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Per molts anys!!

El dia 24 d’abril varem celebrar al Palau Maricel de Sitges el vint-i-cinquè aniversari de la SCEA
amb una jornada de treball, per reflexionar i debatre sobre els camins per a l’educació i el
canvi social, i amb un seguit d’actes emotius per rememorar i festejar el recorregut fet per la
SCEA en aquets 25 anys.
La jornada va ser una oportunitat per l’intercanvi
d’opinions, sinèrgies, discussió i reflexió de persones
procedents de diversos àmbits i amb un ampli ventall de
coneixements vinculats a la cultura de la sostenibilitat.
L’assistència va ser de 57 persones, incloent-hi els
ponents, i també hi va ser present la televisió Local de
Sitges.
La ponència marc del Dr. Joandomènec Ros, catedràtic
de la Universitat de Barcelona i membre del Consell
Assessor per a la Sostenibilitat de Catalunya, va iniciar la
jornada. Va parlar dels Reptes de la Sostenibilitat i el
debat posterior es va estendre fins l’hora d’esmorzar.
Posteriorment es van formar quatre grups de treball dinamitzats per 4 persones especialistes
en els diferents àmbits:
1) Educació i sensibilització ambiental. Com afrontem els reptes des d’aquests fronts?
Sara Batet, UNESCOCAT.

Butlletí 96, abril 2010

2) L’EA eina socialitzadora. Josep Mª Llorach. SCEA.
3) Els missatges i la seva efectivitat. Comunicació per a l’acció. Juanjo Ortega. TALP
COMUNICACIÓ
4) La unió fa la força. Societat civil com a motor de canvi. Els reptes per la sostenibilitat i
la participació ciutadana. Marta Cuixart, SCEA.
Els tallers es van prolongar durant dues hores i mitja. Van identificar per sectors els principals
reptes detectats i les possibles accions a desenvolupar-hi però pensant en un horitzó de futur
que permetés ja observar els resultats d’aquests accions plasmades en un diari de l’any 2035,
The Globe.Cat que podeu consultar al web.
Després del magnífic dinar a la terrassa del Palau, es
van desenvolupar els actes de celebració dels 25è
aniversari de la SCEA.

Manel Cervera va explicar els inicis de la SCEA abans
del passi d’un emotiu audiovisual que repassava el camí
recorregut de l’educació ambiental i de la SCEA. Ens va
posar la pell de gallina a tota la gent assistent!

Tot seguit es va dur a
terme un concurs sobre
la història de la SCEA,
un torn de paraules dels
antics presidents que
varen
assistir
i
l’esperada
obra
de
teatre “Dissonàncies”.

Per acabar la jornada, ens varem reunir al voltant de la recreació d’un estany, amb una copa de
cava a una mà i amb un desig a l’altre. A mesura que es feien els brindis, bufàvem les
espelmes i entonàvem l’Anys i anys, els desitjos abocats a l’estany s’anaven obrint a mode de
nenúfars...

Moltes gràcies a tots i totes per assistir a l’aniversari i fer d’aquesta jornada un
dia inoblidable. Seguirem treballant per aconseguir celebrar 25 anys més!!
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Assemblea SCEA i memòria 2009
Dissabte 10 d’abril es va celebrar l’Assemblea General de la SCEA a l’Aula del Servei de
Documentació d’Educació Ambiental (C/ Nil Fabra, 20, baixos). Varem ser un total de 16 socis i
sòcies. Degut a l’assistència de persones noves, es comença amb una ronda de presentacions.
Després de l’esmorzar de benvinguda, ens posem mans a l’obra!
Entre d’altres temes tractats en destaquem:

• La renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. Aquesta és la nova composició:
Persona
Lluís Pagespetit
Dèlia Batet
Joan Solé

