Butlletí electrònic de la SCEA
núm.87, maig 2009

La SCEA pot rebre alumnes en pràctiques
La Societat Catalana d’Educació Ambiental té signat amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un Conveni de col·laboració per a la
realització de pràctiques compartides als ensenyaments secundaris postobligatoris. El
conveni manifesta la voluntat d’ambdues organitzacions de facilitar la realització de les
pràctiques formatives dels alumnes de formació professional a les empreses
registrades a la SCEA.
Les empreses poden acollir alumnes que cursin formació professional perquè realitzin
les pràctiques que formen part d'aquests ensenyaments i són obligatòries per als
alumnes.
Si algun soci o sòcia està a l'equip directiu d'alguna entitat o empresa que sigui
susceptible i estigui interessada a realitzar aquestes pràctiques, feu-nos-ho saber per
tal de considerar la seva notificació al Departament d’Ensenyament.

Posem en marxa la Borsa de treball
LA BORSA DE TREBALL es posarà en marxa a finals d’aquest mes
de maig. Tots els socis rebreu un correu electrònic al moment que es
posi en funcionament. Trobareu tota la informació a la pàgina web.
És un nou servei gratuït que la SCEA ofereix als SOCIS de l’entitat.
Té per finalitat ser un punt de contacte entre els socis i oferir un servei
útil, pràctic i ràpid de gestió d’ofertes i demandes de feina
relacionades amb l’educació ambiental.
El funcionament és senzill, tant si busques feina com si tens una oferta de treball, et
podràs posar en contacte amb la secretaria de la SCEA, enviant un correu electrònic
amb les teves dades a scea@pangea.org. Des de la secretaria es gestionaran totes
les ofertes i demandes, creant una base de dades i posant en contacte ofertes i
interessats.
Esperem que aquest servei sigui una eina útil per a tots els socis. Animeu-vos a fer-lo
servir i a beneficiar-vos d’aquest intercanvi!
En relació a la remuneració, només es difondran les ofertes que s’ajustin als
paràmetres que apareixen al quadre d’honoraris professionals recomanats per la
SCEA que es mostra a continuació i que també es pot consultar a la pàgina web.

PREU MÍNIM
ORIENTATIU (BASE)

ACTIVITAT
XERRADES
Conferència
Participació taula rodona
PUBLICACIONS

230 €
150 €

Redacció de llibres i guies didàctiques
Autoria de llibres de text
Redacció d’articles per publicacions
periòdiques
ASSESSORAMENT

32-78 € / pàgina (segons complexitat)
10% sobre vendes
36 € / pàgina

Consulta i assessorament tècnic
(primera reunió)
Informe sobre consulta (1-2 pàgines)
Estudi i projecte amb informe
SEGONS TEMPS DE DEDICACIÓ

62 € / consulta

Curs de formació
Hora de reunió
Sou anual (14 pagues) activitats
educatives
Sou anual (14 pagues) activitats
administratives / associatives
DESPESES DERIVADES

50 € / hora
25 €
16.570,68 €

Dieta

40 € (dieta completa) o
90 € (àpats i allotjament)
0,30 € / Km (peatges a part)

