Número 150, gener 2016

EL SOCI DEL MES

 Fem balanç de l’any 2015...
 26 de gener: Dia Mundial de l’Educació
Ambiental.

 Camins de Natura: últims dies per visitar
l’exposició.

ACTUALITAT DE LA SCEA

Fem balanç de l’any 2015...


S’adhereixen 20 noves sòcies i socis.



Segueix en funcionament la borsa de treball. Si sou d’alguna entitat o
empresa ens podeu fer arribar les vostres ofertes per a que en fem difusió als socis i
sòcies inscrits en aquest servei! Apunteu-vos-hi!

 Es compta amb la col·laboració de diversos estudiants en pràctiques:
l’Adrià i l’Anna.
 Junta Directiva (finals de febrer –pendent



La SCEA celebra durant tot el 2015 el seu 30è anniversari!

de convocar)

 Activitats d’hivern a l’Aula Ambiental Bosc
Turull

EL SOCI DEL MES
Aquest mes agraïm la col·laboració al 2015
de:

 Arrenca l’Aula Ambiental Bosc Turull, ofereint una programació
d’activitats a cada estació, organitzada en 4 eixos temàtics: Comunitat,
Educació, Biodiversitat i Art,Salut i Benestar. Es programen un total de 47
activitats. Es presenta la seva pàgina web: www.boscturull.cat i comença
la seva aventura a les xarxes socials facebook i twitter
 Noves col·laboracions: Es signa un conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Barcelona i altres entitats per realitzar mapatges
col·laboratius en el marc del projecte Mapa Barcelona+Sostenible.

Teresa Franquesa
Josep Maria Llorach
Miguel Cativiela
Marina Barroso

 Novetats del SDEA.

 Grups de treballs

 S’organitza una sortida per conèixer les colònies industrials i el
centre de fauna Camadoca (18 d’abril) .
 Participem a entitats de 2on nivell: la Xarxa de Voluntariat Ambiental
(XVAC), l’Obrador del 3er Sector Ambiental (O3SAC), la Federación de
Entidades de Educación Ambiental (FEEA) i la Xarxa d’Educació Pirineus
Vius (XEPV).
 Es participa al Fem Xarxing (4 de novembre) , a la trobada anual de la Xarxa d’Educació Pirineus
Vius (XEPV) (1,2 i 3 de desembre a Riglos), i a Tàndem Marketplace ambiental (21 de maig a Girona).


DONEM LA BENVINGUDA A...
Hector Pérez Cendrós núm. soci: 567
Muntsa Besnard Peix núm. sòcia: 568
Berta Grau Esteve núm. Sòcia: 569

La SCEA continua present a les xarxes socials. Ens pots seguir a través de Facebook i Twitter.

 Es realitza una nova Campanya #RosesSenseEspines, iniciativa
promoguda per socis i sòcies el Sant Jordi de 2014 per conscienciar de la
motxilla ecològica i social de les roses que es regalen per Sant Jordi.


Del 7 al 16 de maig es realitza conjuntament i amb la
col·laboració de l’Associació Hàbitats i el suport del Departament de
Territori i Sostenibilitat, “La setmana de boscos urbans”



S’inaugura l’exposició “Camins de Natura, itineraris vitals”, que des del 10 de
setembre fins al 31 de gener del 2016 es pot visitar a la Sala 4 Cotxeres de Palau
Robert. Paral·lelament s’ofereixen itineraris guiats i gratuïts dinamitzats per socis i
sòcies de la SCEA arreu del territori català.

1. CICLE DE CONFERÈNCIES “ANAR
A MAR”
Continua el Cicle de conferències “Anar
a Mar” organitzat per l’Escola del Mar de
Badalona i Marina Badalona. Iniciat al
novembre no finalitza fins el 25 de
febrer. Totes les conferències comencen
a les 7 de la tarda, són de temàtica
diversa sempre amb el mar com a fil
conductor.
Cicle de conferències



El 22 de setembre es presenta la prova pilot de la “Maleta de la Biodiversitat”,
projecte desenvolupat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

 Els dies 1 i 2 d’octubre es participa i dinamitza una Taula Rodona sobre “Criteris de qualitat” dins del
programa de les III Jornades PAN-europees d’Educació cap a la sostenibilitat que es van realitzar a
Barcelona.


Els dies 2 i 3 d’octubre es va realitzar el Fòrum d’Educació
Ambiental.cat“Educació per a sostenibilitat”emmarcat dins de les III Jornades PANeuropees. El Fòrum es va inaugurar a Palau Robert coincidint amb la Trobada
d’Equipaments de biodiversitat, projecte realitzat amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, i va acabar dissabte 3 a l’Aula Ambiental Bosc Turull.

