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FUNCIONAMENT INTERN

Altes i baixes de socis

A la nost ra ent it at durant l any 2005 es van regist rar 9 alt es i 39 baixes de socis. El
nom bre de socis i sòcies en acabar l any és de 210.
La quantitat de baixes respon a la tasca de depuració de sòcies i socis que en els
últims any no han pagat les quotes.
A finals d est iu des de la secret aria es van dur a t erm e un t reball est adíst ic sobre
l evolució de socis de l ent it at , consult able a la m at eixa secret aria.

1.2.

Assemblea i renovació de càrrecs de la Junta Directiva

El dissabt e 5 de m arç de 2006 es va convocar l Assem blea General am b caràct er
ordinari a la seu de la Societ at Cat alana d Educació Am bient al a Barcelona.
Hi van assistir 11 socis i 13 més es van excusar.
Hilda Weissm ann, President a de l ent it at des de 2002, va fer un resum de les
act uacions de l ent it at de l any 2004, debat en relació a diferent s t em es. A
continuació Júlia García, secretària de la Junta, va presentar el balanç de comptes i
el pressupost
Es va presentar i votar les candidatures per a la renovació dels càrrecs de la Junta
Directiva: Júlia García assumeix la presidència, Hilda Weissmann ocupa la vice
presidència, Lluís Pagespetit entra a ocupar el càrrec de secretari de la Junta i
Beatriu Tenas es manté com a tresorera. Entren també els nous vocal: Joan Vives,
Elena Forcada, Ana Prieto, Marta Cuixart i Teresa Canyellas i Ester Sanglas i
mantenen la vocalia: Oriol Costa, Glòria Arribas, Juanjo Butrón, Mar Olivar, Isabel
Alves, Joan Manel Riera, Albert Torras, Clara Casas i Margarida Feliu
A les darreres pàgines d aquest a Mem òria es det alla la com posició que ha t ingut la
Junt a durant l any 2005.

1.3.

Funcionalment de la Junta Directiva

Act ualm ent l anom enada Junt et a , de t robada quinzenal, est à form ada per 3
persones: Júlia García (presidenta), Hilda Weissmann (vice - presidenta; ) i Lluís
Pagespetit (secretari), més la secretària tècnica (Helena Solé).
Es cont inua am b la program ació d un calendari de reunions bim ensuals de la Junt a
Directiva en el qual es marquen els dies en que cada membre o membres hauran
de present ar algun dels 16 t em es que s est an desenvolupant en els diferent s àm bit s
de t reball. Al llarg de l any hi ha hagut 5 reunions de j unt a ( gener, abril, j uny,
setembre i novembre). Les actes es poden consultar a la secretaria.
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Les tres gran línies de treball que intenta promoure la Junta són, com cada any:
Fom ent ar la part icipació am b l est ruct uració d espais i equips dinàm ics
d int ercanvi d inform ació.
Potenciar la formació amb la creació de contextos útils per a la reflexió i
l aprenent at ge, com els proj ect es de cursos de form ació, o l At eneu o cinefòrums ambientals.
Augmentar la comunicació amb la continuïtat i millora de les actuals eines:
butlletí electrònic, revista en xarxa, web i publicacions.

1.4.

Secretaria

Al llarg de l any s han m ant ingut les 20 hores de t reball set m anal a la Secret aria
Administrativa de la SCEA, amb un horari (gener juny) de: dilluns i dimecres de
15:30 a 20:30; i dimarts i dijous de 8:30 a 13:30 i (juliol desembre) de: dilluns
17:00 a 21:00; dimarts i divendres de 8:00 a 12:00; i dimecres i dijous de 1500 a
19: 00. Els horaris d at enció al públic han est at dilluns i dim ecres de 17.00h a
19.00h) . L Helena Solé Joval cont inua ocupant la plaça de la secret aria t ècnica.
Ent re les t asques dut es al llarg de l any es destaquen l est udi global de l evolució
dels socis de l ent it at , la present ació de l ent it at ( form at PW) i el procés de
recuperació arxius inform àt ics generat s am b l ant ic ordenador MAC ( t reball
voluntari de Quimi Creixans).

1.4.1.

Serveis als socis

Al llarg de l any 2005 es van fer les t ram eses de correspondència i publicacions
habituals. Es van enviar a tots els socis i sòcies els següents documents:
8 butlletins electrònics mensuals, del número 47 al 55, corresponents al
període febrer - novembre.
Dípt ic elect rònic i per correu post al de la sort ida a l Hort de la Sínia.
Convocat òria de l Assem blea Ordinària, via elect rònica i per correu post al.
Mem òria de la SCEA de l any 2004, via correu elect rònic.
Felicitació de Nadal, via correu electrònic.
Informacions d int erès punt uals: ofert es de t reball, cursos, present acions
dels reculls de recursos i llibres..., via correu electrònic.
Els nous socis i sòcies van rebre un correu electrònic de benvinguda i el darrer
butlletí electrònic.

1.4.2.

Se r ve i d infor m a ció personalitzada

Durant l any 2005 es van at endre unes 412 t rucades i uns 155 m issat ges de
contestador telefònic, i uns 1154 correus electrònic a la baixa (ja depurats) i 21
atencions personalitzades.
3
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Els motius de les trucades i correus electrònics són principalment, derivats de
l adm inist ració i gest ió de la SCEA, t ram esa de currículum s, coneixem ent de la
SCEA i volunt at d associar- se, compra de monografies, demandes de participació en
cursos, fires i actes diversos, participació en projectes diversos, demanda
d assessoram ent i d educadors per fer t allers escolars, est udiant s que dem anen
informació diversa sobre Educació Ambiental per fer treballs, socis per actualitzar
dades o donar- se de baixa, informació sobre Programa Escoles Verdes i Centres
d Educació Ambiental, voluntat de fer- se socis, assessoram ent d act ivit at s escolars,
cont act es relacionat s Fòrum 2000 d Educació Am bient al...
Els m ot ius de les visit es presencials són t am bé diversos: int erès per l ent it at i per
associar- se, consulta de fons bibliogràfic, demanda de formació, compra de
monografies, assessorament, presentació de projectes, lliurament de currículum
vitae, est udiant s que cerquen inform acions vàries d Educació Am bient al...
Moltes de les consultes van ser referides al fons documental, i van ser canalitzades
cap al Servei de Docum ent ació d Educació Am bient al ( SDEA) , am b seu al Cent re de
Recursos Barcelona Sostenible.

1.5.

