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Surt editada la publicació del Fòrum 2000+8
Aquest mes de juny surt la publicació del
Fòrum 2000+8, que es va celebrar a Llançà
del 21 al 23 de novembre de 2008, sota el títol
“10 anys treballant per renovar l’EA davant
dels reptes de la sostenibilitat”. Aquest petit dossier recull les noves propostes i
modificacions fetes al document d’objectius i línies estratègiques de l’any 2000. Està
estructurat en quatre àmbits: 1- El marc conceptual: objectius, models i mètodes; 2Instruments per créixer i consolidar-se: formació, participació, comunicació; 3Escenaris i actors del sistema educatiu formal; 4- Educadors ambientals: xarxes i
equipaments. També inclou les ponències, els pòsters de les comunicacions, el Pla
Estratègic de la SCEA i les valoracios posteriors a la trobada. La publicació també
inclou, com a novetat respecte els altres Fòrums, un CD adjunt, amb un recull de
fotografies de la trobada, una llista de contactes i altres documents d’interès.
El disseny, la maquetació i la impressió han anat a càrrec de Ex-libris SCCL, empresa
sòlida de serveis editorials i de creació gràfica que participa activament a la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya i també és editora de la revista Cooperació
Catalana de la Fundació Roca i Galès.
Tots els socis i sòcies de la SCEA rebreu un exemplar de la publicació per correu
postal.
Volem agrair un cop més tots els que heu fet possible la trobada i la posterior
publicació.

L’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
(EDSCAT)
El Departament de Medi Ambient i Habitatge
ha iniciat, amb la col·laboració de tots els
Departaments de la Generalitat de
Catalunya, l’Estratègia per al
Desenvolupament Sostenible de
Catalunya (EDSCAT).
El propòsit és que l’EDSCAT sigui un full de
ruta que estableixi els objectius i les línies
d’actuació prioritàries perquè Catalunya
pugui evolucionar cap a escenaris més
sostenibles, prenent com a horitzó l’any
2026.
En aquest marc, s’està dissenyant un procés de participació amb la finalitat que la
societat catalana aporti propostes per a l’elaboració de l’EDSCAT.
Per una banda, s’ha constituït el Consell Consultiu de l’EDSCAT que realitzarà el
seguiment i l’avaluació de tot el procés d’elaboració de l’EDSCAT. En l’òrgan hi
participaran representants del sector empresarial, sindical, universitari i de recerca, així
com d’institucions dedicades a l’impuls de la sostenibilitat. La SCEA és una de les
entitats que en forma part, i ja s’ha fet la primera sessió de treball el passat 18 de
maig.

També hem pogut participar a la jornada de
“Propostes del món educatiu a l’Estratègia”
que es va celebrar el dia 27 de maig a la
Casa de Convalescència de Barcelona. Allà,
després d’algunes ponències inaugurals, es
va treballar en tres grups (Docència,
Recerca i Vida de Centre) sobre quina havia
de ser la incidència dels col·lectius
educatius a l’Estratègia i es van traçar unes
línies estratègiques a valorar alhora de
concretar les actuacions per avançar en el
desenvolupament sostenible.
Per altra banda, el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS)
està engegant un procés participatiu on les entitats de la societat civil, administratives i
de la població en general, debatin sobre els “Reptes per a la sostenbilitat de
Catalunya”, en el context de la celebració dels 10 anys del CADS. Aquest procés, amb
l’ajuda d’un fòrum virtual i unes jornades a mitjans d’octubre de 2009, permetran
elaborar un document propositiu que s’entregarà al procés de l’elaboració de
l’EDSCAT. Han demanat la col·laboració de la SCEA i de tots els seus socis i sòcies
en aquest procés.
Per més informació:
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambiental/edscat/edscat_inici.html
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/index.php

Us mantindrem informats/des de tots aquests processos dels quals la SCEA en forma
part.

