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Noves incorporacions a la SCEA!
Us informem que al llarg d’aquest mes de febrer la SCEA ha contractat a tres noves
persones. Elles són l’Aitana Vidal, l’Alèxia Cumplido i la Joana
Querol.
L’Aitana pren el relleu de l’Ariadna i serà l’encarregada de les feines
administratives de cada dia. A més, també formarà part de l’equip de
treball del nou projecte “Fem Campanya” i s’encarregarà de
dinamitzar altres projectes com el “de Font en Font” i a treballar en el
proper Fòrum d’Educació Ambiental 2000+10.
L’Alèxia es dedicarà bàsicament al nou projecte “Fem Campanya”,
tot i que també serà l’encarregada del butlletí electrònic mensual i
de donar un cop de mà en l’aniversari de la SCEA

La Joana es dedicarà exclusivament a la “Maleta dels Sons i els
Sorolls” i treballarà des del SDEA.
Benvingudes!

Seguim treballant en el 25 aniversari
Aquest 2010, la SCEA està d’aniversari; es compleixen 25 anys
de la constitució de la Societat Catalana d’Educació Ambiental.
Al llarg d’aquests anys, hem fet moltes trobades, molts fòrums,
monografies, reculls de recursos, sortides, la creació i
desenvolupament del Servei de Documentació d’Educació
Ambiental, projectes, hem fet xarxa... Entre tots i totes hem
construït una manera de fer, un projecte col·lectiu que uneix esforços pel
reconeixement de l’educació ambiental.
La celebració d’aquest 25è aniversari és una gran oportunitat de retrobar-nos,
encoratjar-nos, veure que tot plegat ha valgut la pena, recordar... A més, també pot ser
una oportunitat pels nous socis de conèixer els inicis de l’entitat i a totes les persones
que hi formem part.
Així doncs, hi ha un grup de treball format per l’Anna Prieto i l’Elena Forcada que està
treballant en la preparació d’un acte emotiu pel dissabte 24 d’abril. Per aquest acte,
estaria bé que tothom aporti el que pugui: fotografies, destreses a l’hora de fer vídeos,
les dots artístiques que sempre heu tingut a dins, tocar algun instrument... Us hi
animeu?!? Seguirem informant...

El “Fem Campanya” arrenca motors!
El “Fem Campanya”, que pretén engrescar a les escoles perquè dissenyin, executin
i avaluïn una campanya de comunicació al barri, a l’escola o a les famílies, es posa
en marxa!
Del 15 al 18 de març es realitzaran les cinc sessions d’(in)formació destinades al
professorat interessat en participar en el projecte. En aquestes sessions es
presentarà la iniciativa i es treballarà de manera dinàmica amb els assistents per a
recollir les aportacions que puguin tenir i crear entre totes les persones participants
una guia didàctica.
Paral·lelament, també s’està treballant en la creació d’un recull de recursos didàctics
que sigui útil a l’alumnat de cicle superior de primària i primer cicle de secundària per a
la creació de la seva campanya, i en la nova web que esperem que a mitjans de març
ja estigui llesta. L’adreça de la futura pàgina serà: www.femcampanya.cat.
Si sabeu de documents pedagògics que creieu que puguin ser interessants
per incloure en el recull de recursos, tant en matèria de residus orgànics,
com de comunicació, com anuncis o campanyes interessants, estaríem molt
agraïdes que ens els féssiu arribar a femcampanya@bcn.cat.