Pr océ s de m odifica ció de ls Est a t u t s de l En t it a t

L ent it at no s havia adapt at a la nova norm at iva reguladora d associacions: Llei
7/ 1997, de 18 de j uny, d associacions ( DOGC 2423, d 1 de j uliol) , per això durant
l any es redact en els canvis dels est at ut s originals de l any 1985, que seran
aprovat s en l assem blea General del 2006.

2.

2.1.

D I FUSI Ó D E L EN TI TAT I COMUNICACIÓ

Butlletí electrònic

Durant aquest any 2005 s edit en, des de la secret aria de la SCEA, vuit núm eros del
but llet í elect rònic. El núm ero 47, el prim er de l any, surt a principis de febrer i la
resta van sortint a principis de cada mes. El butlletí electrònic arriba als socis a
t ravés de la llist a de dist ribució per I nt ernet . S ha de dir que aquest a llist a de
distribució arriba ja pràcticament a tots els socis i sòcies (92,3 % dels socis i sòcies
inclosos en la llista de distribució).
Els apart at s fixes del but llet í han est at : Servei de Docum ent ació d Educació
Am bient al, At eneu d Educació Am bient al, Donem la benvinguda a... nous socis i
sòcies, Borsa de treball, Subvencions, ajuts..., Us fem saber... A més a més, hi ha
aparegut articles de nous projectes, de sortides i funcionament de programes.
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M ost r a d Associa cions de la M e r cè 2 0 0 5 : 1 0 a e dició

Durant els dies 23, 24 i 25 de setembre la SCEA va participar en la desena edició
de la Most ra d Associacions de la Mercè de Barcelona, en aquesta edició es
desenvoluparà a la Plaça Catalunya. La SCEA va tenir assignat un estand dins del
sect or Juvenils, Form ació i Medi Am bient i va at endre al públic en general durant
els tres dies de la mostra, de 11h a 20h. Es van atendre 72 consultes directes
personals al llarg dels t res dies, i a m és a m és, van passar al volt ant d unes 300
persones per l est and.
També dins el marc de la Mostra es va fer una partida del Joc dels Camins de
l Aigua Dolça am b t ot s visit ant s que hi van voler j ugar ( dissabte dia 24 a les 12h).
Després de la Mostra cap persona que va passar per l est and es va apropar a la
SCEA, fet que també havia succeït en altres edicions. La junta directiva va avaluar
que l esforç de trobar voluntaris per atendre l est and no es correspon amb la
resposta, i va decidir al menys pel proper any - no tornar a participar.

2.3.

Renovació del Web

A principis d any es fan vàries reunions per t al d abordar com hauria de ser el nou
web de l ent it at i es defineixen els paràmetres. Es demanen pressupostos i s escull
a l em presa Mcrit per dissenyar i programar el web.
A m it j ans d any arriba la proposta de disseny del nou web de la SCEA, molt més
at raient i int eract iva que l act ual. Sobre aquest a propost a es fan m odificacions i a
finals d any es comença a treballar a fons amb els continguts del nou espai
d I nt ernet de la SCEA. El procés finalit zarà a principis de l any 2006 am b el
funcionament normal del nou web.

3.

3.1.

PUBLICACIONS

Col·le cció de M on ogr a fie s d Edu ca ció Am bie n t a l

La col·lecció Monografies d'Educació Ambiental és un projecte editorial impulsat
conjuntament per la Societat Balear d'Educació Ambiental i la Societat Catalana
d'Educació Am bient al. Des de com ençam ent s de 2002 n ha assum it la
responsabilit at l Edit orial Graó, de Barcelona.
Fins al m om ent s han publicat 11 llibres, alguns en doble versió, cat alana i
castellana.
Tam bé s ha iniciat la publicació elect rònica d alguns t ít ols de la sèrie Docum ent ació,
que a part ir d ara nom és es publicarà en aquest form at . Els podeu consultar a la
pàgina web www.mediamweb.com i al web de l edit orial Graó:
http://www.grao.com/descargas/edicioneselectronicas.asp
5
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Des de la SCEA s ha t raduït al cat alà l est udi fet per per Soren Breit ing, Michela
Mayer i Finn Mogensen amb el títol de "Quality Criteria for ESD- Schools
Guidelines to enhance the quality of Education for Sustainable Development"
Aquesta publicació va destinada a les escoles i autoritats educatives que estan
treballant en l Educació pel Desenvolupament Sostenible (EDS). Presenta, com a
propost a, una llist a no exhaust iva de crit eris de qualit at am b la volunt at de que
responsables educatius, professorat, equips directius, famílies i estudiants puguin
utilitzar- la com a punt de partida de reflexions, debats i futur desenvolupament de
l EDS.
Correspon a la t ercera fase ( el result at ) d un anàlisi com parat iu ent re iniciat ives en
el cam p de l Educació Am bient al i l Educació per al Desenvolupam ent Sost enbile de
13 països diferent s. L aut ora Michela Mayer ha aut orit zat la t raducció al cat alà de la
rest a del t reball i j a s hi est à t reballant .
Durant l any 2005 la col·lecció no ha rebut el suport econòmic del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ni de la Caixa d Est alvis de les Balears,
Sa Nostra.

3.2.

Premi Embat

Em bat Llibres i l Edit orial Graó van convocar la quart a edició del Prem i Em bat
d Educació Am bient al ( 3.000 euros) , am b l obj ect iu de difondre t reballs que fessin
aport acions significat ives al desenvolupam ent d aquest a est rat ègia. S hi podien
present ar les obres inèdit es, escrit es en qualsevol llengua de l Est at espanyol, que
t ract essin d aspect es t eòrics i/ o pràct ics de l educació am bient al. El t ermini de
present ació d originals finalit zà el 13 de j uny de 2005. S hi van present ar dues
obres i va resultar guanyador el treball Ecología acústica y educación. Bases para el
diseño de un nuevo paisaje sonoro, de Susana Espinosa, que serà publicat a la
col·lecció Monografies d Educació Am bient al.