c/e
ambiental@viladraueducacio.com
delia@celrogent.com
roada@uni.ictnet.es

Persona

c/e

Júlia Mérida

kkampanilla@hotmail.com

Juanjo Butron

jbutron@telefonica.net

Júlia García
Elena Forcada

jgarcia@esplai.org
eforcada@lavola.com

Glòria Arribas

tamtam@pangea.org

Marta Cuixart
Teresa Canyellas
Isabel Alves
Ana Prieto

mct@pangea.org
cdre@parccollserola.net
ialves@pangea.org
prieti@pangea.org

Margarida Feliu

santamarta@viladraueducacio.com

Teresa Franquesa

tfranquesa@mail.bcn.es

Xavi Camps

xavi@terramar.org

Eva Jordà

reursos@didactic.cat

Joan Manel Riera

enc@pangea.org

Oscar Cid

cda-delta@xtec.cat

Ariadna Pomar
Alèxia Cumplido
Aitana Vidal

scea@scea.cat

Càrrec
President
Secretaria
Tresorer

Càrrec

Funció

Representant al Consell Municipal de
Medi Ambient i Sostenibilitat de BCN
Voluntariat, relacions externes,
comunicació
Relacions externes (FEEA, Seminario)
Sortides i intercanvis
Sortides i intercanvis, representació al
Consell de Medi ambient i Sost. de
l'Eixample
Grup de documentació
Grup de documentació
Grup de documentació
Sortides intercanvis. Grup documentació
Participació edusost, fòrum i jornades.
Vocals
Guia d’activitats d’EA
Col·lecció monografies
Fa de pont entre la SCEA i les comarques
gironines mentre es busca algú altre.
Delegació comarques Lleida
Comissió Consultiva Parc Montnegre
Corredor. Educació i participació ENP
Consell
per a la Sostenibilitat de les
Representants
Terres de l’Ebre
Secretaria
tècnica
administrativa

Dinamització web, Butlletí electrònic, Fem
Campanya, Brasil, De Font en Font,
Fòrum 200+10

• La presentació de la memòria de l’any 2009 de la SCEA. Aquest any hem canviat una mica
el format i hem intentat fer més comprensibles els números cada vegada més complexes de
l’entitat. La memòria ha estat enviada a tots els socis i sòcies i està penjada a la pàgina web
per a que es pugui consultar.

• Els projectes que arrenquen durant l’any 2010 són el Fem Campanya, la Conferència
Internacional per Infants i Joves sobre Medi Ambient “Brasil 2010” i l’Aniversari - Fòrum. Us
mantindrem informats de tots tres projectes!
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Si esteu interessats o interessades en saber més detalls del que es va tractar, podeu demanar
a secretaria l’acta de l’assemblea.

Canvi d’adreça de la web i del mail de la SCEA!!
Us recordem que la SCEA disposa de domini propi! Això vol dir que la web de l’entitat canvia!
Ara està ubicada a:

www.scea.cat
i el mail de secretaria és

scea@scea.cat

Si teniu algun problema a l’hora d’enviar o rebre correus electrònics
us agrairem que ens ho feu saber al telèfon 93 488 29 79.
Disculpeu les molèsties!

Es celebra la Conferència Catalana, amb la mirada cap al
Seminari Europeu.
El divendres 9 d’abril es va celebrar la Conferència Catalana per Infants i Joves sobre Medi
Ambient al Centre Unescocat de Catalunya. Hi van participar 39 nois i noies d’entre 12 i 16
anys, 12 professors/es i 4 persones organitzadores, que formen part del grup coordinador
d’aquest procés, un total de 55 persones.
Després de lliurar la documentació,
presentar el programa i els objectius, vuit
centres van exposar un resum de les seves
Conferències, quins eren els compromisos
que havien adoptat i quines accions havien
pensat per assolir-los. Tanmateix van
presentar uns cartells que resumien els
seus compromisos i estratègies. Utilitzant
unes
graelles
amb
indicadors,
els
protagonistes de la Conferència, els nois i
noies assistents, van valorar l’exposició dels
seus companys, per a després poder
escollir els delegats que els representaran a
la Conferència Internacional de Brasil.
L’hora d’esmorzar va servir per fer una pausa i rebre a la periodista Pilar Sampietro, del
Programa Vida Verda de Radio Nacional d’Espanya, que va venir a fer entrevistes a alguns
dels
participants.
(enllaç
per
escoltar
el
programa:
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100416/verd-pot-ocupar-les-grans-ciutatsexperienciessobre-jardins-urbans-vida-verda/746667.shtml)
A continuació l’alumnat va acordar els continguts de la Carta de Compromisos Catalana, que
inclou: reducció de generació de residus, d’aigua, disminució d’emissió de CO2, recuperació de
zones verdes, conservació de la biodiversitat, afavorir el consum responsable i sostenible...
L’última part de la Conferència es va dedicar a deliberar i consensuar per centre, la puntuació
que s’atorgava a cada institut. Mitjançant la suma de vots, es va seleccionar el centre delegat i
el suplent, com també els dos cartells que es presentaran a la Conferència Internacional.
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Aquests es penjaran a l’espai web de l’Estat Espanyol i es presentaran a la Conferència
Europea.
Els dos cartells escollits van ser, en primer lloc Gota a gota que el agua se agota, del Col·legi
Mare de Deu de la Mercè, de Sant Feliu de Llobregat i en segon lloc Buenas prácticas
ecológicas, de l’Escola Parroquial Sant Feliu, Cabrera de Mar, i el centre seleccionat com a
delegat va ser l’INS Narcís Monturiol de Barcelona i el centre suplent el Col·legi Mare de Deu
de la Mercè, de Sant Feliu de Llobregat.
La delegació catalana compta finalment amb la participació de dos alumnes del centre
seleccionat (Gerard Martínez i Mireia Peris) i una professora acompanyant (Maria Antònia
Sordé), una tercera alumna del centre suplent (Marta Cerdán) i una jove facilitadora que
dinamitzarà, juntament amb altres joves, la Conferència Internacional (Ariadna Pomar).
La delegació Espanyola tindrà representació, a més de Catalunya, de les comunitats
autònomes d’Euskadi i Galícia que també han fet el seu procés autonòmic i han seleccionat els
seus delegats.