La Conferència Catalana de Medi Ambient per infants i joves ja
té data!
En motiu de la Conferència Internacional de Medi Ambient per Infants i Joves que es
celebrarà a Brasil entre el 5 i el 10 de juny, la SCEA amb la col·laboració d’altres
entitats està organitzant la Conferència Catalana de Medi Ambient que es celebrarà el
dia 9 d’abril al Centre UNESCO de Catalunya a Barcelona.
Tretze escoles catalanes seran les que participaran en aquest procés que comença
amb les conferències als propis centres, amb l’objectiu de consensuar uns
compromisos per debatre a nivell nacional, europeu i internacional. La comunitat
educativa, l’alumnat i el professorat tindrà l’oportunitat de debatre els desafiaments
davant del canvi climàtic, a més d’assumir responsabilitats d’accions locals.
Aquesta iniciativa permetrà als centres conèixer altres
centres escolars de Catalunya que estan treballant pel
compromís de caminar cap un món més sostenible
ambiental i socialment i promourà l’intercanvi entre
experiències internacionals que possibiliti que joves de
tot el món s’apropiïn localment de compromisos globals.

Maleta dels Sons i els Sorolls
Des de la Societat Catalana d’Educació Ambiental en col·laboració amb l’Agenda 21
Escolar estem elaborant el projecte de la Maleta dels Sons i els Sorolls. Aquest
projecte té com a objectiu oferir al professorat d’educació infantil, primària, secundària i
batxillerat un conjunt atractiu de recursos per a treballar sons i sorolls sota quatre
mirades diferents: la mirada científica, la mirada de la salut, la mirada del medi ambient
i la mirada cultural. A més, la Maleta inclourà una guia d’activitats innovadores
relacionada amb aquests recursos. Us seguirem informant!

Presentació de la Maleta de l’Energia
El passat 18 de febrer es va presentar la maleta de l’energia a La Culla,
d’Aprenentatge del Bages. En el seu blog hi trobem...

Camp

La Joana i la Yolanda del Servei de Documentació d’Educació Ambiental SDEA ens
van presentar la Maleta de l’Energia que és un conjunt de recursos materials i escrits
dirigits a Educació Infantil i cicle inicial; així com a Cicle Mitjà i Superior.
La Maleta virtual inclou unes fitxes informatives sobre temes relacionats amb l’energia.
La Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) a través del Servei de
Documentació ofereix també molts altres recursos de temàtica mediambiental.
Algunes imatges de la presentació:

La SCEA Participa al 1r Congrés de Comunicació Ambiental
Els dies 26 i 27 de febrer es va dur a terme a la ciutat de Girona el Primer Congrés de
Comunicació Ambiental amb un total de 84 inscrits i 18 ponents.
La formació en temps de crisi és més necessària que mai i
l’àmbit ambiental és un sector en alça. Aquestes són les
dues principals conclusions d’aquest 1r Congrés de
Comunicació Ambiental.
El matí del primer dia es varen exposar de manera sintètica
cinc experiències en comunicació ambiental. Entre elles, la
sòcia de la SCEA Marta Cuixart va realitzar una ponència
explicant la connexió entre l’Educació Ambiental i la
Comunicació Ambiental, i presentant el Fòrum d’educació
ambiental 2010, dedicat a la comunicació ambiental.
Al llarg del dia es va dur a terme una sessió d’intercanvi de coneixements i anècdotes
amb quatre periodistes, un per a cada tipus de mitjà, una dinàmica de networking,
facilitant la coneixença entre els participants, i es va concloure amb la projecció de la
pel·lícula Recipes for disaster.

Dissabte es van dur a terme diferents tallers de formació realitzats simultàniament. Els
més sol·licitats van estar el de Comunicació interessant, gràfica interessant (sobre
creativitat), i La comunicació ambiental de tu a tu, on s’exploraven vies d’interlocució
directa entre entitats i públic objectiu.
El Congrés de Comunicació Ambiental va ser organitzat pel Centre per a la
Sostenibilitat Territorial, i impulsat conjuntament amb el portal Ecologistes.net,
l’Associació de Naturalistes de Girona i l’Institut del Territori; comptant amb el suport
de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona.

1r Congrés de Comunicació Ambiental
- Dies: divendres 26 i dissabte 27 de febrer
- Lloc: Casa de Cultura de Girona
- 84 participants
- 18 entitats organitzadores i col·laboradores
- 18 ponents
- 13 hores de Congrés
- 1 crèdit de lliure elecció per la UdG
- Convalidació com a formació per a docents

Els documents que es van presentar a les xerrades i tallers, en format pdf, es poden
trobar a http://centresostenibilitat.cat/descarregues/.