Desplaçament vehicle propi

165 € / consulta
35 € / hora

14.646,38 €

L’entrevista de la FEEA amb el Ministeri de Medi Ambient, Medi
Rural i Marí
El passat 21 de maig a les 12h. a Madrid, la Federació d’Entitats
d’Educació Ambiental (FEEA) fou rebuda al Ministeri de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) pel Sr. Santiago
Menéndez Luarca, Subsecretari de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. A la reunió també hi van assistir el vocal assessor del
gabinet tècnic del Subsecretari, el director del CENEAM i Miguel
Pereira (APEA Cantàbria) i Javier Mansergas (AVEADS) en
representació de la Federació d’Entitats.
L’entrevista ha estat valorada positivament ja que:
• Ens reberen al Ministeri essent una Federació de tan sols un any d’antiguitat.
• Finalment ens va rebre el Subsecretari i no va delegar a altres persones del seu
equip.
• Va dedicar a la Federació 1 hora i 30 minuts.
• Es va mostrar receptiu a totes les propostes presentades.
El diàleg, que va ser fluid, ens va permetre presentar la Federació i el col·lectiu
d’educadors ambientals de les diferents associacions. A més, es va plantejar:
• La nostra preocupació davant la desaparició de la Unitat d’Educació Ambiental
del Ministeri, que juntament amb el CENEAM, eren òrgans de referència pels
educadors ambientals. El plantejament del ministeri respecte aquest tema va
ser també la preocupació per l’Educació Ambiental, ja que la consideren un
aspecte fonamental de les polítiques de gestió mediambiental; de fet van
valorar la possibilitat de reubicar la citada unitat als òrgans centrals del
ministeri.
• El desig de la Federació d’organitzar les IV Jornades d’Educació Ambiental a
nivell nacional. Les jornades anteriors van tenir lloc l’any 1998. La proposta va
ser molt ben rebuda i van mostrar el seu recolzament davant aquesta iniciativa.

• L’interès de la Federació per formar part del Consell Assessor de Medi Ambient.
Ens facilitaren els canals administratius per sol·licitar-ho formalment per escrit.
Aquesta entrevista constitueix un pas més en la consecució d’un objectiu comú per a
totes les associacions com és el reconeixement de l’Educació Ambiental i del col·lectiu
dels educadors ambientals.

La SCEA formarà part del consell redactor de la revista
Cooperació Catalana
La Fundació Roca i Galès cedeix un espai de les
seves oficines a la SCEA. L’objectiu de la Fundació
és la promoció i difusió del cooperativisme a
Catalunya. Cada mes publica la revista Cooperació
Catalana, que es distribueix arreu del territori català, des de biblioteques fins a
llibreries.
Al butlletí 85 (març) ja es va informar que la SCEA es compromet a col·laborar en
l’apartat de medi ambient de la meitat de números que es publiquen de la revista.
Qualsevol soci que estigui interessat en donar a conèixer projectes, experiències, o
opinar respecte qualsevol temàtica relacionada amb el medi ambient, ens pot fer
arribar un article per tal que surti publicat a la revista.
Ara hem rebut, per part de la Fundació, la proposta de participar al consell redactor
d’aquesta revista. En la passada reunió de Junta celebrada el 4 de maig es va acordar
que l’Ariadna Pomar (secretària tècnica de la SCEA) assistirà a les reunions
corresponents que es celebren periòdicament.

La diada de Sant Jordi celebrada a la SCEA
La passada setmana del 20 al 24 d’abril la SCEA va proposar a tots els socis passar
per l’entitat a recollir una monografia i una rosa en motiu de la celebració de Sant
Jordi.
La iniciativa, que es duia a terme per primera vegada, va comptar amb la presència de
pocs socis. Agraïm a tots els que ens van passar a visitar per l’entitat.
Per l’any que ve s’està pensant com millorar la convocatòria i idees per celebrar la
diada d’una manera més participativa. També es comencen a pensar propostes per
celebrar els 25 anys de la SCEA, que el 2010 farà un quart de segle!

El soci del mes
Llorenç Planagumà
Un servidor és en Llorenç Planagumà i Guàrdia
nascut el maig del 1968 (bona data, no?) i actualment
dedico el meu temps a l'educació ambiental dins
TOSCA, concretament en els programes de creació i

impuls del Centre per la Sostenibilitat Territorial i en el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa. També intento fer de regidor dins l'ajuntament d'Olot per
Alternativa per la Garrotxa en temes d'habitatge i participació ciutadana... Darrerament
he descobert que m'agrada la dinamització de tallers de participació ciutadana perquè
en realitat no difereix gaire de les dinàmiques grupals en l'educació ambiental.