El següent pas és el Seminari Europeu, que es celebrarà de forma virtual entre el 5 i 11 de
maig. En aquest espai virtual hi participaran 100 alumnes dels països inscrits (Alemanya,
Espanya, França, Grècia, Itàlia, Portugal i República Txeca). A través de lectures, el
plantejament de preguntes i debats, es crearà la base per a redactar la Carta de Compromisos
Europea, que finalitzarà a Brasil.

“Fem Campanya”
Després de les sessions de presentació a l’Aula de l’Agenda 21 Escolar de
Barcelona i de les visites als propis centres, finalment són 9 els centres que s’han
inscrit al Programa Fem Campanya. Aquests són: ESC Pau Vila, ESC Els Pins, INS
Bosch de Montjuic, INS Narcís Monturiol, INS Front Marítim, ESC Ferrer i Guàrdia,
INS Vila de Gràcia, ESC Frederic Mistral/Tècnic Eulàlia i el ESC Sagrada Família. A més a
més, els centres ESC Orlandai i ESC Joan Miró faran aportacions per la web de campanyes
que ja han realitzat.
Actualment estan dissenyant la seva campanya de comunicació, amb l’ajuda de la guia
didàctica, pas a pas, i de l’assessorament de l’equip de la SCEA. La pàgina web està gairebé a
punt de veure la llum, de moment us avancem algunes de les seves pàgines:
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Donem
Donem la benvinguda a...
... Cristina Buscarons Cortadellas, número de sòcia 449
... Gisela Picanyol Vall, número de sòcia 450
... Joan Ramon Sanz Ball·llosera, número de soci 451

El soci del mes
Aquest mes d’abril us volem presentar la nostra sòcia:

Maria Oliver.
Hola! Sóc la Maria Oliver,
tinc 28 anys i sóc
barcelonina però visc a
Cambrils. Dedico el meu
temps a l’educació
ambiental i a fer de mare.
Vaig estudiar biologia
humana, però amb poquet
temps en un laboratori
vaig veure que lo meu no
anava per allà. Per tant,
vaig deixar la biologia i
vaig seguir la feina
d’educadora que sempre, de
manera més o menys formal,
havia fet.