La SCEA ha format part del Consell Consultiu de l’EDSCAT
El passat 25 de febrer, el conseller de Medi Ambient i Habitatge va presentar
la proposta de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya,
que estableix les línies i els objectius estratègics per tal de garantir la
transició de Catalunya cap a escenaris de major sostenibilitat social,
econòmica i ambiental, prenent com a horitzó l’any 2026.
En aquesta jornada també es van presentar els resultats del procés de
participació 2026.cat per a l’elaboració de l’Estratègia, i hi van intervenir
múltiples actors que varen participar en la seva elaboració.
LA SCEA ha format part del Consell Consultiu, l’objectiu
del qual ha estat realitzar un seguiment del procés de
participació i l’elaboració de l’Estratègia.
Per a més informació sobre el procés i els documents resultants, podeu
consultar la web següent:
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambiental/edscat/edscat_inici.html

Donem la benvinguda a...
... Marta Blanch Fitó, número de sòcia 438
... Violeta Saló Rocamora, número de sòcia 439
... Elisabet Vallcorba, número de sòcia 440

La sòcia del mes
Aquest mes de març us volem presentar la nostra sòcia

Pardell.

Elisenda

Sóc Elisenda Pardell, 41 anys, Enginyera agrònoma, faig una mica
de tot relacionat amb els temes ambientals, treballo a la
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Lleida.

1- Com vas conèixer la SCEA?
A través d'uns companys de feina que estaven associats i implicats amb la
SCEA.

2- Un argument per fer Educació Ambiental
És una eina imprescindible per acompanyar qualsevol estratègia-intervencióacció ambiental. A major educació/culturalització ambiental= major
comprensió, major recolzament, major reclam vers les polítiques ambientals
necessàries.
En molts casos, les societats urbanes vivim aïllades del nostre entorn i dels
recursos que ens sostenen. Es com si existís un filtre entre nosaltres i el medi
que ens acull, que ens separa virtualment, i ens fa oblidar la íntima relació que
tenim amb aquest medi i amb els seus problemes ambientals, i la fragilitat de les
nostres vides . L’educació/culturalització ambiental es una bona eina per
ajudar a dissoldre aquest filtre, a tocar de peus a terra.

3- Per quines fites creus que hauria de lluitar, des de la teva perspectiva,
l’educació ambiental que es fa avui dia?
Es positiu lligar l’educació ambiental amb accions determinades, molt
concretes i viables. Així l’acció, ja sigui amb un objectiu modest o de gran
escala, pot esdevenir exemplificant i culturalitzadora si mitjançant la
comprensió, la participació i la implicació del "personal", s’aconsegueixen
resultats exitosos i palpables. Per tant és imprescindible que les accions
triades vagin acompanyades dels recursos necessaris, i no vagin ni massa
endavant ni massa endarrere de la realitat on s’insereixen.
4- Un lloc per anar a passejar una tarda de març
Qualsevol lloc fora dels centres urbans, que et permeti prendre contacte al
medi natural. Els que vivim a la ciutat tenim un gran dèficit "d’hores verdes" i

no hi ha res mes ambientalment educatiu que una estona sense rellotge en mig
d’un entorn no humanitzat!