1- Què t’agrada de la teva vida professional
L'equip amb el qui treballo (som com una família amb baralles i tot) i el fet de saber
que fas una cosa inútil... (això és broma però per si de cas no hi pensem gaire...). El
fet d'educar o ser un suport educatiu és agradable. I, evidenment, el contacte amb
l'exterior, no sóc de només oficina.
2- Un desig per l’Educació Ambiental.
Que deixi de ser una necessitat.
3- Un lloc per visitar un cap de setmana de primavera
Ui! molts, no? En aquest instant que escric aquestes línies el primer que m'ha vingut al
cap és Cap de Creus on es fon mar i muntanya.

LES VOCALIES INFORMEN...
Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Nove tats pe ls mé s pe tits i pe ls jove s!
- VALLÈS, J. M. La meva primera guia sobre l’hort urbà. Il·lustracions d’Òscar Julve.
Barcelona: La Galera, SAU, 2009. 48 p.
Amb aquesta guia es pot aprendre a conrear, en recipients petits, tota mena
d’hortalisses (tomàquets, enciams, espinacs, mongetes tendres, blat de moro,...).
Inclou consells per a la sembra, calendaris de cultiu, trucs per a combatre plagues i
malalties, i fitxes d’hortalisses per a totes les èpoques de l’any.
- GONZÁLEZ, D.; RUIZ, M. (coords.). Pequeños trucos, grandes logros.
Murcia: Región de Murcia. Consejo de la Juventud, AMELCA, 2007. [60] p. Guia que
pretén ser una ajuda per aconseguir ser habitants responsables del planeta.
Si no quieres ser parte del problema, sólo con algunos trucos diarios, con
pequeños hábitos que no cuestan nada… PUEDES SER PARTE DE LA
SOLUCIÓN’

- GALLEGO, J. L. L’aigua amagada: un relat per descobrir la importància del
clavegueram a Barcelona. Barcelona: CLABSA, 2009. 28 p.
A través dels ulls de la Núria, i en David, l’autor ens descobreix la complexitat d’un
sistema de clavegueram modern i la importància que la seva bona gestió té per a la
ciutat i el medi ambient que l’envolta.
- ROCA, N. El clima. Barcelona: Edebé, 2005. 34 p. (La ciència et parla de...).
Inclou explicacions breus sobre diferents aspectes relacionats amb el clima: l’aire, les
estacions de l’any, els núvols, la pluja, la neu, etc.

Recordatori: Sortida al Ripollès 6 i 7 de juny!

SO R T I D A D E L A S C E A
L’E A qu e s’e st à f e n t a l s E N P s de l R i po l l è s
6 i 7 de j uny 2 00 9

PROPOSTA DEFINITIVA:
Dissabte
10-1/4 11 Trobada al Centre de BTT/Alberg de Sant Joan de
les Abadesses
Presentació: Context/Situació de l'Educació Ambiental al
Ripollès.
VISITA I SORTIDA: El Molí Petit. Equipament gestionat
pel CEA Alt Ter a Sant Joan de les Abadesses i sortida a
l'espai de les Riberes de l'Alt Ter.
DINAR (A l’alberg)
VISITA I SORTIDA: Al Centre d’Aprenentatge del Ripollès (Planoles). Equipament
gestionat per un equip de mestres i professors del Departament d’Educació. Sortida a Dòrria
SOPAR (A Ventolà) – NO INCLÒS –
Diumenge
ESMORZAR (A l’alberg)
SORTIDA: Al Taga – Espai d’interès Natural i Xarxa Natura 2000Dues opcions en funció de les forces: Des de Coll de Jou (1 hora de pujada). Des
del Coll de la Portella, seguint el camí Itinerannia (1 hora i mitja de pujada)
DINAR (De PICNIC)

Formació
•

Ambientum-formación proposa un seguit de cursos de formació on line sobre
medi ambient subvencionats fins al 100% per a treballadors en actiu. El curs que
destaquen és “Restauració de zones degradades”, però hi ha cursos de diferents
temàtiques: espais verds, espais naturals, gestió ambiental, sòls i aigües, residus,
atmosfera i soroll, avaluació d’impacte mediambiental, etc. Més informació a:
www.ambientum.com