3.3

Guia Escoles Verdes

Davant l encàrrec per part del Depart am ent de Medi Am bient i Habit at ge de la
redacció d una guia que recollís el procedim ent per a ser Escola Verda, es va
presentar una proposta al mes de maig.
Acceptada la proposta el grup de treball de la SCEA que havia portat fins el moment
el programa Escoles Verdes (Escola de Natura del Corredor, Escola de Natura Cel
Rogent , l Associació de Promoció i Educació Ambiental- APEMA Les Guilleries i el
Cent re d Educació Ambiental Santa Marta de Viladrau viladraueducacio.com) van
iniciar la seva redacció am b la coordinació de l equip de Viladrau.
El desem bre de 2005 s ent regà el t reball definit iu am b la col·laboració
desinteressada de membres de la junta de la SCEA amb el títol: Guia
d am bient alit zació del cent re educat iu. Com ser escola verda, procés d adhesió.
La seva publicació queda pendent en funció de les necessit at s i volunt at s del
govern.
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Reculls de Recursos

Els reculls de recursos són una selecció bibliogràfica temàtica que va destinada
principalment als professionals del món educatiu, tant de la branca formal com no
formal. El contingut està classificat en diversos apartats: lectures bàsiques; lectures
d aprofundim ent ; llibres per a infants i joves; materials didàctics; vídeos, jocs i
material multimèdia; webs; activitats i visites; exemples de com posar- s hi i alt res
adreces d int erès.
En el marc del conveni de col·laboració entre la SCEA i la Direcció de Programes
Ambientals de l Aj unt am ent de Barcelona, en el 2005 s han present at quat re reculls
de recursos.
Durant el mes de gener es va presentar una nova edició ampliada i actualitzada
dels tres primers reculls de recursos editats en el 2001 i el 2002. Els temes en que
se centren cadascun dels reculls són: energia (núm. 1), aigua (núm. 2) i materials i
residus (núm. 3).
Durant el m es d abril es va present ar el recull de recursos núm . 11, cent rat en el
t em a de l alim ent ació i la salut .
A cadascuna de les presentacions es duu a terme una activitat organitzada pel
mateix personal del SDEA i el grup de treball de documentació de la SCEA. En
cert es ocasions s ha col·laborat am b alt res ent it at s i s han dut a t erm e act ivit at s
que elles mateixes ofereixen dins el seu programa educatiu.

3.5.

Premi Albert Pérez

Bastardas

La SCEA fa difusió entre els socis i sòcies del IX Premi Albert Pérez- Bastardas,
d art icles de coneixem ent i defensa del m edi am bient convocat per la Fundació Roca
i Galès. El guanyador de l edició d enguany ha est at Jordi Romero- Lengua, amb el
text: A propòsit de la lentitud. Reflexions pausades sobre els moviments Slow Food
i CittaSlow.

3.6.

Ca t à le g

1 0 0 Bon e s I de e s

Dins del cat àleg 100 Bones I dees , edit at per l Aj unt am ent de Barcelona en m ot iu
de la Convenció dels signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, la
nost ra ent it at ha present at la fit xa t it ulada: Treball en xarxa. I nt ercanvi
d'experiències, difusió d'inform ació i form ació d'educadors am bient als . En aquest a
s explica t ot el procés del Fòrum d Educació Am biental.
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FORMACIÓ

At e ne u d Edu ca ció Am bie n t a l

Dins del m arc del conveni de col·laboració ent re la Societ at Cat alana d Educació
Ambiental (SCEA) i el Centre de Recursos Barcelona Sostenible (CRBS) de
l Aj unt am ent de Barcelona, s ha program at l At eneu d Educació Am bient al. Es t ract a
d un program a de form ació adreçat a educadors am bient als - especialment de
l àm bit de l educació no form al - la feina habitual dels quals és programar,
desenvolupar i/o avaluar projectes i program es d educació am bient al, i m olt
especialment a aquells que tenen com responsabilitat la coordinació i formació
d alt res agent s educat ius. L act ivit at va com ençar l any 2002. Des del gener al j uny
de 2005 han tingut lloc 7 sessions de dues hores de durada cadascuna, amb una
assistència de 17 persones. El mes de novembre se reinicien les sessions que duren
fins al mes de desembre, en aquest període hi hagut 3 sessions amb una
assistència regular i amb una inscripció de 18 persones.
Durant una de les sessions de l At eneu es va analit zar la propost a de Debat
Curricular im pulsada des del Depart am ent d Educació de la Generalit at de
Catalunya, les aportacions de la sessió van ser lliurades al mateix departament.

4.2.

Universitat de Ponent de Ciències de la Na t u r a : Cu r s d EA.

A principis del 2005, la Universitat de Ponent de Ciències de la Natura, i en concret
el responsable de formació, Guillem Chacón, va proposar a la SCEA el
desenvolupam ent d un Curs d Educació Am bient al a la seu de la UPCN ( Serós,
Lleida), que s iniciés durant els cursos d est iu de la pròpia UPCN, i cont inués al llarg
del curs 2005- 2006. El curs estaria subvencionat íntegrament per la UPCN,
assumint les despeses dels honoraris del professorat.
Des de la SCEA es va elaborar una proposta, que s ha port at a t erm e a part ir de la
creació d un grup de t reball de socis de la SCEA, que va definir els cont ingut s del
curs i va assumir la docència de les sessions.
El resultat final ha estat:
- Curs d Est iu: Mòdul de 5 sessions d Educació Am bient al del dilluns 25 al divendres
29 de juliol, desenvolupades per: Margarida Feliu, Ana Prieto, Carles Xifra i Elena
Forcada.
- Curs de Tardor - Hivern: Mòdul de 4 sessions de 6 hores, realitzades en caps de
setmana als mesos de setembre, octubre novembre i gener. Aquestes sessions han
estat desenvolupades per Júlia García, Lluís Pagespetit i Miquel Marcelino.
La proposta continua amb la realització del Curs de primavera, durant els mesos de
febrer a maig del 2006, amb 4 sessions més de cap de setmana.
Tant des de la SCEA, com des de la UPCN, valorem molt positivament tot el procés
realit zat , i esperem reiniciar el curs d Educació Am bient al am b el Curs d Est iu del
2006, rendibilit zant d aquest a m anera t ot l esforç realit zat .
A disposició dels socis es troben a la SCEA el programa del curs i la valoració dels
diferents mòduls.
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5. PROJECTES I PROGRAMES

5.1.

Programa Escoles Verdes

El programa Escoles Verdes impulsat per el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb la participació del Departament
d Educació i l I nst it ut Cat alà de l Energia, persegueix l am bient alt izació de cent res
educatius a Catalunya.
Des dels inicis del programa la SCEA, com entitat promotora del projecte, ha
desenvolupat les tasques de coordinació i execució tècnica del programa a través
del Consell de Centres amb els equips de: Escola de Natura el Corredor, Escola de
Nat ura Cel Rogent , l Associació de Prom oció i Educació Medioam bient al - APEMA Les
Guilleries i el Cent re d Educació Am bient al Sant a Mart a de Viladrau.
Dins la propost a del curs 2004/ 05, durant el prim er t rim est re de l any 2005 es van
portar a terme cinc fòrums (trobades) a nivell territorial on els centres participants
( am b represent ació d alum nat i professorat ) van exposar les act uacions que
portaven a terme.
A l iniciar el nou curs 2005/ 06, davant la volunt at de canvi en la im plicació en el
programa per part dels Departaments, no es van celebrar els seminaris de formació
que anualment permetien a noves escoles incorporar- se en el programa. La
convocat òria que el Depart am ent d Educació va fer sobre proj ect es d innovació
educat iva cont em plava j a l àm bit de l educació am bient al i es convert ia així en la
via d ent rada al procés per esdevenir, si així ho desit j a el cent re, una Escola Verda.
Paral·lelament aquests canvis, el cost total del projecte ha obligat al DMAH a
convocar un concurs públic per a l assessoram ent t ècnic del program a per un any.
L equip de la SCEA no va sortir guanyador, quedant així suspesa la participació de
la SCEA al programa Escoles Verdes.
Fora del concurs públic i en un encàrrec contract utal independent, es va demanar a
l equip t ècnic la redacció de la Guia d am bient alit zació del cent re educat iu.