LES VOCALIES INFORMEN...
- Novetats Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Ja teniu a la vostra disposició els següents articles!
· The Journal of environmental education (vol. 41, number 2 - 2010).
SUMARI
ORIGINAL RESEARCH
A Feeling for the environment: emotion talk in/for the
pedagogy of public environmental education. Giuliano
Reis and Wolff-Michael Roth
The role of knowledge, social norms, and attitudes
toward organic products and shopping behavior: survey
results from high school students in Vienna. Elisabeth
Gotschi, Stefan Vogel, Thomas Lindenthal and Manuela
Larcher
Environmental problems, causes and solutions: an open question. Maya Negev,
Yaakov Garb, Roni Biller, Gonen Sagy and Alon Tal
ESSAY & ANALYSIS
The environment/society disconnect: an overview of a concept tetrad of
environment. Clayton Barry
A través de les següents dreceres trobareu el sumari d’altres revistes que rebem al
SDEA per subscripció:
· Aula de innovación educativa (núm. 188, gener 2010)
http://aula.grao.com/revistas/ficha.asp?ID=3&NUMERO=200
· Energías renovables (núm. 86, febrer 2010)
http://www.energias-renovables.com/paginas/TiendaCompraficha.asp?Cod=555&portada=1

· La fertilidad de la tierra (nº 39, invierno 2009)
http://www.lafertilidaddelatierra.com/revista.php

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

- Sortida a la Fàbrica del Sol
El dissabte 27 de febrer un grup de 13 persones, format per socis i sòcies de la SCEA i
familiars, vam anar a aquest equipament, situat a Barcelona.

Ens van rebre la Montse Mateu, responsable d’equipaments d'Educació Ambiental de
Barcelona i la Núria, coordinadora del centre. Ambdues ens van ensenyar com aquest
edifici modernista s’ha transformat per tal
de ser un model de sostenibilitat tant per
la construcció com pel funcionament.
La fàbrica del Sol vol ser un exemple
pràctic de l’ús de l’energia, de l’aigua, dels
residus i dels recursos en general.

Un cop vam fer la visita guiada a l’exposició permanent, vam poder xerrar una estona
sobre aquest tipus de propostes educatives.

Com que en el grup hi havia
entitats que també tenen edificis
la possibilitat de muntar un grup
tema dels edificis sostenibles.

altres persones que treballen a
similars a aquest, es va parlar de
de treball a la SCEA sobre el

Qui s’apuntaria?!

Formació
·

El dimecres 17 de març s’inicia el Curs d’anàlisi
espacial amb MiraMon. En aquesta activitat formativa
de 16 hores lectives, s’introduiran els conceptes teòrics
de l’anàlisi SIG i es posaran en pràctica amb múltiples
exercicis, utilitzant en profunditat les eines d’anàlisi pròpies del SIG MiraMon.

Aquest curs està organitzat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF) i es realitzarà els dies 17, 18, 23 i 24 de març de 10:30 a 14:30 a la seu
del CREAR (UAB). El preu és de 307 € (inclou els apunts i CDROM amb les dades
d’exemples tractades al curs) i hi ha 15 places. Per a més informació i inscripcions
consulta: http://www.creaf.uab.es/miramon/courses/MM03_10_CAT.htm
· Ambientalia 2010. I Congrés Estatal de Sostenibilitat. Rivas-Vaciamadrid serà,
durant tres dies, l’epicentre del debat i l'intercanvi d’idees i coneixement dels
professionals del sector del medi ambient a Espanya. El Congrés tindrà lloc entre
els dies 11 i 13 de març i es preveu l’assistència i participació de més de 400
professionals, científics, experts i tècnics del sector ambiental. Els organitzadors
són la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals (CECCAA), l’Associació
d'Ambientòlegs de Madrid (AAM) i la Federació Andalusa de Ciències Ambientals
(FACCAA). Alguns dels temes que s’abordaran són: el nou model energètic, la nova
cultura de l’aigua, la salut ambiental, la cooperació internacional, els nous models
de transport i mobilitat, les estratègies públiques per a la sostenibilitat, el canvi
climàtic, la contaminació i els residus, entre molts altres.
Per a consultar el programa provisional, realitzar la inscripció online, etc., visita la
web del congrés: http://estatal.ambientalia.org