•

El CENEAM imparteix el curs “Educació ambiental i canvi climàtic” entre els dies
15 i 18 de juny. La matrícula i l’allotjament són gratuïts. El curs forma part de l’aula
d’estiu i s’impartirà al CENEAM, Valsaín (Segovia). Per a més informació consulteu
la pàgina web http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/

•

AulaMèdia ja té preparada la IV Escola d’Estiu d’Educació en Comunicació, que
es celebrarà a Barcelona de l’1 al 17 de juliol. Hi ha cursos d’infantil i primària,
cursos de secundària i cursos internivells. Podeu trobar tota la informació a:
http://www.aulamedia.org/2009/

•

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya organitza un Curs sobre
avaluació ambiental de plans, programes i projectes, destinat a responsables,
personal tècnic i persones interessades de les àrees de medi ambient i urbanisme
de les entitats locals. Es realitzarà els dies 22 i 29 de setembre i 6 d’octubre de 9
a 14h. a l’Escola d’Administració Pública. La matrícula és gratuïta i es pot fer a
través de l’adreça
http:www.eapc.cat/formacio/local. Podeu trobar més informació a www.gencat.cat

Subvencions, premis i ajuts
•

PREMIS FUNDACIÓ ROCA I GALÈS 2009
- 18è PREMI PERIODÍSTIC JACINT DUNYÓ, D’ARTICLES SOBRE
COOPERATIVISME
Articles sobre la teoria o història del cooperativisme així com
d’experiències concretes relacionades amb el món cooperatiu,
especialment les reeixides.
- 13è PREMI ALBERT PÉREZ-BASTARDAS, D’ARTICLES SOBRE MEDI
AMBIENT I EDUCACIÓ AMBIENTAL
Articles que contribueixin al coneixement i preservació del patrimoni
natural i/o experiències d’educació ambiental.
- 2n PREMI D’ARTICLES SOBRE BENESTAR SOCIAL
Articles que aportin iniciatives que promoguin o contribueixin a la
construcció d’una societat més equitativa, igualitària i pacífica.

El termini de presentació dels articles finalitza el 15 d’octubre. Podeu consultar-ne les
bases i trobar més informació a: www.rocagales.org i cc@rocagales.org i tel. 93 215
48 70.

•

Concurs d’idees Aquabona per una gestió més eficient de l’aigua. Certamen
dirigit a joves universitaris, que té com a objectiu la cerca de noves idees i/o
procediments que ajudin a l’aprofitament dels recursos hídrics. Termini de
participació: 30 de juny. Bases i més informació a:
http://www.concursodeideasaquabona.com/

•

La Fundació Biodiversidad posa en marxa la primera edició dels
Premis Fundació Biodiversidad de lideratge, innov ació i
comunicació ambiental, amb els que es vol reconèixer a aquelles
persones i organitzacions que amb la seva tasca contribueixen tant
al desenvolupament sostenible del medi rural i pesquer, com al
coneixement i la conservació del patrimoni natural i de la diversitat
biològica. Els Premis estan dirigits tant a emprenedors i professionals de l’àmbit
rural i pesquer com a comunicadors i creadors. El termini de presentació de
candidatures finalitza el 31 de juliol. Consulta les bases a:
http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es/bases.php

•

El Centre d’Art i Natura de Farrera, residència de treball per a creadors i
investigadors, convoca un concurs adreçat a artistes residents a Catalunya per a
participar en el projecte PIRINEUS: ART I ECOLOGIA AL S. XXI. El projecte
s’emmarca en l’àmbit de l’art i el pensament contemporanis i s’executa en
col·laboració amb el Centre residència Caza d’Oro de Le Mas d’Azil, MigdiaPirineus, França. L’objectiu del projecte és divulgar, a través del llenguatge artístic
contemporani, el coneixement científic actual sobre les amenaces que l’escalfament
global provocat per l’activitat humana comença a causar sobre el paisatge; el sentit i
la funció que l’art aporta al coneixement de la natura i la societat del s. XXI.
El projecte consta de dues fases: 1a fase: El Seminari científic; teòric i pràctic
(Farrera, entre el 14 i el 17 de setembre). 2a fase: Estada de treball en residència
– projecte artístic (als centres de producció de Farrera i Mas d’Azil del 18 de
setembre al 15 d’octubre).
Més informació: Centre d’Art i Natura. La Bastida, s/n. 25595 Farrera. Tel i fax: 973
622106, amicscan@gmail.com, www.farreracan.cat.
•