La SCEA va participar a la Jornada de participació sobre la
futura llei de biodiversitat i conservació
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 ha obert 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.
La SCEA va rebre’n la invitació, i va participar a la sessió “Implicar-se en la
conservació”, que es va celebrar a Girona el passat 28 de maig. En representació de la
SCEA, hi va assistir en Xavi Camps (vocal de les comarques gironines).
A la sessió hi van participar 15 persones procedents d’àmbits diferents. A l’inici es va
fer una introducció general i posteriorment es van fer tres grups de treball, per opinar
sobre tres grans temàtiques: La creació i funcionament dels espais protegits respecte
la xarxa social; La relació de les entitats de custòdia amb la gestió d’espais protegits;
La relació dels ciutadans i les empreses amb la gestió dels espais naturals.
Hi haurà un retorn de la informació obtinguda d’aquest debat, el qual passarà a formar
part d’un document que és el que es lliurarà al parlament perquè el tinguin en compte
per la redacció de l’articulat de la Llei.

Novetats a la pàgina web de la SCEA
Des de la secretaria de la SCEA anem millorant i renovant la pàgina
web d’acord amb les novetats que oferim i les notícies més actuals i
interessants.
Aquestes últimes setmanes hem incorporat dues noves seccions: el
nou servei de borsa de treball i la presentació de la FEEA (Federació
d’Entitats d’Educació Ambiental), de la qual la SCEA n’és sòcia i
membre fundadora.
A la part esquerra del web hi ha la icona de la borsa de treball. Si la
cliqueu (http://www.pangea.org/scea/borsa_treball.htm)podreu consultar
el funcionament d’aquest servei. A la franja dreta, una de les pestanyes
que hi trobareu és la de la Federació d’Entitats d’Educació Ambiental
(http://www.pangea.org/scea/feea.htm). L’accés permet conèixer de més
a prop la Federació, constituïda el 29 de març de 2008.
A més d’aquests apartats fixos, també hi ha els dos requadres de “destacats” i
“anuncis, ofertes, demandes” que es van actualitzant periòdicament. A “destacats” hi
trobareu informacions relacionades amb la SCEA: projectes que s’estan portant a
terme, novetats, sortides, etc. La secció “anuncis, ofertes, demandes” properament
canviarà de nom i passarà a ser “notícies”, on hi penjarem les notíc ies d’interès,
jornades, actes, conferències i publicacions que us vulguem donar a conèixer.
La pàgina web, doncs, és dinàmica i ens manté informats de tot el que ens interessa.
Consulteu-la i feu-ne difusió!

Dues escoles d’Abrera juguen als camins de l’aigua dolça
El joc Els camins de l’aigua dolça, que la SCEA lloga a
socis i no socis de l’entitat, ha estat sol·licitat per
Argelaga serveis ambientals SL.
N’han pogut gaudir els alumnes de 5è i 6è de dues escoles d’Abrera: el CEIP Francesc
Platon i Sartí (els dies 15, 16 i 24 d’abril del 2009) i el CEIP (el dia 4 de maig del 2009).
Les activitats estaven emmarcades dins la celebració de la Setmana de la Terra que
organitza cada any l’Ajuntament d’Abrera a través de la Regidoria de Territori i Medi
Ambient.