· Nova convocatòria per al curs d’Economia Ecològica que s’ofereix al Campus
Virtual d’Ecoportal.net des del 24 de març. Modalitat: a Distància i durada de 5
mesos. Al finalitzar el curs s’estendrà un certificat de Participació de GEPAMA i
EcoPortal. Major informació sobre el curs i formulari d’inscripció a
http://www.ecoportal.net/content/view/full/25799

Subvencions, premis i ajuts
· Recordem que la Delegació de Ponent-Lleida d’Òmnium
Cultural, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i la
Fundació Pública Institut d’Estudis llerdencs de la Diputació de
Lleida convoquen el XXVI Premi Humbert Torres dedicat a la
divulgació científica. L’objectiu del premi és divulgar idees,
teories o pensaments de qualsevol de les branques del saber,
perquè, més enllà de l’especialitat acadèmica on sovint la
ciència es veu reclosa, es democratitzi el coneixement sense
que això comporti perdre el rigor i l’honestedat intel·lectual.
El termini s’acaba el 5 de març. Podreu trobar més informació
i bases a: http://www.fpiei.cat/ca/tramits_i_gestions/premis.asp
· Us informem que el dia 1 de març es va publicar la convocatòria de subvencions
per a iniciatives i projectes de l’àmbit de la sostenibilitat del CADS. Els
destinataris del programa d'ajuts són entitats sense finalitat de lucre. Aquí trobareu
tota la informació relativa a la presentació de les sol•licituds. Disposeu fins el 6

d’abril de 2010 per presentar les sol•licituds. Des del CADS s’aconsella que se’ls
enviïn les propostes a l’efecte de poder avaluar-ne la suficiència durant aquesta
primera quinzena del mes de març.

Sabeu que...
· Us recordem que un dimecres de cada quinzena l’Associació
Cívico-política Ciutadans pel Canvi ofereix un cicle de debats amb
el nom Crisi de Creixement, ens cal Decreixement? Podeu
consultar el programa al web: www.pelcanvi.org Dimecres 3, 17 i
24 de març, de 19 a 21h. La Rambla, 74, pral 1ª. BCN (Metro L3
Liceu). Entrada lliure amb aforament limitat. Es prega confirmar
assistència a: ciutadans@pelcanvi.org o tel.: 93 317 12 14

· Òmnium Cultural i DEPANA organitzen, en el marc de l'Any Internacional de la
Biodiversitat, una taula rodona amb el lema La Biodiversitat del Països Catalans:
la natura també és cultura. Com podem protegir-la els catalans?". L’objectiu és
el de difondre la riquesa biològica de
Catalunya, a més de posar en valor els
ecosistemes catalans i fomentar-ne la
seva conservació, tot implicant al conjunt
de la societat catalana. L’acte es durà a
terme dijous, 4 de març a les 19:00 a la
Seu d'Òmnium a Barcelona (C/Diputació
276, Principal). Més informació a:
http://www.depana.org

· El Centre per a la Sostenibilitat Territorial realitza un seguit de projeccions del
documental Gent de la Vall, gravat a la Vall d'en Bas. El 6 de març es realitzarà
una doble sessió: 17h al local social de Els Hostalets d'en Bas i a les 18.30h al local
social de Joanetes. I el 20 de març a les 17h al local Can Tista de St. Esteve d'en
Bas i a les 18.30h al local social de les Olletes de El Mallol. Més informació i
comanda de còpies: 622 23 06 55 i/o gentdelavall@centresostenibilitat.cat.
Informació del documental aquí.

· T’interessa la gestió de les tortugues marines?
T’agradaria participar com a voluntari/a en un
programa de conservació a Mèxic? El COAMB et
convida al 2n Cafè Tertúlia S.O.S Tortugues: una
experiència mexicana en una illa del Pacífic. Juan
Arévalo, ambientòleg de la Universitat de Salamanca,
parlarà de la seva experiència com a Team Leader en
un projecte de conservació de la tortuga golfina
(Lepidochelys olivacea). L’acte tindrà lloc el divendres
6 de març de 6 a 8 de la tarda a la Casa del Mar de
Barcelona.