El Grup Carrefour convoca el sisè Premi Carrefour de
Medi Ambient al millor treball de postgrau, al que
podran optar tots els joves menors de 35 anys residents
a Espanya que siguin llicenciats o enginyers superiors.
Data límit d’entrega: 15 de setembre. Per més
informació podeu consultar les bases del premi a:
http://www.carrefour.es/grupo_carrefour/index.html
•

La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació - Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació – Generalitat de Catalunya (DOGC 5349
de 30 de març de 2009), dóna suport a aquelles entitats vinculades a l’ecologia i
a la protecció del medi que estiguin interessades en valorar l’impacte
ambiental de plans, programes i projectes de medi ambient i sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya. Les convocatòries s’adrecen a totes aquelles
activitats d’assessorament, anàlisi i/o formació que contribueixin a millorar la qualitat
i la professionalitat d’aquestes aportacions. Les entitats han d’estar inscrites al
Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació:
http://www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/participacio/subvencions/entitats/
entitats_ma/plans.jsp
Termini de presentació: 1 d'octubre

Sabeu que...
•

En el marc del festival de vídeo i cinema documental OVNI de Barcelona, que es
celebrarà entre el 27 i el 31 de maig, hi ha unes jornades de debat sobre
decreixement. És una bona oportunitat per conèixer més sobre el que planteja i
proposa aquest corrent de pensament. Tots els debats tindran lloc al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, c/ Montalegre, 5. Més iformació a:
OVNI www.desorg.org

•

El Departament de Medi Ambient i Habitatge està treballant en l’Avantprojecte de
llei de la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya i en l’Estratègia de
conservació del patrimoni natural de Catalunya.
La Direcció General de Medi Natural, amb la col·laboració de la Direcció General
de Participació Ciutadana, emprèn ara un pas més en el procés de participació
vinculat a tots dos instruments, obrint una fase de consultes per enriquir i reforçar la
política de conservació del medi natural al llarg de set sessions de participació al
voltant de quatre eixos de debat.
L’objectiu és aportar idees, opinions i suggeriments que ajudin a resoldre més
eficaçment el gran repte d’aturar la pèrdua de biodiversitat i garantir la protecció del
patrimoni natural.
Les pròximes sessions són:
“Finançament i instruments econòmics”: 26 maig (Alt Pirineu i Aran) i 16 juny
(Barcelona)
“Implicar-se en la conservació”: 28 maig (Girona)
“L’efecte de les polítiques sectorials”: 2 juny (Catalunya central)
“Pràctiques agràries i conservació”: 8 juny (Terres de l’Ebre)
Cal fer inscripció a les sessions a través del correu electrònic
dgparticipació.ri@gencat.cat o bé trucant al telèfon 93 552 60 63, indicant el vostre
nom i cognoms, les sessions a les quals assistireu i l’entitat o organisme a què
pertanyeu.

•

El Centre de Recursos Barcelona Sostenible ja té a punt les propers activitats.
Totes les activitats són gratuïtes, però algunes requereixen una inscripció prèvia.
Les inscripcions s’obren 15 dies abans de la seva realització. Més informació i
inscripcions: tel. 93 237 47 43 i http://www.bcn.cat/agenda21/crbs,
recursos@bcn.cat. Divendres 29 de maig de 18 a 20 h. L’aigua al món. L'aigua al
món centra el cicle de xerrades per al 2009 de l'Associació Hàbitats - Projecte Rius.
A través de les entitats convidades, es fa una revisió de les problemàtiques locals i
globals relacionades amb aquest recurs i es viatja, a través dels testimonis, a
diversos llocs del món on s'emprenen accions per millorar la gestió de l'aigua i la
seva relació amb els ecosistemes fluvials. En aquesta ocasió, els projectes
d’Enginyers Sense Fronteres. Divendres 5 de juny de 19h a 22h. Simfonies
nocturnes: granotes i gripaus. Després de fer la visita a l’exposició Paisatges
nocturns de Collserola, es farà una caminada fins al Pantà de Vallvidrera per
identificar espècies.

