en aspectes de planificació i avaluació.
Continuo fent educació ambiental, a un altre nivell,
1- El moment més satisfactori de la teva vida professional.
Tinc el privilegi de dir que han estat molts. No sabria si quedar-me amb les jornades
dels Voluntaris de Collserola, la creativitat desbordada de les sessions de treball per a
la guia Hàbitat, o les signatures del Compromís de les escoles de l'Agenda
21Escolar... Sense comptar la inauguració del Fòrum 2000 d'EA, a Salt!
2- Un argument per fer Educació Ambiental.
Per viure dignament ens cal saber tenir cura de nosaltres mateixos, dels altres i de
l'entorn. També se'n diu aprendre a ser sostenible.
3- Un llibre per aquest Sant Jordi.
Si se'm permet, us recomano el que acabo de publicar a Proa, "Matèria viva". Són 19
relats de tall autobiogràfic on evoco records i interpreto experiències personals. Parla
d'origens, de finals i, és clar, de la natura.

LES VOCALIES INFORMEN...
Servei de Documentació d’Educació Ambiental
El SDEA s’ha subscrit a dues noves revistes!
Si us interessa algun article només cal que ens feu arribar les vostres peticions
The Journal of environmental education (vol. 40, number 3 - Spring 2009).
SUMARI
Environmental education in the schollyard: learning
styles and gender
Sarah J. Carrier
Decisions and dilemmas: using writing to learn
activities to increase ecological literacy
Meena M. Balgopal and Alison M. Wallace
Youth and environmental action: perspectives of
young environmental leaders on their formative
influences
Heather E. Arnold, Fay G. Cohen and Alan Warner
Students’ developing understanding of water in environmental systems
Beth A. Covitt, Kristin L. Gunckel and Charles W. Anderson
Is green education blue or red? State -level environmental education program
development through the lends of red – and blue-state politics
Richard Craig Crouch and Dorian S. Abbot
La fertilidad de la tierra (nº 36 - primavera 2009)
La ecología en el paisaje y la naturalidad vital
Pedro Montserrat Recoder
La angélica, atractiva y tonificante
Carlos Romaní
Observar la Naturaleza: qué nos anuncian las nubes
Pedro C. Fernández
El huerto ecológico, escuela de Naturaleza y Salud
Antonio Orengo
‘Crear un mercado local para seguir el modelo de agricultura ecológica’
Entrevista a Andrea Ferrante
Daniel López
Sírfidos, moscas con disfraz
Jesús Quintano Sánchez
Cómo obtener semillas sanas. Ficha solanáceas I parte
Elena Sauca y Marcelino Santiago
Cómo funcionan las diferentes sales de cobre
Carlos Romaní
La red alimentaria del suelo y la labor agrícola
Jeff Lowenfels y Wayne Lewis
Las más dulces cerezas
Rosa Barasoain

Sortida de la SCEA al Ripollès – 6 i 7 de juny
Us recordem que els dies 6 i 7 de juny hi ha una sortida per conèixer l’EA que es fa
als ENPs del Ripollès.
La data límit de confirmació era el 15 d’abril, però si no us heu decidit, encara sou a
temps a apuntar-vos-hi!
Poseu –vos en contacte amb la secretaria de la SCEA el més aviat possible!

Formació
•

Ja ha sortit la convocatòria pels cursos d’estiu del Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM). L’adreça on podeu consultar-los és:
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/formacion/formacion_cen
eam/aula_verano/relacion/index.htm.
•

La Ecouniversidad ofereix nous cursos de formació continua on-line sobre
medi ambient i desenvolupament sostenible dirigits a tècnics administratius,
universitaris i professionals del sector de la construcció, enginyeria, consultoria
ambiental i ciutadans en general.
Podeu informar-vos-en a: formacion@eco-union.org i www.ecouniversidad.eu
Cusos on-line primavera: Bioconstrucción y materiales sostenibles i
Nueva Cultura y Gestión Sostenible del Agua
Cursos on-line estiu: Ecodiseño, herramientas y estrategias; Eficiencia
energética en la edificación i Gestos sostenibles