· Ecomercat de Castelló d'Empúries el 7 de març de 9-14h.
Mercat del producte ecològic, local i de qualitat a la Llotja.
També hi haurà un taller de cosmètica natural amb plantes de
cultiu biodinàmic a l'Ecomuseu-Farinera de Castelló
d’Empúries i una visita guiada al museu. Més informació a
www.ecomuseu-farinera.org.

· Aquest mes, l’Espai d'Informació Ambiental de l'Ajuntament de Reus organitza un
seguit d’actes:
-

Presentació de 'www.educacionparaelconsumo.es: Recursos pedagògics
per a l’educació d’un consum sostenible. DOLCETA és un projecte de la UE
destinat a difondre l’educació per al consum. Posa a
l’abast set mòduls interactius amb informació sobre
drets, serveis i recursos pedagògics per al consum
responsable. L’acte es celebrarà dijous 11 de març
de 17:30 a 19 h a l’espai d’Informació Ambiental (Pl.
Antoni Sabater, Reus). Contacte: 977 01008 / info.eia@reus.cat . Més
informació http://www.educacionparaelconsumo.es/

-

Taller Estratègies de comunicació i educació per a la sostenibilitat, dirigit a
persones dedicades a la comunicació o a la divulgació ambiental, mestres,
educadors/es, monitors/es i públic interessat en general. Aquest taller formatiu
constarà de dues sessions, el 17 i el 18 de març, obertes a la reflexió i
l’experimentació dels processos comunicatius i educatius cap a un món més
sostenible. Es realitzarà a l’Espai d’Informació Ambiental (Pl. Antoni Sabater
Esteve, Reus) de 18 a 20:30 h. Contacte: 977 01008 / info.eia@reus.cat

· El proper dijous 18 de març és la nova cita del Cicle de Tertúlies de Cafè que
organitza l’Associació de Professionals del Medi Ambient (APROMA), sota el títol
"L'aigua a Catalunya: com fer de la imaginació i l’enginy noves fonts de
recurs". Comptarà amb la participació dels tertulians Salvador Milà i Josep Albern i
es farà al Carrer Aribau 185 a les 6 de la tarda. Més informació a
http://www.aproma.org/ Cal inscriure’s a aproma@aproma.org o 93.245.29.01.
· Un any mes, des del Centre per a la Sostenibilitat
Territorial arriba la nova edició del curs pràctic
d'horticultura ecològica Planta't a l'hort, que
començarà el proper dissabte 20 de març. Es
realitzarà al Parc Nou d'Olot al llarg de 8
dissabtes fins a principis de juliol, i els
participants podran disposar d'una parcel·la per
conrear-hi el propi hort. Les inscripcions estan
obertes fins el 15 de març. Per mes informació i
inscripcions:
Tel.
972266762
museuvolcans@olot.cat
· La Fundación Nueva Cultura del Agua porta a Barcelona l’exposició Aigua, Rius i
Pobles, adreçada a alumnes de secundària. Aquesta exposició ja ha visitat
diferents països i recull experiències sobre els usos, els aprofitaments de l’aigua i

les problemàtiques relacionades des d’una perspectiva local i internacional i amb un
destacable suport audiovisual i fotogràfic. La visita inclourà animació teatral i un
monitor que guiarà el grup d’alumnes. L’exposició es farà al Museu Marítim de
Barcelona del 4 al 30 de maig i és gratuïta. Per fer la inscripció i reservar el dia de
la visita contacta amb arp@barcelonya.org, o bé truca al 934245202. Per a més
informació, visita la pàgina web: www.aguariosypueblos.org.

· Recordeu que a l’Aula de l’Aigua fan xerrades tots els dimarts i dijous, excursions,
seminaris, cinefòrums, etc. Per a més informació podeu visitar la seva web
http://www.auladelaigua.org/ o bé trucar al 93 432 72 09. Per veure la programació
feu clic aquí.
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