La sòcia del mes

Beatriu Tenas
Em dic Beatriu Tenas, vaig néixer a casa meva, a
Campdevànol, un dia abans de Sant Pere de
l’any 1970; així que, just aquest darrer diumenge
de mes, faig 39 anys. Ara en fa 20, d’anys, vaig
anar a estudiar a biologia, a Bellaterra i l’estudi de
l’ecologia i la botànica em van fer tenir una visió
molt particular de la vida. Conceptes com l’origen,
la biodiversitat i l’adaptació al medi m’han
acompanyat al llarg del temps tant en la vida personal com en la vida professional. El
canvi constant en l’àmbit ambiental - empresa, escoles, administració pública,... - ha
fet que part de la meva vida a la ciutat de Barcelona hagi anat acompanyada del canvi
i de l’avanç en les polítiques ambientals del nostre país.
1- Un moment de la teva vida professional que t’hagi portat satisfacció
De fet, aquest moment no és només a nivell professional sinó també personal. El
febrer de 2008, la resposta afirmativa a una pregunta molt personal, de si volia
tornar a casa, al Ripollès, em va permetre entrar en un procés de selecció d’un
biòleg en un Consorci que gestiona 6 dels EINs de la comarca. El retorn a les
muntanyes ha significat un punt d’inflexió en el camí que durant 20 anys he anat
fent. Deixo enrere la planificació estratègica, les polítiques ambientals, l’empresa,
“el vestit de dalt a baix” per realitzar actuacions al territori en relació a la botànica
aplicada, amb botes de muntanya, lupa de camp i impermeable durant tot l’any.
Crec que al llarg de tot aquest temps, a la ciutat, m’he estat preparant per aquest
moment; per aportar una nova manera de pensar i actuar, sempre des del
coneixement i l’aprenentatge continu.
2- Un argument per fer Educació Ambiental
Per mi l’educació ambiental forma part de l’educació de la persona, no la puc
compartimentar, ni classificar, ... però sí que l’he pogut compartir, entendre-la i
veure-la evolucionar. Només si coneixem podrem estimar i valorar el que som i el
que tenim. Jo em vaig fer sòcia de la SCEA l’any 1998 quan es preparava el Fòrum
2000 i, al llarg d’aquest temps puc dir que a la SCEA hi he fet i he retrobat amics.
3- Una pel·lícula
“Una família perfecte” és l’última pel·lícula que he vist. L’entrada d’una dona
americana molt moderna i sense prejudicis a una família anglesa, que sembla allò
que no és, posa en evidència els prejudicis d’una societat immutable en el temps
que fa el que sempre ha fet encara que no tingui sentit. Posa en evidència
l’aparença i l’escala de valors i, fins i tot, és capaç d’enfrontar-se a tothom per
l’home que estima, la qual cosa fa que hi hagi escenes molt divertides i
surrealistes. Finalment, després d’una veritat molt incòmoda, s’adona que a ell
només li agrada per la novetat i la capacitat d’estimar d’ella queda palesa quan el
“cedeix” a una altra dona, anglesa, amb qui ell s’hauria hagut de casar i així hauria
resolt els problemes econòmics de tota la família, mantenint l’estatus d’allò que no
són.

LES VOCALIES INFORMEN...
Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Al SDEA han arribat les següents publicacions periòdiques!
Com ja sabeu, si us interessa algun article només cal que ens feu arribar les vostres
peticions.
A/e: documentacioambiental@bcn.cat
Telèfon: 93.256.25.92

The Journal of environmental education (vol. 40, number 4 - Summer 2009).
SUMARI
RESEARCH & PROGRAM EVALUATIONS
Incorporating community education in the strategy for
harpy eagle conservation in Panama
Marta Curti and Ursula Valdez
Mapping school design: a qualitative study of the
relations among facilities design, curriculum delivery,
and school climate
Neil Gislason
Environmental education in botanic gardens: exploring Brooklyn Botanic
Garden’s Project green reach
Susan Conlon Morgan, Susan L. Hamilton, Michael L. Bentley and Sharon Myrie
ESSAY & ANALYSIS
Environmental and science education in developing nations: a Ghanaian
approach to renewing and revitalizing the local community and ecosystems.
Michael P. Mueller and Michael L. Bentley

Biomímesi . Perspectiva ambiental (núm. 45, maig 2009).
En aquest darrer monogràfic se’ns presenta
el tema de la biomímesi que en la publicació
es defineix com la tecnologia inspirada en la
natura.
SUMARI
Inspirar-se en la natura
Història
Definint la biomímesi
Exemples i aplicacions de la biomímesi
Solucions biomimètiques contra el canvi climàtic
Un cicle de l'aigua més natural
Biomímesi per a una edificació diferent
Una agricultura en equilibri amb l'entorn
Portada del suple ment d’educació ambiental
dedicat a la biomímesis. Imatge de portada de
Productes per a la vida
Anssi Koskinen, cedida per The Biomimicry
Institute.