Subvencions, premis i ajuts
•

L’Àrea d’Educació, Cultura i Benestar – Ajuntament de Barcelona (BOP 74 de 27 de
març de 2009), convoca ajuts per a la millora d’instal·lacions d’educació en el
lleure. L’objectiu és la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els
pressupostos municipals, a les federacions i associacions d’educació en el lleure
que figurin inscrites en el cens d’Entitats juvenils de la Secretaria de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, per a la realització d’obres que estiguin subjectes a règim
d’assabentat, regulades en l’art. 4.1 c) de l’Ordenança municipal d’Obres menors, i
relacionades en l’apartat 2 de l’annex 3 de l’esmentada Ordenança, a l’interior dels
locals, ubicats en el terme municipal de Barcelona, destinats a activitats d’educació
en el temps lliure d’infants, adolescents i joves, d’edats compreses entre els cinc i
els divuit anys. Termini de presentació: 30 d’abril. Per a més informació:
https://bop.diba.cat/continguts/resultatstematica/frame_html.asp?nbu=074&aini=0&a
fi=0&dpu=27/03/2009&pini=24&pfi=27&any=2009&mes=03&fitxer=022009010386

•

Els Premis Catalunya Social, convocats pel Departament d’Acció Social i
Ciutadania – Generalitat de Catalunya (DOGC 5346 de 25 de març de 2009), tenen
la finalitat de reconèixer la tasca en favor de l’acció social i consten de sis
categories:
- Acció Social Local, de reconeixement a administracions locals.

-

Acció Social i Comunicació, de reconeixement a mitjans de
comunicació.
- Acció Social Tercer Sector, de reconeixement a entitats sense ànim de
lucre.
- Acció Social Empresarial, de reconeixement a empreses privades.
- Trajectòria Professional, de reconeixement a persones físiques.
- Premi Dixit, de reconeixement a la investigació social.
El termini de presentació és l’1 de maig. Per a més informació:
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5346/09061026.pdf
•

Es convoca el Premi Mercè Sala de tesis doctorals del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya. Podran ser presentades aquelles tesis doctorals
elaborades per a l'obtenció del grau de doctor/a que hagin obtingut la qualificació
Cum Laude a les diferents universitats catalanes durant els anys 2008 o 2009. Les
tesis doctorals han d'estar relacionades amb les matèries competència del CTESC:
economia; societat del coneixement; mercat de treball, relacions laborals i seguretat
i salut en el treball; condicions de vida i benestar social; sostenibilitat ambiental. Es
valoraran especialment aquells treballs que aportin conclusions, propostes i/o
elements innovadors en les matèries tractades de cara al futur. El premi està dotat
amb la quantitat de 8.000 euros.
La resta de bases d’aquest premi les podeu consultar a:
http://www.gencat.cat/diari/5349/09076135.htm

•

Premis Medi Ambient 2009:

- Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a iniciatives de protecció i
millora del medi ambient encaminades a la millora de la qualitat de l’aire o a la
sostenibilitat en l’edificació 2009. Té com a finalitat reconèixer públicament la tasca
de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, que hagin contribuït de manera
notòria a protegir i millorar el medi ambient en els àmbits temàtics de qualitat de l’aire i
sostenibilitat en l’edificació (termini: 12 de maig)
- Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a projectes de recerca,
desenvolupament i innovació encaminats a la millora de la qualitat de l’aire o a la
sostenibilitat en l’edificació. La transició de Catalunya cap al desenvolupament
sostenible és un procés complex, que exigeix un esforç permanent en el camp de la
recerca bàsica i en el desenvolupament d’aplicacions i processos innovadors (termini:
12 de maig). Per a més informació trucar al 012 o consultar les bases a
www.mediambient.gencat.cat
•

Segueix oberta la cinquena convocatòria per presentar candidatures al V
Premi Ramon Margalef d'Ecologia. Les candidatures s'han de fer arribar
a la Secretaria Tècnica del Premi abans del 15 de maig. L'objectiu del
Premi és el reconeixement d'una trajectòria científica o d'un descobriment
en el camp de les ciències ecològiques, que hagi contribuït al progrés
significatiu del coneixement, el pensament científic o al desenvolupament
d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals del territori
o del mar.

Sabeu que..
•

El Centre de Recursos Barcelona Sostenible ja té a punt les activitats Primavera
2009. Aquest trimestre són propostes per conèixer més la biodiversitat de la nostra
ciutat. Les activitats són gratuïtes i requereixen una inscripció prèvia.
Més informació i inscripcions: http://www.bcn.cat/agenda21/crbs, recursos@bcn.cat,
tel. 93 237 47 43.

•

L’Aula Ambiental de la Sagrada Família té una programació molt interessant per
aquesta primavera:
ABRIL:
- Taller “Introducció a la permacultura” – dilluns 27 i dimecres 29 a les 19.00h
MAIG:
- Taller “Ratpenats a Barcelona” – dijous 7 a les 19.00h
- Tertúlia-berenar: “Fem bugada!” – dimecres 20 a les 19.00h
JUNY:
- Taller “Primavera de conserves” – dimarts 2 i dijous 4 a les 19.00h
- Activitat familiar “Taller de biodiversitat” – dijous 11 a les 18.00h (taller) i
dissabte 20 (sortida)
Més informació a: www.aulambiental.org i info@aulambiental.org

•

XI Fòrum de l'Energia Sostenible (24-25 d’abril). Comprèn una Jornada sobre
Biocarburants i la XXIII Conferència Catalana per un Futur Sense Nuclears i
Energèticament Sostenible. Les jornades tindran lloc a la sala d’actes de l’Espai
Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere més Baix, 7. Barcelona.
Al web www.energiasostenible.org hi trobareu més informació.