5.2.

Con se ll de Ce n t r e s d Edu ca ció Am bie n t a l ( CCEA)

Enguany ha estat un any d im pàs i reflexió per al CCEA. S han organitzat dues
reunions. La primera al Monestir de Vilabertran, 8 de juliol de 2005. Hi van
participar representants de: CEA Mas Pins, CEA Can Coll, Associació Guilleries,
Escola del Parc Delat de l Ebre, Viladraueducació.com, Escola de Natura del
Corredor, Gorgònia, Escola dels Estanys, Dinamis, Àrea d ús públic del Monestir de
Vilabertan.
Es van abordar el principals temes: present ació del col·lect iu de cent res de l Alt
Em pordà Blau Tram ont ana ; Present ació i discussió sobre l evolució de la dem anda
d act ivit at s dels CEA s per part dels usuaris i la prospect iva de fut ur; Debat sobre
una est rat ègia conj unt a dels CEA s per a la Form ació de form adors; La secció del
Consell dins la Web de la SCEA (el 40 % de la despesa de la remodelació i
dinam it zació d aquest a web correrà a càrrec del pressupost del Consell); ...
La segona trobada va tenir lloc a Deltebre (col·laboració delParc Natural del Delta
de L Ebre i de l Escola del Parc) , el divendres 2 de desembre. Hi van participar 31
persones representants de: Cea mas d'en Pedro, Fundació Pere Tarrés, Escola de
Natura Cel Rogent, Associació les Guilleries, Ciet Sta. Marta viladrau, Escola de
Natura del Corredor, Mas Pins / Can Balasch - Parc de Collserola Can coll - Parc de
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Collserola, L'Escola del Parc del Delta de l'Ebre, Minyons Escoltes Sant Jordi de
Catalunya, Parc Natural Delt a de l Ebre, Parc Natural del Port, L Hort de la Sínia del
Gaià, Cam p d Aprenentatge del Delt a de l Ebre, Museu del Montsià, Gubiana dels
Ports, Reserva Natural Sebes, Grup natura Freixe, Centre Natura Arabogues,
Lacerta, serveis mediambientals, Cases de colònies Amadeu i Victòria.
Durant la jornada es van plantejar quatres eixos principals: presentació del CCEA
als equips que no en formen part i que t reballen a les t erres de l Ebre,i presentació
d aquest s, debat al volt ant de diversos t em es com les t ipologies i funcions dels
cent res d EA. Molt s dels Cent res part icipant s ent raran a form ar part el proper any
del CCEA.
Cal assenyalar que l any 2005 no s han t ram it at les quot es anuals del CCEA.

5.3.
Se r ve i de D ocu m e n t a ció d Edu ca ció Am bie n t a l a l CRBS i Gr u p de
treball de documentació

La relació institucional entre la Societat Catalana d'Educació Ambiental i
l'Ajuntament de Barcelona va néixer el desembre de 2000 quan es va signar un
conveni de col·laboració per a la creació d un servei de docum ent ació i recursos
d educació am bient al ( SDEA) obert a la ciut adania, am b seu al Cent re de Recursos
Barcelona Sostenible.
Des de llavors s'han establert tres nous convenis i dues renovacions per tal de
continuar el projecte.
El grup de treball de documentació de la SCEA, ja constituït per dur a terme
tasques de gestió del fons documental de la SCEA, va començar a donar suport al
projecte del Servei de Docum ent ació d Educació Am bient al. Const a de quat re
membres, una de les quals és representant a la Junta Directiva corresponent a la
vocalia de documentació. Al llarg del 2005 les trobades i tasques realitzades pel
grup de treball han implicat una dedicació total de 160 hores i han estat les
següents:
Col·laboració en la realització dels tres reculls de recursos temàtics anuals
que es publiquen, i en la preparació de les respectives presentacions al
CRBS.
Recerca i selecció de materials i recursos per a adquisició.
Decisió en la definició de criteris de funcionament del SDEA.
Assessorament al personal del SDEA.
Col·laboració i revisió en tasques pròpies del SDEA.
El SDEA ha tancat l'exercici 2005 amb un total aproximat de 2562 documents
( s exclouen les revistes).
Segons l acord signat am b l Aj unt am ent de Barcelona, periòdicam ent es fa una
revisió de la docum ent ació nova que rep la SCEA, i si és d int erès, aquest a es
trasllada al SDEA. Aquesta documentació rep el mateix tracte que la resta del fons
documental, és a dir, es registra, es cataloga i es posa a la disposició dels usuaris.
Durant el 2005 han consultat el SDEA un total de 914 usuaris. Tenint en compte el
total de persones que han visitat el Centre de Recursos Barcelona Sostenible (2637
persones), aquesta xifra representa gairebé un 35% dels usuaris del CRBS.
S han fet 31 consult es d usuaris que són socis de la SCEA. Aquest es represent en el
3,4 % del total de consultes realitzades.
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Proposta projecte canvi climàtic

Durant l any 2005 s han consolidat els cont act es per form ar part d un proj ect e
europeu liderat pel Field St udies Council d Anglat erra.
La Comissió Europea, a través del Programa Sócrates- Minerva, ha seleccionat la
proposta per desenvolupar, al llarg de 2 anys, la creació i difusió d un j oc on- line
sobre el canvi clim àt ic ( el règim de com erç d em issions) per a escoles de
secundària (13- 19 anys) a la UE.
A més de la SCEA com a socis hi ha Polònia: University Centre for environmental
research, Latvia: Children´s environment school, Itàlia: la societat cooperativa
Valle dei Casali i Anglaterra: I- site (experts en webs).
La primera trobada per conèixer tots els participants i engegar el projecte es farà a
mitjans de febrer de 2006.

5.5.