L’educació ambiental va ser per mi la possibilitat de fusionar
allò que havia estudiat, la biologia, amb allò que m’agradava i
m’hi dedicava, l’educació.
Així que des de fa dos anys em dedico a fer d’educadora
ambiental a Cel Rogent, el que es tradueix principalment en fer
activitats per i amb les escoles, entre altres coses.
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1- Com vas conèixer la SCEA?
Vaig conèixer la SCEA a través de la feina i les companyes de
Cel Rogent.
2- Un argument per fer Educació Ambiental
Per mi, els sistemes educatius i les formes d’aprenentatge
necessiten un canvi, necessiten fer un gir en el fons i en la
forma. L’educació ambiental em sembla una eina molt potent per a
promoure aquest canvi necessari. A més és una gran oportunitat
per donar a conèixer el món que ens envolta, començant per
l’entorn més proper, i promoure el respecte i l’amor cap a
aquest entorn.
3- Per quines fites creus que hauria de lluitar, des de la teva perspectiva,
l’educació ambiental que es fa avui dia?
Crec que hauria de lluitar per consolidar-se com una manera
d’enfocar l’educació, vetllant per mantenir la qualitat i
promovent la professionalització del sector.
4- Un lloc per anar a passejar una tarda d’abril
Les comarques de Tarragona estan plenes de racons de gran
bellesa i poc concorreguts, on la combinació de mar i muntanya
dóna lloc a molta riquesa natural, de paisatges i pobles.
De muntanya un lloc que a mi m’agrada molt és La Serra del
Montsant, al Priorat. Un racó de món preciós, variat i ple de
pau.
I a la costa, us diria que aneu a fer el camí de
ronda (part del GR-92) entre l’Ametlla de Mar i
l’Ampolla, al Baix Ebre.
5- El llibre que tens a la tauleta de nit
Sempre en tinc uns quants a mitges...ara mateix a la bossa hi
porto un de la Rebeca Wild, Libertad y límites. Amor y respeto,
i a la tauleta de nit hi tinc Espejos d’Eduardo Galeano.

LES VOCALIES INFORMEN...

- Grup de sortides de la SCEA
Sentim informar-vos que la sortida que el grup de sortides de la SCEA havia organitzat a l’Alta
Ribagorça pel cap de setmana del 15 i 16 de Maig, queda anul·lada per falta d’inscripcions.
En un principi es preveu que es realitzi al mes d’octubre, ja us anirem informant de la nova
data.
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Degut a l’interès i al gran nombre de continguts de la proposta, i a l’oportunitat que representa
de conèixer tant les persones de la comarca de l’Alta Ribagorça com la feina que
desenvolupen, us animem a que us apunteu en aquesta nova convocatòria.

- Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Presentació de la Maleta dels Residus i el Consum Responsable
El passat 29 d’abril es va presentar La Maleta dels
Residus i el Consum Responsable dins el marc de
formació del Programa Agenda 21 Escolar de
Barcelona.
L’entitat ha pogut donar continuïtat al projecte
d’elaboració de Maletes Temàtiques, i amb
aquesta – desenvolupada gràcies a la subvenció
aprovada per l’Ajuntament de Barcelona en el
2009 - ja són tres les que hi ha al SDEA a
disposició d’educadors i educadores de cicle
infantil i primària.
A la primera part, els assistents - gairebé una vintena - van poder remenar els materials que
formen la maleta, es van endur el recull de recursos número 19 (Maleta dels residus i el
consum responsable) i van visionar el curtmetratge de dibuixos animats de Setem El ultimátum
evolutivo.
A la segona part, es va realitzar un taller de fabricació de sabó casolà a partir d’oli reciclat a
càrrec de Tomàs Pedraza, professor del CE Valldaura. Va explicar el procés d’elaboració de
sabó transmetent d’una manera entusiasta totes les possibilitats tant didàctiques com
pràctiques d’aquest procés tan ancestral.

Subvencions, premis i ajuts
• La Fundación Biodiversidad ha convocat dues beques de formació, de sis mesos de durada,
per a projectes que es desenvoluparan en diferents departaments de la Fundació
Biodiversitat. Els interessats i interessades han de fer arribar el seu CV acompanyat d'una
carta de presentació a recursoshumanos@fundacion-biodiversitat.és abans del 12 de maig
de 2010. Per a més informació sobre la convocatòria i els requisits consulta l’apartat “trabaja
con nosotros” de la seva web: http://www.fundacion-biodiversidad.es
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Sabeu que...
• Ecomercat de Castelló d'Empúries el diumenge 2 de maig de 9-14h.
Mercat del producte ecològic, local i de qualitat a la Llotja. També hi haurà
la Formatgeria ecològica Mas Marcé (Candidat a Baluard d'Slow Food) a
les 11h a la Sala Polivalent Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries i
una visita guiada al museu. Més informació a www.ecomuseu-farinera.org.