•

La Fundación Desarrollo Sostenido [FUNDESO] organitza el Seminari Ciutadanet
09: Foment de la participació ciutadana i creació de xarxes entre entitats.
Es celebrarà els dies 28 i 29 d’abril a Via Laietana, 41, 1er 1a, de Barcelona, de 16
a 20h.
La realització del seminari té com a objectiu principal la sensibilització i formació en
processos de participació ciutadana, per fonamentar les bases i formar una
ciutadania compromesa amb la construcció d’una societat més integrada,
participativa i interconnectada a través del coneixement teòric i pràctic de
metodologies, programes i experiències de participació ciutadana i de la creació de
xarxes entre les entitats.
El seminari va dirigit a tots i totes les professionals que treballen en l’àmbit de
l’educació formal i no formal, en entitats sense ànim de lucre, estudiants, voluntaris i
totes aquelles persones interessades en la matèria.
Podeu descarregar el programa a:
www.fundeso.org/userfiles/file/progr_seminari_cat%281%29.pdf
La inscripció és gratuïta. Es prega confirmar assistència.
Persona de contacte: Marta Masanes, telf: 933 191 507 - educa2.cat@fundeso.org www.fundeso.org

•

L'Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i la Societat Catalana
d'Ordenació del Territori (SCOT) són les entitats organitzadores de les jornades
'Diàlegs Ambientals 2009', primeres jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències
ambientals. Volen ser una plataforma d'exposició dels nous envits que han de
superar les ciències ambientals en àmbits com ara: riscos ambientals, model
socioeconòmic, model territorial, comunicació ambiental i model hídric. Les jornades
es celebren a l’Institut d’Estudis Catalans. Cada sessió consisteix en dues
conferències seguides d’un debat obert a les intervencions dels assistents.
- 28 d’abril: Model socioeconòmic

- 5 de maig: Model territorial
Més informació:
http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/docs/dialegsambientals.pdf

•

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) organitza la Jornada “Amb bici
a l’Institut”, adreçada al professorat de secundària i batxillerat, mares i
pares, membres d’associacions de persones usuàries de la bicicleta,
policia local, monitor/es de lleure i totes les persones d’equips tècnics
d’entitats públiques i privades que treballen en la promoció de la bicicleta
quotidiana. La jornada es centra en el fet de fomentar l’ús de la bicicleta en
l’educació secundària, ja que obre a les persones joves la possibilitat
d’accedir a un vehicle propi, sostenible i econòmic que en el futur pot
continuar sent la seva alternativa de mobilitat, fins i tot en l’edat adulta.
Tindrà lloc el dia 6 de maig a l’IES Torras i Bages (Hospitalet de
Llobregat). L’acte és gratuït però cal inscriure’s abans del 30 d’abril. Cal
confirmar l’assistència a la jornada i al dinar de treball a l’adreça
info@bicinstitut.cat o bé trucant per telèfon al 933 967 920.

•

•

La Fundación Ecología y Desarrollo i la Fundación Norte organitzen el “Tercer Concurso
Internacional on line de cortos por la Sostenibilidad”. Termini de presentació dels treballs:
6 de maig. Més informació i bases: http://www.ecodes.org/concurso/objetivo.asp
•

Les Jornades Desenvolupament Sostenible a l'Amazònia tindran lloc els dies
6 i 7 de maig a la Casa del Mar de Barcelona.
Organitzades pel Centre d'Estudis Amazònics (CEAM), ONGD que promou el
desenvolupament cultural, ambiental i socioeconòmic dels pobles de la regió
amazònica. Entre els seus objectius es troben la recuperació i desenvolupament de
sistemes de maneig ambiental integrats a l’entorn, la promoció de les capacitats de
tots els sectors de la societat, la recuperació cultural i la difusió dels coneixements i
experiències esdevingudes de les investigacions i activitats desenvolupades a la
zona. Més informació a: http://www.ceam -ong.org/
Programa: http://jornadesamazonia2009.blogspot.com/search/label/Programa

•

El procés d’elaboració de l'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de
Catalunya (EDSCAT) es presenta públicament el 8 de maig. L'Estratègia té el
compromís d'afrontar els grans reptes del futur i orientar l'acció de govern cap a
escenaris de major sostenibilitat. Al llarg de la sessió es presentarà l'emblemàtic
cas de l'Estratègia francesa (coneguda popularment com Le Grennelle) aprovada
recentment per l’Assemblea Francesa. Igualment, el reconegut economista
ambiental Dr. Markandya exposarà els arguments pels quals l'economia verda s'ha
posicionat en la primera línia en l'agenda política mundial. La sessió se celebrarà a
l'Auditori AXA-Winterthur (Av. Diagonal 547, a l’Illa Diagonal) de 10 a 13:30h.