•

Del 13 de maig al 12 de juny té lloc el 4rt cicle d'activitats de sensibilització i
educació ambiental Primavera Verda 2009, organitzada pel Centre Cívic del Coll
en col·laboració amb el Centre de Recursos Barcelona Sostenible i entitats i
associacions del barri del Coll. Sota l'enunciat "els petits canvis són poderosos", el
cicle d'enguany vol mostrar com el canvi en les actituds quiotidianes, les accions
individuals i col·lectives, les iniciatives de l'entorn proper, són cabdals per caminar
cap a un món més sostenible. Informa’t dels tallers, els itineraris i les exposicions al
telèfon 93 256 28 77 o a celcoll@bcn.cat i a www.bcn.cat/gracia.

•

Al Parc Natural del Delta de l’Ebre celebren la Cinquena setmana del Medi
Ambient del 29 de maig al 7 de juny. Hi haurà exposicions, visites guiades,
conferències, audiovisuals, cinema, museus i concerts. Informeu-vos a
www.parcsdecatalunya.net i tel. 977 482 181 i 977 489 679.

•

El Grup de defensa del Ter – Ripollès (GDT) junt amb el Centre per a la
Sostenibilitat Territorial (CST) organitzen les Jornades Anem al Riu 2009 a nou
municipis de la comarca del Ripollès durant els mesos de maig i juny. Aquestes
jornades tenen com a objectiu apropar la població al riu del seu municipi tot
realitzant diferents activitats de caràcter lúdico-educatiu que posin en valor aquests
espais fluvials. Les jornades s’iniciaran el divendres 29 de maig a Ripoll i finalitzaran
el diumenge 28 de juny a Campdevànol. Les activitats que s’ofereixen són diferents
exposicions, brigades de neteja del riu Ter, Merdàs i riera de Vallfogona, itineraris
guiats, caminades populars vora riu, esmorzars populars, xerrades, activitats
lúdiques i educatives adreçades a escolars, gimcanes, concerts, baixada en
barques pel riu Ter, cercavila de grallers i gegants, gastronomia inspirada en el riu,
curset de pesca, espectacle piromusical, entre d’altres. Per a més informació:
Àngel Ferrer - Grup de Defensa del Ter – Ripollès (GDT). Telèfon: 627 417 552
aferrer@xartel.net, www.gdter.org. Anna Grabalosa - Centre per a la Sostenibilitat
Territorial. Telèfon: 657 517 943 comunicacio@centresostenibilitat.cat,
www.centresostenibilitat.cat.

•

De l’1 al 7 de juny Terrassa celebra la 18a Setmana del Medi Ambient, plena de
conferències, cinema, espectacles, rutes i tallers per a tots els públics. Més
informació: CDEA (Centre de Documentació i Educació Ambiental), tel. 93 739 70
00 i www.mediambient.terrassa.cat

•

L’Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR) organitza la
“Conferència Internacional sobre la petjada hídrica”. L’objectiu d’aquesta
conferència és transmetre la importància de conservar els recursos hídrics i d’utilitzar
la petjada hídrica com a indicador indispensable per orientar les polítiques de gestió,
permetent a les entitats competents prendre decisions tècniques basades en càlculs
específics. Tindrà lloc a Madrid el 4 de juny. Més informació a: Tel: +34 902 19 78
83/ +34 91 373 63 77 Fax: +34 91 373 96 17 secretaria.actos@isrcer.org
www.isrcer.org i www.isrtv.org.