Joc de ls Ca m in s de l Aigua D olça

Durant la participació de la SCEA a la Fira del Fòrum Universal de les Cultures de
Barcelona l any 2004 es va crear un grup de t reball que va crear el j oc: Els
Cam ins de l Aigua ( I dea i disseny: I sabel Alves, Ferran Casadó, Gerard Guix i Ana
Prieto).
Enguany es va present ar una propost a d avaluació ( de dinàm iques i de m at erials)
del Joc a les subvencions a entitats del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La subvenció va ser concedida, i partint de la versió pilot del joc es van fer un
seguint de sessions d experim ent ació en l àm bit de l educació no form al i
post eriorm ent t ot a una fase d avaluació.
El result at ha est at que es disposa de 4 exem plars definit ius del j oc, uns t rípt ics de
present ació, un m anual descript iu i d ús del j oc i una guia ràpida. En aquest s
moment s s est à fent difusió del j oc per t al de pot enciar- lo.

5.6
Vine a la biblioteca a llegir, jugar i aprendre sobre sostenibilitat:
lectures i jocs ambientals per a infants a les biblioteques

Enguany s ha present at aquest proj ect e a les subvencions de t em àt ica d educació
ambiental dels districtes de Barcelona. El projecte sintèticament consisteix en el
disseny, programació i realització de tallers de lectures i jocs ambientals per a
infants de 6 a 9 anys. Prèviament es realitza un recull de lectures i jocs sobre
t em àt iques am bient als adreçades a infant s, i s elabora un docum ent final am b la
selecció de lectures i jocs, i orientacions didàctiques dirigides a bibliotecaris,
educadors i famílies interessades en aquests tipus de recursos i activitats. La
subvenció ha est at present ada als dist rict es de: L Eixam ple, Sant Andreu i Hort a
Guinardó.
La subvenció ha est at at orgada pel dist rict e de l Eixam ple i durant l any 2005 s ha
dut a t erm e la fase inicial de la propost a, durant l any 2006 es farà un t aller a
cadascuna de les quat re bibliot eques del dist rict e de l Eixam ple: Lola Anglada, Fort
Pienc, Joan Miró i Sofia Barat.
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Pla d Acció de la SCEA

Durant aquest 2005 s han dut a t erm e les accions previst es en el Pla d Acció i s ha
participat en les reunions de seguiment programades. Durant el pròxim 2006 el
renovarà el Pla d Acció per al Bienni 2006 2008.

6. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS

6.1.

Fòrum Cívic Sagrada Família:

L any 2005 j a no hi ha hagut cap t robada de t reball dels represent ant s de les
diferents entitats. El coordinador del grup, a instàncies del Districte, va fer una
diagnosi sobre els proj ect es que les diferent s ent it at s est aven fent , però m ai s ha
arribat a fer cap presentació dels resultats obtinguts.
Lògicament, cada entitat ha seguit fent la seva. La tardor del 2005 es va constituir
un grup m ot or que t enia com a obj ect iu m unt ar la Coordinadora d Ent it at s de la
Sagrada Família. En ell hi ha representades bona part de les entitats i associacions
que ja formaven el Fòrum Cívic. Ara però, els objectius són més amplis i no fan
referència únicament a temes de medi ambient.
En cert a form a, l Aula am bient al del Punt Verd sem bla que ha heret at el paper que
abans tenia el Fòrum Cívic respecte la realització de propostes i activitats
relacionades amb temes de medi ambient i sostenibilitat.

6.2.

Fundació Roca i Galès

La SCEA ha m ant ingut l acord am b la Fundació Roca i Galès per a la ut ilit zació del
despatx (seu de la SCEA), ús de la sala de reunions un cop per setmana, el
magatzem de documents i diverses sales per a actes puntuals. La SCEA cobreix
part de les despeses d ut ilit zació del local, fot ocopiadora, t elèfon i fax. Tam bé fa
difusió del Premi Albert Pérez Bastardas.
Tam bé des de la SCEA es col·labora am b la publicació d art icles d educació
ambiental a la seva revista Cooperativa Catalana. Enguany els articles publicats han
estat:
L educació am bient al en xarxa, Est udi prospect iu d onze proj ect es cat alans.
Alba Castelltort, Màrian Navarro, Albert Torras i Neus Sanmartí.
Les trobades d associacions d educadors am bient als. Júlia García.
Les dues entitats intercanvien les seves publicacions, així com els butlletins
electrònics. Es preveu incorporar un link de la Fundació a la pàgina web de la SCEA.
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Consell Consultiu de Collserola

Durant l any 2005 la SCEA (representada per Beatriu Tenas) ha continuat
participant en el Consell Consultiu del Parc de Collserola. Enguany han estat
convocades dues sessions ordinàries, la primera va tenir lloc el 30 de juny, i la
segona el 20 de desembre.
En am bdues sessions es van abordar t em es vinculat s a la gest ió de l espai prot egit
com ara: la cam panya de prot ecció d incendis, l inform e de la Com issió Especial
d Urbanism e i l inform e sobre la m odificació del PGM a la Vall de Sant Just .

6.4.

Comissió Consultiva del Parc Natural del Montnegre

Aquesta Comissió compleix la funció de mantenir informades les entitats vinculades
al Parc sobre les actuacions previstes i dutes a terme pel Servei de Parcs de la
Diputació de Barcelona al Montnegre i el Corredor. El representant és en Joan Manel
Riera.

6.5.

Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona

El Consell de Medi Ambient ha seguit amb la seva tasca de vetllar pel
desenvolupam ent de l Agenda 21 de la ciut at de Barcelona. D una banda, ha edit at
m at erials que s han fet arribar a la SCEA i de l alt ra s han program at reunions i
visites diverses.
Entre les reunions extraordinàries destaquem la Convenció de Signants que es va
dur a t erm e el 20 d oct ubre a la UPC i les reunions prèvies de preparació i revisió
per cadascun dels 10 temes principals. La SCEA va actuar com a relatora del tema
de residus, com parant els plans d acció de les ent it at s i les diverses iniciat ives que
s han iniciat des de diversos sect ors socials: em preses, universitats, etc.
Destaquem també la reunió anual del Plenari del Consell que es va desenvolupar a
finals de desem bre. S hi va present ar l inform e de gest ió 2005 i les propost es per al
2006. També es va acordar crear dos grups de treball per estudiar amb més detall
els t em es energèt ics i de soroll. Acabat l act e es van lliurar els prem is Acció 21,
edició 2005. La SCEA va form ar part del j urat d aquest a edició.
El representant de la SCEA al Consell de Medi Ambient de Barcelona durant el 2005
va ser Albert Torras que t am bé va represent ar la Societ at en el Consell de l Agenda
21 escolar, especialm ent pel que fa a l at orgam ent d aj ut s econòm ics als cent res
que presenten projectes.