• Per si és del vostre interès, us informem que la IV “Cumbre de los Pueblos Enlazando
Alternativas” i el “Tribunal Permanent dels Pobles” tindran lloc a Madrid del 14 al 18
de maig a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat Complutense, de forma
paral·lela a la reunió de Caps d'Estat de la Unió Europea (UE), Amèrica Llatina i Carib.
Podeu consultar el programa aquí i per més informació visiteu el site
http://www.enlazandoalternativas.org/

•

L’ADENC organitza les Jornades de recuperació dels espais fluvials
de la conca del Besòs on es tractaran els temes no resolts i els
interrogants existents sobre la recuperació real dels ecosistemes fluvials
de la conca del Besòs els dies 11, 13, 18, 20 i 22 de maig. Entre el seguit
de conferències que es duran a terme al Casal Pere Quart (Rambla 69)
de Sabadell de 19:00 a 21:00 h, també es realitzarà una visita a dos
projectes de restauració. El preu és de 5 euros socis i 10 euros no socis
(gratuït per estudiants, aturats i jubilats, amb acreditació). Per a inscriure’t
o consultar el programa, visita www.adenc.cat o escriu a
recorreu@adenc.cat.

• Aquest mes de maig DEPANA te un calendari farcit de sortides amb diverses propostes
per als caps de setmana. Per a consultar-lo
http://www.depana.org/data/3004101036_agenda3tr.pdf

podeu

visitar

el

web

• L’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya organitza per cinquena vegada, juntament amb el Consell General
de Cambres de Catalunya i la Borsa de Subproductes de Catalunya, la jornada: ‘Gestió de
residus com a subproductes. Casos pràctics’. La jornada vol promoure la utilització
d’eines com la Borsa de Subproductes de Catalunya i potenciar la utilització de residus com
a primeres matèries d’altres processos productius. La jornada tindrà lloc a l’Auditori del
CosmoCaixa (Museu de la Ciència de l’Obra Social ‘La Caixa’), a la ciutat de
Barcelona, el dia 5 de maig de 9 a 14h. Cal confirmar l’assistència a
http://www.arc.cat/jornades/subproductes2010/index.html

• Us convidem a assistir al cicle sobre consum crític “Consum
responsable i alternatives” que es farà al Centre Cívic Parc
Sandaru (Barcelona) del 4 a l'11 de Maig. Aquest cicle pretén donar
eines per a reflexionar de manera crítica i conscient sobre la nostra
manera de consumir i consta d’exposicions, tallers, espectacles
familiars, mercat d’intercanvi... Consulteu el programa al web
http://www.ccparcsandaru.cat/. Més informació al 93 309 06 35 o bé
info@ccparcsandaru.cat.

• La Fundación Nueva Cultura del Agua porta a Barcelona l’exposició Aigua, Rius i Pobles,
adreçada a alumnes de secundària. Aquesta exposició recull experiències sobre els usos,
els aprofitaments de l’aigua i les problemàtiques relacionades des d’una perspectiva local i
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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
http://www.auladelaigua.org/ o bé trucar al 93 432 72 09.

podeu

visitar

la

seva

web

• Us animem a que aneu a la conferència internacional ConCrit (Constructive Criticism) de
debat i anàlisi de les tendències pedagògiques i educatives actuals els dies 14 i 15 de maig.
La trobada té com a objectiu establir xarxes internacionals per a la introducció i el
desenvolupament d’idees i pensaments crítics i alternatius sobre les institucions
pedagògiques
i
els
sistemes
educatius
nacionals.
Més
informació:
http://www.concrit.org/ConCrit/HOME.html

• La Xarxa de Consum Solidari organitza la conferència L’agroecologia
contra l’agronegoci. És una idea global? I local? A càrreg de Clara
Nichols, professora de la Universitat de Califòrnia (Berkeley) i el passi
del documental “De la mata a la olla (Albasud-Luciérnaga). Dilluns 24
de maig a les 19.15 al Terra Dolça (Sant Cugat del Vallès).

SCEA
Societat Catalana d’Educació Ambiental

SDEA
Servei
de
Ambiental

Documentació

d’Educació

C. Aragó 281, 1r 1a. 08009 Barcelona.
Tel. 93 488 29 79
A/e: scea@scea.cat
www.scea.cat

Fax 93 487 32 83

C. Nil Fabra 20. 08012 Barcelona.
Tel. 93 256 25 92
A/e: documentacioambiental@ bcn.cat
www.pangea.org/scea/sdea.htm