Una medicina diferent
Pensar, funcionar i organitzar-se com un ecosistema
Una societat que forma part de la natura
El camí cap a una manera de fer basada en la biomímesi
Aprenents de la Natura
La història de la vida
Sortir a fora
Meravellar-se i aprendre de la resta d'éssers vius
Convertir-se en científics inspirats per la natura
Una pel·lícula per emocionar-se amb la Terra
Edificis que imiten la natura
Art a la natura
Bibliografia i Internet

AQUEST NÚMERO I TOTS ELS ANTERIORS ELS PODEU CONSULTAR EN
FORMAT PDF A http://www.ecoterra.org/subcat.php?lang=cat&cat=3&subcat=3

La sortida al Ripollès del passat 6 i 7 de juny

Com ja sabeu, el passat 6 i 7 de juny es va fer una sortida de la SCEA a la comarca
del Ripollès. L’objectiu de la visita era conèixer la situació de l’educació ambiental en
aquella comarca.
Cap a les 10:30h ens vam reunir tots el assistents – 7 adults i el petit Ot- i vam anar
cap al Molí Petit, equipament situat a Sant Joan de les Abadesses i gestionat pel CEA
Alt Ter. Un cop allà la Bea Tenas –ripollenca i amfitriona de la sortida- ens va fer una
introducció sobre l’estat de l’educació ambiental a la zona i els equipaments que
actualment estan fent diverses propostes educatives. També ens va explicar amb
detall quina és la feina que està fent el Consorci d’Espais Interès Natural, entitat on
treballa actualment.
A continuació, en Xavier Bachero, de l’equip del CEA Alt Ter ens presentà el seu
centre i els seus programes.
Abans de marxar, encara vam tenir temps de fer una breu passejada pels voltants del
Molí.
Un cop dinats al Centre de BTT/Alberg de Sant Joan de les Abadesses, on estàvem
allotjats, vam anar a Planoles per conèixer el programa del Camp d’Aprenentatge del
Ripollès. La seva directora va fer balanç d’aquests primers cursos de funcionament i

ens va explicar algunes activitats i materials. Amb ella vam anar a Dòrria a veure
l’església romànica de Sant Víctor, edifici al voltant del qual gira una de les seves
propostes. Després ens esperava un molt bon sopar a Ventolà.
El diumenge teníem diverses propostes d’activitat. Els núvols ens van fer descartar la
possibilitat de pujar al Taga. La Bea ens va fer una altra proposta que acceptàrem de
bon grat: anar a Vallfogona del Ripollès, una vila entre Ripoll i Olot, a veure un concurs
de llenyataires. En realitat els de la SCEA pocs troncs vam tallar. Un cop vista bona
part de la festa, vam fer un petit tomb per una zona propera al poble.
Feta la gana, vam anar a Campdevànol, a casa de la Bea, on vam poder dinar i
comentar tot el que havíem vist. Després de fer un cafè i un tomb pel poble, ens vam
acomiadar.

Formació
?

La Fundació Asmoz de Eusko Ikaskuntza ja té apunt l’oferta de cursos per
al pròxim curs 2009-2010. Tots ells són Títols propis de la Universitat del País
Basc i alguns també de la UNED. El període d’inscripció ja està obert. Per a
més informació: 0034 943 21 23 69 i c/e: asmoz@asmoz.org. Alguns dels
cursos són: “Desenvolupament sostenible. Gestor Agenda 21 local”, “Dret
ambiental” i “Ordenació i gestió del territori”.

?

Ambientum té preparat un catàleg de cursos de formació sobre Medi
Ambient gratuïts per a treballadors en actiu (subvencionats fins al 100%).
N’hi ha d’espais verds, d’espais naturals, de gestió ambiental, de sòls i aigües,
de residus, d’atmosfera i sorolls, de sistemes d’informació geogràfica SIG,
d’avaluació d’impacte mediambiental, etc. Podeu saber-ne més consultant:
www.ambientum.com .

?

El Departament de Geografia de la UAB ofereix els estudis de Geografia en
Xarxa per al curs 2009-2010. Aquest és el novè any que s’ofereix aquesta
titulació en la modalitat on-line. Geografia en Xarxa és un títol homologat
oficialment que dóna accés al títol de Grau en Geografia i Ordenació del
Territori. La titulació de Geografia en Xarxa disposa d'una plataforma a Internet
on s'accedeix als materials docents de cadascuna de les assignatures. A més,
des d'aquesta mateixa plataforma, posem a disposició dels estudiants i dels
professors algunes eines de comunicació on-line: Tutories virtuals, Lliurament
d'arxius, Fòrums, i una Agenda. Els exàmens, en canvi, són presencials. La
sol·licitud de preinscripció s’ha de formalitzar per internet a l’adreça:
http://accesnet.gencat.net, a l'apartat Preinscripció Universitària, del 3 de juny
al 6 de juliol o bé del 24 al 28 de setembre. Per a més informació:
93.581.29.67.