•

Del 7 al 10 de maig al Palau Sant Jordi es celebra la Fira Biocultura, organitzada
per l’associació Vida Sana. Més informació a www.biocultura.org

•

IX Trobada Xarxa Estatal de Ciutats Educadores – Granollers 2009
La ciutat de Granollers acollirà la IX Trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores entre els dies 12 i 14 de maig de 2009. En aquests moments, més de
200 persones de més de 80 institucions han confirmat la seva assistència.
La Trobada de Granollers pretén enfocar l’àmbit del debat des de l’òptica de
l’educació com a factor estratègic en els canvis i transformacions de les nostres
ciutats. www.granollers.cat/rece2009

•

AulaMèdia celebrarà l’acte “Per una mirada crítica: Educació en Comunicació”,
el dimecres 13 de maig a les 18h al Centre Internacional de Premsa (Rambla
Catalunya, 10, 1r. Barcelona). Hi participaran: Paulí Castelló, moderador; Eduard
Sanjuán, director del programa 30 minuts; Ramon Breu, coordinador de
CinEscola.info i Francesc-Josep Deó, president d’AulaMèdia. A l’acte es farà la
presentació de la IV Escola d’Estiu d’Educació en Comunicació, i dels materials
Aulacom.cat i del CD Cinema i Ciutadania de 4t d’ESO. Inscripcions gratuïtes a:
http://www.aulamedia.org/unamirada/

•

El Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona (PECB) recorda que ja us podeu
apuntar al proper diàleg. Milagros Pérez Oliva i Tomas R. Villasante dialogaran al
voltant de “Democràcia, educació i participació ciutadana”. Es farà el 27 de
maig a les 17,30h, a l’Espai Jove Gràcia. Informació: http://w3.bcn.es

•

5th DUBROVNIK CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
ENERGY WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS
Tindrà lloc a Dubrovnik (Croàcia), del 30 de setembre al 3 d’octubre de 2009.
Si en voleu saber més detalls: http://www.sdewes.fsb.hr/

•

Els dies 5 i 6 de novembre de 2009 es celebrarà a Terrassa el II Congrés
Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat - ICSMM 2009.
Pretén ser, de nou, el lloc de trobada de les persones, organitzacions i institucions
interessades en el desenvolupament sostenible i, particularment, en la seva
mesura, modelització i avaluació. Està organitzat per la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Observatori de la
Sostenibilitat a Espanya (OSE). Més informació a:
http://icsmm09.upc.edu/ca/content/inici
•

Aquest any les dates de la celebració de la Setmana de la
Ciència 2009 són del 13 al 24 de novembre. Enguany es
commemoren diferents efemèrides: Any Internacional de
l’Astronomia (400 anys de l’ús del telescopi per part de Galileu)
declarat per la UNESCO; l’Any Darwin (200 anys del seu
naixement i 150 anys de la teoria de l’evolució); l’Any Europeu
de la Creativitat i Innovació; i l’Any Monturiol (150 anys de
l’Ictineu). Per això, la temàtica central serà “Evolució-CreativitatInnovació”.

•

El Museu de Granollers Ciències Naturals acaba d'enllestir la maleta didàctica
per a l'estudi dels ratpenats. N'hi ha vàries còpies per a la venda i en préstec.
També s'ha estrenat el nou web www.ratpenats.org, que també inclou 15 fitxes
didàctiques. Per a més informació, us heu de posar en contacte amb el Toni
Arrizabalaga m.granollers.cn@diba.cat

•

Us recomanem que llegiu un article publicat a la revista integral titulat “Los niños
necesitan naturaleza”. Aquí teniu el link: http://www.larevistaintegral.com/1597/losninos-necesitan-naturaleza.html

•

El passat divendres dia 17 d’abril, Barnamil i Llars Verdes van participar al programa de
ràdio:"Comunitat" de Latincom d'Ona Mitjana de COMRàdio (882 OM), amb Javier
García Bonomi i Erika Arrieta de Fedelatina. Podeu escoltar-lo a
http://www.latincomradio.com/
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