6.6.

Com issió de M e di Am bie n t i Sost e n ibilit a t de l Eix a m ple

La SCEA forma part d aquest a com issió des que es va const it uir l any 2004. L any
2005 es van fer dues reunions, una el dia 15 de febrer i l alt ra, el 20 de set em bre.
A t ot es dues es va fer el seguim ent del com plim ent del Pla d Acció del Dist rict e. A la
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darrera reunió es va decidir fer dos grups de treball, un de seguiment del PAD i
l alt re, sobre els residus. La SCEA es va oferir per t reballar en t ot s dos t em es. En
t ot l any no es va t ornar a fer cap m és t robada.

7.

SEMINARIS PERMANENTS

7.1.

VI Encuentro de Entidades de Educación Ambiental

Com cada any, durant el m es de novem bre ( del 3 al 5 de novem bre) s ha t ornat a
celebrar l Encuentro de Entidades de Educación Ambiental a nivell estatal. Aquest
any el lloc de t robada a est at Binifaldó ( Mallorca) , doncs l ent it at organitzadora ha
estat la SBEA, Societ at Balear d Educació Am bient al, en commemoració als seus 20
anys de treball. En total hi van ser presents 10 associacions espanyoles (de les 13
que hi ha en total a l Est at ) .
A l Encuentro hi van assistir, en represent ació de la SCEA, l Hilda Weissm ann, el
Juanjo Butron i la Júlia García.
La t em àt ica d enguany ha est at cent rada en la professionalit zació de l educació
am bient al i el perfil de l educador am bient al. La discussió sobre el t em a ha provocat
fortes dissensions entre els conceptes i les necessitats de professionalització i perfil,
tant entre les diferents autonomies com entre els propis participants.
Aquest fet ha provocat la dificult at de consensuar acords a l hora d elaborar
documentacions conjuntes, i ha determinat la demanda al CENEAM, per part dels
part icipant s, d un Sem inari per t reballar exclusivam ent aquest t em a am b un
dinamitzador expert.
El proper Encuent ro serà organit zat per l AVEADS ( Associació Valenciana d Educació
Ambiental i Desenvolupament Sostenible), el mes de novembre del 2006.

7.2. Pa r t icipa ció a l I V Se m ina r io de Ce n t r os de D ocu m e n t a ción de
Espa cios N a t u r a le s Pr ot e gidos y de M e dio Am bie n t e ( CD EN PYM A) :

Durant els dies 16, 17 i 18 de novembre, la responsable del SDEA (Yolanda
Monteiro) va assistir al IV Seminario de Centros de Documentación de Espacios
Naturales Protegidos y de Medio Ambiente (CDENPYMA) celebrat a Olot.
El CENEAM és qui organitza anualment aquest seminari amb la col·laboració dels
participants, dels responsables dels centres de documentació amfitrions, i
especialment amb la responsable del Centre de Documentació del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa.
Fruit d aquest a t robada, el SDEA ha passat a form ar part de RECI DA ( Red de
Centros de Información y Documentación Ambiental). Un total de 53 centres de
documentació ambiental han assistit al seminari CDENPYMA.
El form at del sem inari va ser dinàm ic am b una ponència m arc de l UI CN ( Unió
Internacional per la Conservació de la Natura), amb vàries intervencions de nous
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part icipant s, present acions d experiències i am b visit es a cent res de docum ent ació
ambiental. També es va dur a terme el seguiment de projectes i acords comuns
ent re els quals dest aquem la propost a d un fullet per difondre la Xarxa RECI DA així
com la proposta de realització del directori de centres de documentació ambiental.
Es van adquirir una sèrie de compromisos entre els quals el SDEA conjuntament
amb el Centre de Documentació CEPLAM de Las Palmas duran a terme una recerca
d eines d avaluació per al funcionam ent d un cent re de docum ent ació.
Gràcies els organit zadors, t am bé es va aprofit ar per passej ar per la Fageda d en
Jordà, per visitar el Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies) i el Jardí dendrològic
El Roquer (Arbúcies), i per fer una ruta turística per Besalú.

8.

8.1

ORGANITZACIÓ COM A COL·LECTIU

Dinamització a les comarques tarragonines

Enguany va entrar a formar part de la Junta Directiva un vocal de les comarques de
Tarragona, en Joan Vives. Aquest fet va desencadenar que s iniciés una proposta
d act ivació dels socis i sòcies d aquest a zona.
La culminació d aquest s esforços fou la t robada de socis i sòcies de les Com arques
de Tarragona que va t enir lloc el dilluns dia 23 de m aig, a CEA de l Hort de la Sínia.
Durant la reunió es va fer una presentació dels assistents i es va continuar amb un
repàs dels programes actuals de la SCEA. El bloc central de la trobada va consistir
en saber les expectatives dels socis i sòcies assistents respecte a la SCEA. Van
sorgir diferent s propost es d act uacions per a ser aplicades en l àm bit de Tarragona.
La línia que va despertar més interès general va ser la formativa.
En data 7 de juny es van enviar, via correu electrònic, una enquesta a tots els socis
i sòcies de Tarragona per tal de saber els interessos en l àm bit de form ació. Les
respost es serviran a la SCEA per proposar, durant l any 2006, una ofert a form at iva.

8.2

Dinamització a les comarques gironines

L any 2005 ha est at un any m olt sec en general, i la SCEA de les com arques
gironines hem notat que ens ha costat recollir fruits. Poques reunions i poc treball
conjunt ha estat el resultat de la sequera.
Les pluges de la Diputació de Girona han anat regant amb subvencions per anar
convert int les il·lusions en educació am bient al . Aquest any s han renovat per fins al
curs 2006- 07 el program a d educació am bient al Del m ar a als cim s i Tallers
Am bient als on hi part icipen t ot s els equipam ent s del Grup de la SCEA a com arques
gironines.
Precisam ent aquest program a d educació am bient al de la Diput ació, ha estat
obj ect e d est udi per avaluar- ne la qualitat pedagògica. Aquest treball tutoritzat per
la UdG ha pres mostres representatives dels diferents activitats. Hem de celebrar
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aquest treball que ens pot aportar llum sobre les mancances i virtuts dels nostres
programes educatius.
Enguany la Diput ació ha convocat una cam panya per fer Tallers am bient als per la
gent gran . D ent rada ha t ingut força part icipació en quant a equips educat ius que
ofereixen recursos educatius. Ara caldrà veure quins resultats tindrà aquesta una
nova línia de treball.
D alt re banda des del Consell Com arcal del Gironès s ha im pulsat la creació de
l Associació de Guies de Nat ura del Gironès- Terra de passeig. Per vincular activitats
de guiatges i senderisme amb la promoció turística.
Per més informació guiesnatura@girona.com
La t robada al Monest ir de Vilabert ran per parlar de la Qualit at en l educació
ambiental i el Consell de Centres. Va ser com una inundació. Tanta aigua de cop
que encara no hem recuperat , i encara est em deixant que l aigua t orni al seu curs.
En Joan Manel Riera va recollir les conclusions de forma molt gràfica. Si algú les vol
recuperar: enc@pangea.org
Finalment apuntar que des de com arques gironines ens apunt em a l expansió de
l At eneu durant el 2006.
A reviure,
Oriol Costa
Vocal de la SCEA a comarques gironines.