 Des de finals de juliol la SCEA realitza el projecte pilot Aprenentatge-Servei: canvi
climàtic i salut ambiental a l’àrea metropolitana de Barcelona” que s’emmarca en el
Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat 2014-2020, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

2. CATÀLEG DE FORMACIÓ 2016
Ja pots consultar la proposta de cursos
de l’Escola de formació del COAMB per
al nou any. El catàleg de formació 2016
inclou noves activitats formatives
(pobresa energètica, actualitzacions
normatives, open data), i manté aquells
cursos que han captat especial interès,
com els de residus o els de sistemes
integrals de gestió.
Es tracta d’un catàleg dinàmic que
s’anirà actualitzant al llarg dels mesos.
Descarrega’l aquí.

 La SCEA es presenta al Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a la modalitat
“Trajectòria” i queda entre les 3 entitats finalistes.


A principis del 2015 es presenta la nova pàgina web de la SCEA.



La SCEA segueix col·laborant en la cinquena edició del projecte E+S:
Embolcalls+Sostenibles / Esmorzars més saludables als centres educatius de
Barcelona.

 LA SCEA segueix també participant en el projecte Mapa Barcelona + Sostenible de la ciutat de
Barcelona. Al mes de novembre es realitza el mapatge Col·laboratiu dinamitzat per la SCEA al barri
de Poble-sec: Comerços verds del Poble-sec


La SCEA forma part del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

I la llista segueix i segueix!!! Amb la participació a altres jornades, col·laboracions amb altres
entitats, adhesions a campanyes, ...
ESPEREM QUE AL LLARG D’AQUEST 2016 PUGUEM SEGUIR TREBALLANT PER A MILLORAR LA
QUALITAT DE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL!

3.
CUROS
D’INTRODUCCIÓ
A
L’ORNITOLOGIA DEL CASTELL DE
MONTESQUIU
L’Institut Català d’Ornitologia organitza
amb el Parc Natural del Castell de
Montesquiu 3 cursos de diferents nivells
sobre Ornitologia. El primer de tots és un
Curs d’Introducció a l’Ornitologia que es
durà a terme entre març-abril, en 4
dissabtes. Curs teòric i pràctic en el qual
es tracta la biologia de les aus i permet a
l’alumne descobrir els perquès del
comportament dels ocells, a més d’una
introducció a l’ornitologia de camp. No
requereix
experiència
prèvia
en
ornitologia.
Dates: 19 de març, 2, 9 i 16 d’abril de
2015, de 8h a 18:30h. Total de 32 hores.
Preu: 90€ no socis /60€ socis ICO.
Menors 18 anys 50% descompte.
Més informació

26 de gener: Dia Mundial de l’Educació Ambiental
Com cada 26 de gener celebrem el
dia Mundial de l’Educació
Ambiental, un dia per celebrar i
valorar la feina i tasca que tots
nosaltres realitzem a diari. La SCEA
fa més de trenta anys que vetlla i
agrupa a professionals que volen
transformar el seu entorn des de
l’educació ambiental i continuarà fentho gràcies al suport i empenta de tots
i totes vosaltres.
Aquest any, coincidint amb el dia 26, es realitza una visita a l’exposició Camins de Natura. La primera
activitat del cicle “Camins de Natura” organitzat conjuntament amb l’Aula Ambiental de la Sagrada
Família, l’Aula Ambiental de les Corts, el Consorci del parc Natural de la Serra de Collserola i La Fàbrica
del Sol. Aquest cicle gratuït ofereix un recorregut per itineraris de natura lligats a la ciutat de Barcelona i a
part de la visita del dia 26 de gener estan programades altres visites:
- 30 de gener: Itinerari Les Deus del Pantà . A càrrec de: Centre d’Informació del Parc de Collserola
- 6 de febrer: Georecerca dels camins de l’aigua al gòtic. A càrrec de: La Fàbrica del Sol.
- 20 de febrer: Itinerari: descobrim Vallcarca des del Bosc Turull. A càrrec de: Societat Catalana
d’Educació Ambiental
Seguim treballant per l’Educació Ambiental!