•

El dia 5 de juny a les 12 del migdia, en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient,
tindrà lloc la presentació de la publicació “L’estat del món 2009: El planeta
s’escalfa” a la Sala Cotxeres del Palau Robert (Pg. de Gràcia, 107. Barcelona). Cal

confirmar l’assistència al telèfon 93 363 38 67 o per correu electrònic a
cads.vicepresidencia@gencat.cat

•

La Universitat de Santiago de Compostela i la Xunta de Galícia organitzen les VI
Xornadas Galegas de Educación Ambiental, que es celebraran els dies 25, 26 i
27 de juny a Santiago de Compostela. Podeu saber-ne més a:
www.eduambiengal.com

•

El Museu de Ciències Naturals de Granollers organitza un programa de sortides
de l’Àrea de Ciències Naturals per aquests mesos de maig i juny. 29 de maig: Un
cel de primavera esplèndid. Astronomia. 7 de juny: Congost viu. Matinal per a
conèixer la fauna associada del riu Congost. 20 de juny: La fauna dels nostres rius.
4 de juliol: El cant dels insectes. Informació i reserves: Francesc Macià 51. 08402
Granollers m.granollers.cn@diba.cat i www.museugranollersciencies.org. Tel i fax:
93 870 96 51 (de 9 a 2 del matí)

•

Els Voluntaris de l’Associació de Defensa Forestal de Girona (ADF) i l’
l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) organitzen el cicle “Quatre
dissabtes per conèixer i recuperar els ecosistemes de les Gavarres” . Cada
sessió comptarà amb dues parts complementàries. En la primera, es farà una
descoberta de l’indret i un guia-ponent explicarà les característiques de l’ecosistema
i la seva importància. En la segona, es procedirà a la neteja i recuperació forestal
amb la supervisió dels Voluntaris de l’ADF. L’organització facilitarà tot el material i
eines necessàries per a poder dur a terme la tasca amb comoditat i seguretat. Les
sessions són gratuïtes i obertes al públic en general. Cal inscripció prèvia, fins a dos
dies abans de cada sortida. Contacteu amb l’Associació de Naturalistes de Girona,
telèfon 972 22 36 38, info@naturalistesgirona.org. Més informació:
Anna Grabalosa (Oficina de Premsa)- 615 69 49 99premsa@naturalistesgirona.org
20 juny: Sureda. 11 juliol: Pineda.

•

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i el Consorci per la Gestió de
Residus del Vallès Occidental organitzen REINNOVA – congrés internacional
d’innovació en la gestió i tractament dels residus municipals, amb l’objectiu de
crear un fòrum de coneixement i debat de la situació actual i futura en la gestió
sostenible dels residus municipals. Es celebrarà els dies 1 i 2 de juliol de 2009 a
l’auditori de Fira de Sabadell. Amb la celebració d’aquest congrés es vol donar a
conèixer els models de gestió i tractament dels països punters a Europa, així com
debatre sobre els reptes de futur. Per més informació i inscripcions: Fira Sabadell.
Tel: 93 748 60 00. http://reinnova.es/ info@firasbd.com

•

Del 6 al 10 de juliol tindrà lloc la VI Setmana Catalana d'Educació Ambiental que
tractarà la temàtica: "El riu i els seus paisatges, un fil de vida". Com en totes les
edicions aquestes jornades estan pensades per apropar als professionals de
l'educació, tant des de cicle inicial fins a batxillerat, aportacions innovadores,
recursos i eines de treball per un bon coneixement i una millor gestió del medi
ambient. L'estructura que es planteja de la Setmana consisteix en sessions
formatives, experiències educatives, projecció de documentals, exposicions i una
sortida de camp. Aquesta edició està dirigida per la geògrafa Anna Ribas i el
gèograf David Pavón ambdós professors de la Universitat de Girona. La Setmana
compta amb el reconeixement com a formació permanent pel Departament
d'Educació i amb crèdits de lliure elecció de la Universitat de la Xarxa Lluís Vives.