Subvencions, premis i ajuts
?

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat convoca per setè any els
Premis ACCIÓ 21 amb l’objectiu d’estimular iniciatives d’acció dels diferents
col·lectius ciutadans, que suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels
objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat – Agenda 21 de
Barcelona. Es convoquen 5 premis de 6000 euros per a les millors iniciatives
d’acció, en funció dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Es tracta d’accions exemplificadores i generalitzables, que estiguin en curs o
hagin estat realitzades en el darrer any. La convocatòria estarà oberta fins el
30 de setembre. Més informació i bases:

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm

Sabeu que...
LLIBRES, REVISTES I DOCUMENTS INTERESSANTS
?

El passat dissabte 20 de juny, a 2 quarts de 8 del vespre, a l’Espai d’Informació
Ambiental de Reus va tenir lloc la presentació del llibre “El Parc Natural de
Montserrat. 10 rutes autoguiades” de Josep Maria Llorach, soci de la
SCEA. Amb aquesta guia podreu atansar-vos d’una forma molt fàcil i visual al
coneixement de la natura de Montserrat. A través de 10 rutes autoguiades
anireu descobrint el paisatge, la vegetació i la fauna que s’amaguen en aquest
espai tan singular. L’edita Cossetània edicions.

Acaba de sortir a la venta el llibre “L’hort escolar ecològic”, de
Montse Escutia, editat per Graó. L’objectiu d’aquest llibre és donar suport
a les escoles que ja s'han endinsat en el món dels horts escolars i
encoratjar la resta a descobrir el plaer que suposa tenir un hort dins del
centre. Aquí hi trobareu les tècniques bàsiques de conreu, el disseny de
l'hort, els consells per a la redacció d'un projecte d'hort comunitari, les fitxes
d'experiments, els consells de l'hortolà, les activitats de compromís
ambiental, la bibliografia, la bibliografia web, els blocs, les pel·lícules i un
llarg etcètera de propostes pensades per ser utilitzades en tots els cursos i
les àrees de l'escola.
?

El número 5 de la revista Educació i Sostenibilitat ja està disponible, amb la
temàtica central "L'Alimentació ".
?

La revista està adreçada a persones motivades a educar per un món
millor i cap a un desenvolupament sostenible. S'hi poden trobar
reflexions d’experts, idees inspiradores i innovadores, entrevistes,
contactes d’emprenedors i recursos pràctics per integrar temàtiques
sòcioambientals en activitats pedagògiques de tot tipus.
Educació i Sostenibilitat està publicada per RCE Barcelona, un dels
62 xarxes d'expertesa en educació per la sostenibilitat reconegudes
per la Universitat de les Nacions Unides. Per més informació i
subscripcions: www.rce-barcelona.net

?

Fa uns dies que va sortir a la llum un interessant estudi titulat “La societat
davant del canvi climàtic: coneixements, valoracions i comportaments de
la població espanyola”. Aquest treball, promogut per la Fundació Mapfre i
dirigit per Pablo Meira, va sorgir a partir d’un diagnòstic i una demanda
realitzada des del seminari “Respostes des de la comunicació i l’educació
davant el canvi climàtic” (promogut des del CENEAM). Es tracta d’un dels
primers treballs d’investigació social realitzats amb l’objectiu primordial de
servir de recolzament per l’elaboració de programes de comunicació i educació.
Podeu trobar-ho a http://www.mapfre.com .

DOCUMENTALS
?

La projecció del documental “Home” produït pel cineasta francès Luc Besson,
que formava part de les celebracions pel Dia Mundial del Medi Ambient ja es pot
veure al Youtube. El cineasta Luc Besson i el fotògraf Yann Arthus-Bertrand s’han
unit per crear “Home”, un projecte de superproducció cinematogràfica que pretén
ser un balanç sobre l’estat del planeta i mostrar al món sencer solucions
“sostenibles”. Segons Luc Besson, el que es vol destacar a “Home”, no és el 50%
de bosc que ha desaparegut, sinó el 50% que queda”, ja que avui el que importa
és que som sis mil milions d’intel·ligències amb capacitat d’acció. “Home” s’ha
presentat simultàniament a 126 països del món.