8.3.

Sortides

Les sortides de la SCEA compleixen un doble objectiu, conèixer equips i
experiències d'educació ambiental i mantenir un contacte directe entre els socis i
sòcies, i alhora perm et en afavorir l enriquim ent t ant social com de form ació del
col·lectiu. També és un programa obert: el socis i sòcies poden fer propostes de
noves sortides.
Aquest any la comissió de Sortides ha portat a terme la proposta del soci
Joan Vives anom enada Sort ida a La Punt a de la Mora . En un principi est ava
programada per al cap de setmana del 26 i 27 de febrer, però es va haver de
posposar al dissabt e 30 d abril, t ransform ant - se en una sortida d'un únic dia.
Durant la sort ida es va fer una excursió a l Espai Nat ural de Tam arit Punta de la
Móra, amb el guiatge de Marta Grau, responsable del Projecte que DEPANA està
duent a l espai nat ural. A la t arda es va poder conèixer el CEA i les activitats de
l'Hort de la Sínia i l'Espai Natural de la desembocadura del riu Gaià (Guies Joan
Vives i Hèctor Hernández, responsables del mateix Centre).
També es va estar treballant en fer una sortida a la tardor a l'equipament de
Sargantana (Aragó), es volia fer l it inerari guiat del t ren de Canfranc, després
dormir en una casa de colònies al Pirineu d'Osca i finalment visitar el centre
d int erpret ació de la zona. Però, el cost i la logíst ica result aven m olt com plicat s i es
va desestimar.
També s'ha estat treballant en una sortida a les Salines de Cambrils de Muntanya i
vall d Odèn, però s'ha deixat finalm ent pel fred i els nevades. Es pensa recuperar
la iniciativa de cara a la pròxima primavera.
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 2005

Membres de la Junta Directiva:

Presidència

Júlia García Pastor

Vice- Presidència

Hilda Weissmann

Secretaria

Lluís Pagespetit Blancafort

Tresoreria

Beatriu Tenas Torres

Vocals de Comunicació

vacant

Vocal de relacions socis

Juanjo Butrón Melero

Delegacions territorials

Comarques de Barcelona, vacant
Comarques de Girona, Oriol Costa
Comarques de Lleida, vacant
Comarques de Tarragona, Joan Vives Garcia

Vocalies

Fòrum Cívic Sagrada Família, Glòria Arribas
Sortides, Mar Olivar Fernández de Villarán
Documentació, Isabel Alves, Teresa Canyellas Isern,
Marta Cuixart Tornos, Ana Prieto Unsión
Programa Escoles Verdes, Ester Sanglas Baulenas
Consell de Cent res d EA, Joan Manel Riera
Margarida Feliu Portabella
Albert Torras
Clara Casas
Elena Forcada Irla
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Vocalies de representació de la SCEA:

Comissió Consultiva del Parc Natural del Montnegre

Corredor: Joan Manel Riera

Consell Consultiu de Collserola: Beatriu Tenas
Consultoria de Sostenibilitat: Albert Torras i Hilda Weissmann
Estratègia Catalana d Educació Am bient al: Margarida Feliu
Program a d Educació Am bient al del barri de la Sagrada Fam ília: Glòria Arribas
Relacions am b les associacions d Educació Am bient al d Espanya: Júlia García
Com issió de Medi Am bient i sost enibilit at de l Eixam ple. Clara Casas

Membres dels grups de treball i col·laboradors:
M on ogr a fie s d Edu ca ció Am bie n t a l:
Direcció: Teresa Franquesa (SCEA) i Jaume Sureda (SBEA).
Consell Assessor: Javier Benayas, Susana Calvo, Salvador Cardús, Ricardo de
Castro, Albert Catalán, Ramon Folch, Pablo Meira, Marina Mir, Miquel Rayó, Enric
Pol, Guillem Ramon, Neus Sanmartí i Jaume Terradas.

Escoles Verdes:
Coordinador: Lluís Pagespetit .
Equip Redactor: Josep Maria Llorach (E.N. Cel Rogent de Reus), Lluís Pagespetit
(C.E.A. Santa Marta de Viladrau, coordinador), Joan Manel Riera (E.N. El Corredor
de Llinars del Vallès) i Teresa Saló (Les Guilleries A.E.P.M. de Sant Hilari Sacalm).
Altres coordinadors: Montse Moya i Jordi Martí.
Consell Assessor: Martí Boada, Margarida Feliu, Teresa Franquesa i Neus Sanmartí.

Grup de treball de Documentació: Isabel Alves, Marta Cuixart, Ana Prieto i
Teresa Canyelles. SDEA: Yolanda Monteiro.

Secretària Administrativa: Helena Solé Joval
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LLISTAT DE SOCIS I SÒCIES DE LA SCEA 2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Anna Abella Martí
Mireia Abril Janer
Anna Agenjo Bosch
Covadonga Aldana Font
Isabel Alves
Hector Andino Pol
Rosalia Anglès Vidal
Anna Añó Luna
Montserrat Argullós i Romera
Roser Armendares i Calvet
Arantxa Arnaiz Vidal
Glòria Arribas Muñoz
Ramon Arribas Quintana
Antoni Arrizabalaga i Blanch
Rosa Maria Asencio Montserrat
Neus Asencio Montserrat
Rosa Astor Arbat
Heraclio Astudillo Pombo
Anton Aymemí González
Xavier Bachero i Pont
Oriol Balliu Castanyer
Oriol Bargalló i Marsal
Anna Barnadas López
Sara Batet i López
Ignasi Batet i Trias
Xavier Béjar Domingo
Maria Lourdes Bernat Font
Jordi Bertrán i Duarte
Martí Boada i Juncà
Luïssa Bonal Granés
Cristina Bota Cos
Françoise Bretón Renard
Èlia Bretxa
Jaume Broto Puig
Begoña Burguete Garmendia
Juanjo Butron Melero
Roser Campeny i Valls
Joan Campillo Muñoz
Xavier Camps i Comas
Jesús Canelo Calle
Teresa Canyellas i Isern
Cristina Cardona Mestre
Cecília Cardús Ros
Roger Caritg
Ricard Carol Nogué
Manel Casademunt Blay
Ferran Casadó i Alsina
Jose Carlos Casanova i Losilla
Clara Casas Casas
Xavier Castells Montero
Núria Castells Moreno
Rufi Cerdan Heredia