La durada és de 32 hores i els horaris són cada dia de 9 a 15h excepte el dimecres
que hi ha una sortida de camp i s’allargarà fins les 17h.
Per més informació, inscripcions o reservar plaça dirigiu-vos a la Fundació
d'Estudis Superiors d'Olot al telèfon 972262128 o a mfontaniol@olot.cat.
•

El 9è. CONGRÉS INTERNACIONAL – Disposició Final de residus i
perspectives ambientals tindrà lloc a Armenia (capital del Quindío, Colombia)
del 12 al 14 d’agost. Experts locals, nacionals i internacionals presentaran
experiències i casos exitosos a nivell mundial en tecnologia, planificació, operació,
aprofitament i disposició final de residus. El congrés, amb 22 experts en sanejament
bàsic, és una oportunitat immillorable per difondre estudis i experiències realitzades
en el sector de sanejament bàsic, i també per discutir sobre les necessitats en
matèria de gestió de residus, donant a conèixer les actuals tendències
tecnològiques. La programació compta amb conferències, taules de treball, tallers i
panells. Per més detalls: enlacesasociados@yahoo.com;
www.enlacesasociados.com

•

La CONFERÈNCIA ECOMEDITERRÀNIA: CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE
DEL MEDITERRANI, organitzada per la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears, serà un gran acte mediàtic de repercussió internacional i de
referència política, científica i social que pretén la recerca i el plantejament de
solucions a les diferents pressions a què es veu sotmès el Mar Mediterrani. Amb
aquesta finalitat, la Conferència abordarà els temes clau per aconseguir la
sostenibilitat del Mediterrani: els usos de les zones costaneres, la qualitat de les
aigües, la gestió dels residus, l’activitat turística, el transport marítim, el
desenvolupament urbà, l’energia, el canvi climàtic, la governança, entre d’altres.
Tindrà lloc els dies 24 i 25 de setembre a Palma de Mallorca. Per a més
informació: http://www.isrcer.org/envios/envio_eco_cat.htm

•

El VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental tindrà lloc a Buenos
Aires (Argentina) el mes de setembre de 2009. Sota el lema “Enriqueciendo las
propuestas educativo ambientales para la acción colectiva”, la trobada s’organitzarà
en diversos espais i oferirà conferències, taules rodones i tallers. Contacte:
Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
Formulari d’inscripció general: http://www.6iberoea.ambiente.gov.ar/inscripcion.php
Formulari d’inscripció en taules rodones i tallers:
http://www.6iberoea.ambiente.gov.ar/inscripcion_login.php
Formulari d’enviament de resums:
http://www.6iberoea.ambiente.gov.ar/presentaciondetrabajos.htm

•

Per segon any veu la llum el cicle d’activitats anual Endinsa’t al cor de les
muntanyes de Prades, organitzat des de l’Oficina d’Informació i Turisme de
Capafonts.
Totes les activitats del cicle tenen la voluntat de donar a conèixer l’important
patrimoni natural i cultural d’aquest territori. Dins del cicle s’inclouen xerrades,
sortides guiades i tallers que us acostaran a la realitat viva de Capafonts de la mà
de persones que coneixen a fons els temes que tracten.
Les activitats estan obertes a tothom: grups familiars amb nens, grups d’amics i
en tot cas només heu de consultar, en aquelles activitats que requereixen esforç
físic, si tenen alguna indicació concreta, però en general es procura que siguin
accessibles a tots els públics.
Per a més informació de les activitats i el calendari 2009 podeu consultar la pàgina
web: www.capafonts.com, posar-vos en contacte mitjançant correu electrònic:

capafonts@capafonts.com o per telèfon Tel. 977 868 204 / 977 868 049.
•

Focax (www.focax.com) és la primera xarxa social pensada per al tercer sector.
Els seus continguts giren al voltant de la sostenibilitat econòmica, social i
mediambiental. Es tracta d’una nova eina digital al servei de persones, grups i
associacions amb consciència participativa. Aquest nou espai pretén convertir-se en
una alternativa a les grans xarxes controlades per grups econòmics, mediàtics o de
pressió. Focax és el resultat de l’esforç d’una empresa familiar ubicada a Alhaurín
de la Torre (Málaga). És una web 2.0 que permet trobar i publicar continguts,
contactar amb gent afí, intercanviar idees, fer trucades i comunicar-se d’una manera
ràpida i senzilla.
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