1. PREMIS FUNDACIÓ ROCA I
GALÈS
La FRG crea aquets Premis per
reconèixer públicament la important
tasca social que desenvolupen les
entitats i empreses de l’economia social
i solidària de Catalunya. Concretament
el Premi Albert Pérez Bastardes és en
reconeixement de la tasca de persones,
entitats i empreses a Catalunya,
valorant els projectes actuals, els
resultats dels seus treballs i els seus
projectes de futur fomentats en la
protecció del medi ambient, l’educació
mediambiental i la sostenibilitat.
Data límit per a la presentació de les
candidatures: 10 de febrer del 2016
Més informació

CAMINS DE NATURA: Últims dies per visitar
l’exposició!
Fins al 30 de gener es pot visitar l’exposició Camins
de Natura a la Sala4 Cotxeres de Palau Robert.
Exposició que ha estat oberta al públic des del
passat mes de setembre amb l’objectiu de donar
visibilitat a la importància de l’educació ambiental i
posar en valor la tasca diària de tots i totes les
educadores ambientals. I fer-ho aprofitar per
commemorar el 40 aniversari del primer itinerari
d’educació ambiental que es va fer al 1975 al Bosc
de Santiga (Barberà del Vallès) i també el 30è
aniversari de la Societat Catalana d’Educació
Ambiental.
Durant tots aquests mesos que l’exposició ha esta oberta al públic s’han programat paral·lelament a
l’exposició 44 itineraris gratuïts i guiats per educador/es ambiental socis i sòcies de la SCEA, que han estat
tot un èxit de participació! També s’han dissenyat activitats autoguiades disponibles a la pàgina web
Camins de natura per a tots/es el centres educatius o grups organitzats interessats en visitar l’exposició i
treballar amb els seus alumnes o membres.
Volem amb aquestes línies agrair la col·laboració de tots/es vosaltres i animar-vos a visitar l’exposició
aquests darrers dies!!
EL SOCI DEL MES

2. 12è PREMI RAMON MARGALEF
D’ECOLOGIA
Reconèixer una trajectòria científica o
un descobriment en el camp de les
ciències ecològiques que hagi contribuït
al progrés significatiu del coneixement o
el
pensament
científic,
o
al
desenvolupament d’instruments teòrics
per a la bona gestió dels recursos
naturals, del territori o del mar.
Termini de presentació: 13 de maig del
2016
Més informació

En aquest butlletí de balanç del 2015 volem agrair la col·laboració de tots els socis i sòcies que han
participat a l’apartat del soci/a del mes:

Teresa Franquesa

Marina Barroso

Miguel Cativiela
Josep Mª Llorach

MOLTES GRÀCIES!!!
1.LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE
L’EBRE
ANUNCIA
UNA
GRAN
MANIFESTACIÓ EL 7 DE FEBRER
El nou pla hidrològic aprovat el dia 8 de
gener per Reial decret, ha estat rebut
amb el descontentament de les entitats
ambientals. La Plataforma en Defensa
de l’Ebre prepara una gran concentració
a Amposta. Us informem que aquesta
manifestació està prevista pel dia 7 de
febrer.

GRUPS DE TREBALL:
Grup de Treball - Formació
A principis de gener es reuneix el grup de formació de la SCEA per preparar les formacions que
s’oferiran des de la SCEA durant el curs 2016/2017. Si voleu formar part del grup feu-nos-ho
saber!

Grup de Treball - Mapa Barcelona+Sostenible
2. INSECTES I ARANYES A LES
VOSTRES MANS!
Taller sobre petits animals per a tots els
públics. No tots els animals ens són
atractius. La majoria d’invertebrats ens
produeixen una sensació de rebuig.
Voleu saber si sou capaços de tocar una
aranya? En aquest taller podreu gaudir
d’una mostra d’insectes i d’altres
invertebrats a tocar de vosaltres.
Organitzat pel Museu de Ciències
Naturals de Granollers.
Dates: 5, 12, 19 i 26 de febrer; 4, 11 i 18
de març. Hora: de 17.30h a 18.30h.
Entrada menors de 12 anys: 1€ // Adults:
3€ (Places limitades)

El grup de treball del Mapa Barcelona+Sostenible necessita més col·laboracions i participació
dels socis/es de la SCEA. Durant el mes de febrer convocarem una reunió informativa per a tots
aquells socis i sòcies que estigueu interessats en participar! Animeu-vos!!!

LES VOCALIES INFORMEN

Novetats de la SDEA
Destaquem les següents novetats...
Això ho canvia tot: el capitalisme vs. el clima / Naomi Klein. Barcelona: Empúries,
2015.
L’autora planteja el canvi climàtic com una batalla entre el capitalisme i el planeta, en la
qual el major repte és pensar de manera radicalment diferent perquè els canvis siguin
possibles posant fre al model de consum a escala global i canviant el nostre sistema
econòmic.
Compromís de Barcelona pel clima [en línia] / Barcelona + Sostenible, Ajuntament de
Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2015 [consulta: 11-01-2016].
Disponible a: http://hdl.handle.net/11703/86378.