?

El divendres dia 3 de juliol a les 18h, al Cinema Truffaut de Girona s’estrena el
documental “Un món diferent. Efectes del canvi climàtic a les comarques
gironines” . Aquest documental, que culmina la tasca iniciada l’any 2007 per a
l’exposició itinerant “un món diferent, efectes del canvi climàtic a casa nostra”, és
un recurs educatiu de sensibilització ambiental sobre la problemàtica del canvi
climàtic, que es presenta de forma clara, simple i propera, recollint estudis
realitzats a les nostres terres, exemplificant els seus efectes en la vida quotidiana i
en els espais coneguts, amb intervencions de persones expertes i concretant
mesures simples, efectives i reals per a la reducció de les emissions de CO2 i per
a l’adaptació davant els futurs canvis. Després del passi gaudirem d’un petit
refrigeri al mateix cinema. Cal confirmar assistència al telèfon 872 08 02 58 o a
info@lacopa.cc.

?

El Documental del Mes és una iniciativa que la productora i distribuïdora de
documentals Parallel 40 va endegar l’any 2004 amb la finalitat d’apropar aquest
gènere cinematogràfic a tot tipus de públic. Així, Parallel 40 estrena cada mes un
documental a sales comercials, auditoris i centres culturals de diverses ciutats de
tot l’estat. Aquest estiu ens presenta el documental “Receptes per al desastre”,
que es podrà veure el juliol a 40 sales de tota Espanya. Es tracta d’un documental
divertit però que alhora consciencia sobre la problemàtica del canvi climàtic, a
través d’una família que decideix fer una dieta de petroli durant un any, deixar el
cotxe de banda i no consumir res què contingui plàstics. Per a més informació
podeu consultar: www.eldocumentaldelmes.com

ACTES, ACTIVITATS I JORNADES PER A TOTS ELS GUSTOS
?

L’Hort de la Sínia ha organitzat pels propers dissabtes 27 de juny i 4 de juliol
un taller matinal d’experimentació amb espígol. Es recol·lectarà espígol i
tots els assistents es podran submergir en un món indescriptible on
experimentaran amb els sentits i aprendran a utilitzar-lo per fer infusions,
esprits, olis de massatge, saquets d’olor, rams, etc. El cost és de 25 euros per
persona. Més informació: Tel. 977 652 212 o 655 486 115 o
www.siniadelgaia.com i sinia@siniadelgaia.com.

?

Del 6 al 10 de juliol es celebra, a Olot, la sisena Setmana Catalana
d’Educació Ambiental, organitzada
per la Fundació d’Estudis Superiors
d’Olot. La trobada està pensada per
apropar als professionals de
l’educació, especialment des del cicle
inicial fins a batxillerat, aportacions
innovadores, recursos i eines de
treball per un bon coneixement i una
millor gestió del medi ambient. En la
seva 6a edició, la Setmana se centrarà
en el “El riu i els seus paisatges, un
fil de vida”. Les jornades s’organitzen
en sessions formatives, experiències
educatives i sortides de camp. Per
més informació i matrícules: Tel 972
26 21 28 o fes@olot.cat.

?

Els propers 6 i 7 de juliol al CaixaForum de Madrid tindrà lloc la II Trobada
Iberoamericana sobre Transparència al Tercer Sector: la transparència,
un valor en la pràctica. L’objectiu de la trobada és avançar en la cultura de la
transparència com a eina per a l’enfortiment de la democràcia . Serà una
oportunitat per posar en pràctica la transparència i concretar les accions sobre
aquest tema per al dia a dia de les entitats.

?

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya organitza un acte
públic el dijous 9 de juliol a les 18h a l’Auditori ONCE (Gran Via, 400,
Barcelona). Fa la presentació del llibre del 2n Congrés del Tercer Sector Social
de Catalunya, la presentació de l’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de
Catalunya, una iniciativa conjunta de la Taula i de l’Observatori del Tercer
Sector i la presentació de la nova Junta Directiva de la Taula. Cal confirmar
assistència a: taula@tercersector.cat o bé al 93 310 57 07.

?