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
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Manel Cervera Gallemí
Óscar Cid Favà
Adelaida Claveguera Mora
Ariadna Clavell González
M. Carmen Clopés Traveria
Eulàlia Codinach Vanaclocha
Carme Comaposada i Feixas
Cesc Compte Alburnà
Maria Corbella i Boltaina
Oriol Costa Lechuga
Marta Cuixart Tornos
Mercè Delgado de la Cruz
Marta Doñoro Moya
Sebastià Dunyó i Esteve
Jordi Enèriz i Paredes
Maria Teresa Escalas Tramullas
Josep Espigulé i Dalmau
Anna Esteve Traveset
Marc Fabregat Arimon
Esther Fanlo Grasa
Joan Feliu Blanch
Margarida Feliu Portabella
Rita Isabel Férnades da Silva
Antoni Ferran i Mèlich
Ramon Ferré Sánchez
Anna Ferrer i Costa
Àngels Ferrer Montserrat
Ramon Folch i Guillen
Bet Font i Montanyà
Elena Forcada Irla
Teresa Franquesa Codinach
Minerva Gabarró Ollé
Ada Garcia i Balaguer
Júlia García Pastor
Sergi Gasull i Sanglas
Josep Girabal Guitart
J. Manuel González Cabré
Àngela González Cano
Mireia González Combalia
Albert González i Maria
Anna Grau i Ripoll
Salvador Grau Tort
Raquel Heras Colàs
Mireia Herrera Marí
Maria Pilar Herrero González
Neus Ibáñez Perales
Eloi Isern
Úrsula Júarez Millán
Josep Lascurain Golferichs
Francesc Llimona Llovet
Josep Maria Llorach i García
Antonio López López

m e m ò r i a

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Montse López Molina
Elisa López Robles
Gonçal Luna Tomás
Núria Machuca Granero
Joan Maluquer Margalef
Sílvia Mampel Alandete
Miquel Marcelino Camarasa
Sílvia March Pascual
Cecília Marcos Carille
Maribel Marin Amat
Jordi Martí Feixas
Xavier Martí Picó
Blanca Martínez de Foix
Anna Mascaró Soler
Juli Mauri de los Ríos
Judith Mira Esquirol
Emili Miralles Luna
María José Miranda Rodríguez
Santi Mitjans Mas Llorens
Israel Molinero i Blanco
Maria Molins i Guillemí
Miquel Monge Vacas
Èlia Montagud Blas
Anna Morelló Just
Montserrat Moya i Cardona
Maria Creu Moya Mira
Rafa Muñoz Pérez
Màrian Navarro Navarro
Jordi Nebot i Obon
Francisco Javier Núñez Resto
Olga Obradors Rovira
Maria del Mar Olivar Fernandez
de Villarán
Xavier Oliver Martínez- Fornés
Lluís Pagespetit Blancafort
Elisenda Pardell i Mola
Margarita Parés Rifà
Núria Parpal Servole
Ma. Meritxell Pastor i Soler
Anna Peig Rebordosa
Agustí Pelfort Homs
Pere Pérez Bastardas
Paula Pérez Carrillo
Eduard Pla i Ferrer
Llorenç Planagumà Guàrdia
Pere Pous i Serrat
Ana Ma. Prieto Unsión
Inma Pruna i González
Marta Puigdomènech Serra
Joaquima Puigmacià Font
Nuri Pujolràs Baró
Mercè Raïch Rialp
Joan Manuel Ranea Ortega
Alfons Raspall Campabadal
Maite Riembau Anguita
Joan Manel Riera Vidal
Eulàlia Roca Navarro

2 0 0 5

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
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Anna Isabel Rodríguez Codina
Josep Lluís Rodríguez Marin
Eulàlia Roger i Batallé
Francesc Roma Millan
Teresa Romaña Blay
Anna Romeu Ripoll
Patrícia Rovira Bastús
Marta Ruset i Font
Miquel Sala i Argerich
Josefina
Sala Roca
Mònica Salafranca Ferrándiz
Teresa Saló i Jubany
Maria Rosa Salvadó i Masdeu
Oriol Samaranch i Vallès
Victor Sànchez Martínez
Carme Sánchez Nonell
Ester Sanglas Baulenas
Neus Sanmartí Piug
Cristina Santacreu García
Luci Sapera Sanabria
Anna Sardà i Jorge
Jordi Sargatal i Vicens
Carles Saura i Curulla
Àngel Sedó i Guiu
David Segalés Masmitjà
Vicent Lluís Seguí i Moll
Eulàlia Solanas Xicola
Helena Solé Joval
Joan Solé Mercadé
Jordi Solina Angelet
Francesc Sureda i Alsina
Rosa M. Tarin Martínez
Jordi Tàrrega Sangüesa
Núria Teixidó Navarro
Hilari Teixidó Pujol
Sílvia Teixidor Tuñá
Beatriu Tenas i Torres
Maria Torner Rodríguez
Albert Torras i Pérez
Arnau Torruella i Castel
Helena Ullastres i Palou
Néstor Urios Torromè
Montserrat Ventura Cabús
Ramon Vidal Saborit
Neus Vila i Cruells
Joan Vives Garcia
Pere Vives i Santa- Eulàlia
Xavier Vízcaíno i Martí
Hilda Weissmann
Carles Xifra i Cirach
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RELACIÓ DEL CONSELL D E CEN TRES D ED UCACI Ó AMBIENTAL 2005 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Can Coll Centre d'Educació Ambiental (Cerdanyola)
Centre d'Educació Ambiental Santa Marta (Viladrau)
Cent re Municipal d Educació Am bient al de Lleida ( Lleida)
Escola de Natura Cel Rogent (Reus)
Escola de Natura del Corredor (Llinars del Vallès)
Escola del Parc - Cooperativa d'Educació Ambiental del Delta de l'Ebre
(Deltebre)
7. Les Guilleries Associació de Promoció i Educació Ambiental (Sant Hilari Sacalm)
8. Mas d'en Pedro (Cubelles)
9. Museu de Granollers - Ciències Naturals. La Tela (Granollers)
10. La Ruca Centre d'Educació Ambiental (Moià)
11. Can Balasch (Collserola)
Total: 11 centres.
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