3. PARC NACIONAL
D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE
SANT MAURICI
Aquest mes compartim amb vosaltres el
programa d’activitats Gener-Juny 2016
del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici. Descobrir el
medi natural i cultural que ens envolta és
l’objectiu principal d’aquests itineraris i
activitats. Programa d’activitats

Document elaborat per membres de la xarxa Barcelona + Sostenible i presentat a
la COP21 (París) per l’Ajuntament de Barcelona com a compromís de la ciutat en la
lluita contra el canvi climàtic; és, alhora, un full de ruta per a la ciutat a curt termini.
Jo de gran vull ser e-co-no-mis-ta / Montse Junyent. Cànoves i Samalús: Proteus,
2014.
Història dirigida als més joves que tracta sobre l’economia del bé comú. Els
protagonistes obren un nou negoci i entre ells hi ha diferències de criteri sobre com s’ha
de gestionar. La visió tradicional (buscar el benefici propi a través de la competència)
xoca amb una nova visió que proposa un d’ells: assolir el bé comú mitjançant la
cooperació entre tots.
Residu zero: com reactivar l’economia sense carregar-se el planeta / Joan Marc
Simon. Barcelona: Pol·len Edicions, 2015.
Presenta una alternativa al sistema actual de gestió de recursos que és factible, positiva
i que permet mirar endavant fent ús dels darrers avenços en el món de la investigació
en el camp tecnològic i social. Parteix dels residus com a símptoma i els utilitza com a
clau de volta per proposar una manera de construir un sistema productiu i social

RECURSOS

1.APP TU HUERTO EN CASA
Amb aquesta aplicació pots començar a
donar els primers passos en l’hort urbà
sense saber res, des de zero. Poc a poc
t’aniràs convertint en un petit agricultor
urbà al plantar a la teva pròpia terrassa,
pati, petit terreny... Entre d’altres coses et
trobaràs amb: com començar, què puc
plantar ara, llistat de plantes, etc.
Més informació

diferent.
En podeu consultar totes les novetats mensuals de l’SDEA
A la relació de novetats hi trobareu també referències de la Biblioteca del Centre de Formació del
Laberint ja que la documentació i recursos de totes dues biblioteques especialitzades en temes
ambientals formen, la BAB (Biblioteca Ambiental de Barcelona).
També podeu consultar tot els materials i recursos al CBAB (Catàleg col·lectiu de les
Biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona) .

EL RACÓ DELS SOCIS

Aquest mes compartim...
El Jurat del Premi Batec 2015 concedeix l’accèssit a la sòcia de la SCEA Alba Castelltort pel
seu estudi ‘Educar a favor d’una nova cultura ambiental de l’aigua’. Llegir més...

2.GUÍAS DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓ
AMBIENTAL
“El canvi climàtic és un dels problemes
més greus als quals s’enfronta la
humanitat”.
Aquesta
guia
sobre
Educació Ambiental i Canvi Climàtic de
la Conselleria de Medi Ambient (Junta
d’Andalusia) pretén mostrar-nos que la
lluita contra el canvi climàtic no ha de ser
només un repte, sinó també una
oportunitat per al canvi en l’estil de vida
per a desenvolupar un món més just i
equilibrat.
Més informació

La sòcia Ariadna Pomar comparteix aquest article sobre Educació Ambiental i dinamització
local agroecològica publicat al CENEAM on ha participat amb altres autors.
La Dinamización Local Agroecológica (DLAe) forma parte del paradigma agroecológico, un
paradigma alternativo de desarrollo rural y periurbano que se despliega en tres frentes: como
disciplina científica, como conjunto de prácticas de manejo agrario y como movimiento social
transformador. La triple propuesta ofrecida por la DLAe cuestiona el sistema agroalimentario
industrial basado en el productivismo e incentiva la puesta en marcha de procesos participativos para analizar las acciones y relaciones de los diferentes actores sociales, respecto al sistema agroalimentario local, al tiempo que promueve la gestión colectiva y sostenible de bienes
comunes como la alimentación, la tierra, las semillas o el agua. Para ello se dota de herramientas que comparte con la educación ambiental, como la investigación-acción-participativa y
las metodologías participativas, que permiten establecer un diálogo de saberes entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico para promover mayor sostenibilidad en las comunidades agrarias.
Llegir més...
Esperem que sigui del vostre interès!

SDEA
Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Passeig de Salvat Papasseit, 1.
08003 Barcelona Tel. 93 256 25 92
documentacioambiental@bcn.cat

SCEA
Societat Catalana d’Educació Ambiental
Tel. 93 213 39 45
A/e: scea@scea.cat // www.scea.cat