L’Entitat del Medi Ambient (EMA) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
ha preparat per al mes de juliol les visites guiades sota el títol “Vine a
conèixer les instal·lacions de tractament de residus i les depuradores” .
Les visites al llarg del curs estan adreçades a grups organitzats, la possibilitat
de les visites durant el juliol és que els interessats es poden apuntar
individualment. L’activitat és gratuïta, cal disposar de transport fins la
instal·lació. Inscripcions: compartim@lavola.com o Tel. 93 851 51 58.
- Depuradora del Prat de Llobregat: dimarts 7 i 14 de juliol a les 16h
- Ecoparc de Montcada i Reixac: dissabtes 4, 11 i 18 de juliol a les 10h
- Planta de Triatge de Gavà: dijous 2, 9 i 16 de juliol a les 16h

?

El Centre de Recursos Barcelona Sostenible ha organitzat activitats
d’estiu. Totes les activitats són gratuïtes, però algunes requereixen inscripció

prèvia. Més informació i inscripcions: http://www.bcn.cat/agenda21/crbs,
recursos@bcn.cat, tel. 93 237 47 43. Hi ha activitats durant el mes de juliol i
també durant el setembre, totes relacionades amb conèixer millor el cicle de
l’aigua i gaudir d’algunes de les possibilitats que aquesta ens proporciona.

?

El Centre de la Platja és un espai d’educació ambiental i d’informació del
litoral de Barcelona. Ha preparat una programació d’activitats d’estiu per a
tots els públics, des de préstec gratuït de materials, biblioplatja, cessió
d’espais, visites guiades a les exposicions del centre, activitats per a grups de
familiars i amics 8contes de sal i sorra, el parc dels esculls de Barcelona),
activitats per a grups d’infants i joves (coneguem el parc dels esculls, netegem
les platges, l’aigua salada, etc), activitats per a grups d’infants i joves Creu Roja
(meduses i peixos aranya, banderes a les platges, etc), activitats per a grups
de gent gran (literatura de parc en parc, literatura de platja en platja, ...). El
Centre de la Platja el podeu trobar als porxos de la platja de la Barceloneta (a
peu de platja) i sota el passeig Marítim (davant de l’Hospital del Mar). Tel: 932
210 348 o www.bcn.cat/platges o centreplatja@bcn.cat.

?

En Josep Maria Llorach ja té la programació de les sortides guiades per
aquest estiu. Ofereix visites al parc natural de Montserrat, als Ports, al Delta
de l’Ebre, a les Muntanyes de Prades... Per inscriure-us o demanar més
informació: Tel 977 322 322 o 679 46 77 64 i http.//entre-cel-iterra.blogspot.com i celiterra@tinet.cat

?

2GES (Grup de Geògrafs per l’Ecologia Social) i la Xarxa de Recerca en
Educació per a la Sostenibilitat organitzen el seminari “Les societats
urbanes davant la reforma ambiental. Visions i propostes al voltant de la
sostenibilitat”. El seminari es celebrarà el 28 i 29 de setembre a la Facultat
de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (C/Montalegre, 6.
Barcelona), és gratuït i cal prèvia inscripció a edusost@edusost.cat.

?

Del 30 de setembre al 2 d’octubre tindrà lloc a Karlsruhe (Alemanya), el
“International Greening Education Event”. És un seminari de tres dies que
agruparà organitzacions governamentals i no governamentals, institucions
educatives, mestres, professionals del medi ambient, per parlar de la necessitat de
“l’educació verda”. Per a més informació podeu consultar
http://www.etechgermany.com/GreeningEducationEvent.pdf. L’organització va a
càrrec de Etech Germany Program, Tel. 0049-721- 476 89 16 i c/e:
mail@etechgermany.com

?

La Universitat Sains Malaysia i la Leuphana University of Lüneburg organitzen la
3rd International Conference on Sustainability in Higher Education. Tindrà lloc
del 20 al 22 de novembre de 2009 a Penang, Malàisia. Per consultar el programa
i saber-ne més detalls, podeu consultar la pàgina www.hesd09.org

?

La campanya Catalunya Lliure de Bosses necessita el màxim d’adhesions a
partir de la pàgina web:
http://www.residusiconsum.org/catlliurebosses/manifest/index.html
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