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L’any en imatges

31 ANYS LLUITANT
PER UNA EDUCACIÓ
AMBIENTAL DE QUALITAT
La Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) és una
associació que des del 1.985 treballa per una educació que tingui
en compte la problemàtica socioambiental i que a la vegada
formi la ciutadania per tal que aquesta sigui capaç d’analitzar-la i
donar-hi resposta. Agrupa a professionals i entitats de l’àmbit de
l’educació, interpretació i comunicació ambiental de perfils tècnics
diversos i amb l’objectiu comú de treballar la sostenibilitat des de
l’educació
Més de 30 anys de trajectòria avalen la tasca desenvolupada en la
defensa i promoció de l’educació ambiental, així com l’ impuls de la
recerca, els estudis i els debats en aquest l’àmbit. La SCEA compta
amb nombroses guies i monografies publicades que recullen
les eines, recursos i reflexions fruit de les activitats i fòrums
organitzats.

Aquest any, ha estat un any més per fer una extraordinària
munió d’activitats al Bosc Turull i pocs a altres indrets del país,
adonar-nos-en de com de lents es mouen projectes com la Xarxa
Educativa Pirineus Vius, que voldríem més vitals. També ens hem
enredat en nous projectes que s’han anat coent al xup-xup de
les administracions, hem sentit la dificultat d’engegar vocalies
de representació viva a altres comarques, en general ens ha
mancat de temps per treballar suficientment els set eixos que ens
vàrem proposar a l’assemblea del 7 de maig del 2016: Itineraris
(incorporant la millora i innovació), grups de treball, múscul de
la secretaria, acció Territorial (vocalies, acció descentralitzada),
formació, informe anual sobre EA i la reflexió sobre quin tipus
d’entitat volem ser?.
Tot i així hem avançat i avancem dia a dia, hi ha millores, converses
engegades, a punt de consolidar nous salts de responsabilitat,
nous pactes i projectes per aquest 2017 i futur proper. Malgrat la
líquida situació del món, ens trobem navegant juntament amb altres
vaixells amics vers un horitzó de optimisme on el futur en clau de
sostenibilitat s’albira com a possible.
Josep Espigulé i Dalmau, President

FUNCIONAMENT INTERN
Organització de l’entitat
Socis i sòcies

239

Socis/es en acabar l’any 2016
(12 altes i 24 baixes)

Assemblea general

14

Junta directiva

23

Socis/es han participat a
l’assemblea del dia 7 de maig al
CEA Mas d’en Pedro

Junta executiva

5

socis/es formen part. Es realitzen
2 reunions de la Junta Directiva

Vocalia territorials actives

Són 5 socis/es que formen part.
Han participat en 10 reunions i
feina virtual (president, secretari,
tresorer i vocals)

Vocalia de Girona

Grups de treball
1 Sortida:
Muntanya d’Alinyà i Salí de
Cambrils 9 i 10 d’abril
17 participants

ENTITATS
MEMBRES DE
LA SCEA

18 entitats i equipaments
3 noves adhesions
3 interessades

SORTIDES

FORMACIÓ

10 socis/es
1 reunió i feina virtual

DINAMITZACIÓ
AULA AMBIENTAL
BOSC TURULL

MAPA
BARCELONA
+ SOSTENIBLE

4 socis/es
2 reunions

Secretaria tècnica

24h

Són les que
és destinen
a secretaria
tècnica de gener
a setembre

ALÈXIA

3h
21h

/Setmanals

BEA

/Setmanals

11 socis/es
3 reunions presencials
i feina virtual

27h

/Setmanals
de setembre a
desembre: BEA

Pràctiques
ANNA GRAU

Grau de Biologia de la
Universitat de Barcelona
Setembre a maig 2016

ELENA GARCIA

Certificat de
professionalitat
d’interpretació i educació
ambiental del SOC,
Fundació Pere Tarrés
Maig a juliol 2016

MAYRA
RODRÍGUEZ

Certificat de
professionalitat
d’interpretació i educació
ambiental del SOC,
Fundesplai
Juny a juliol 2016

BEATRIZ
SALGADO

Certificat de
professionalitat
d’interpretació i educació
ambiental del SOC,
Fundesplai
Setembre a octubre 2016

XAVIER
PÉREZ

Certificat de
professionalitat
d’interpretació i educació
ambiental del SOC,
Fundesplai
Setembre a octubre 2016

AÏDA VILARÓ

Certificat de
professionalitat
d’interpretació i educació
ambiental del SOC,
Fundació Pere Tarrés
Octubre 2016

Pla d’ocupació de barcelona activa
Suport en comunicació a iniciatives
d’altres economies.
GEMMA SANAHUJA
Juliol a desembre 2016

Serveis als socis i sòcies
Servei d’informació i consultes sobre EA

590

Consultes

Temàtiques: projectes / tramesa de currículums / informació sobre la SCEA i voluntat
d’associar-se / demandes de participació en fires, cursos i actes diversos / informació sobre
educació ambiental / actualització dades socis/es / informació sobre centres d’educació
ambiental / professionalització / pràctiques d’empresa / informació sobre cursos d’EA /
voluntariat ambiental...
Butlletí electrònic mensual

11

Bulletins
publicats

Comunicació i informació sobre EA

11

Notícies publicades
al web

974
68

1248

Seguidors

59

Post

Borsa de treball

15

Es difonen
15 ofertes

63

Socis/es en
formen part

48

Es reben 48
currículums
(6 de socies/es i 40
de no socis/es)

Seguidors
Piulades

LÍNEAS DE TREBALL
Projectes i programes que desenvolupem
Exposició Camins de Natura,
itineraris vitals

A Palau Robert fins el 30 de gener
A la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova des de setembre
Finançament: Conveni de Caixes (Obra Social La Caixa)
A qui s’adreça: ciutadania general
Període: 2015-2016

Projecte Pilot d’aprenentatge
i servei “Educació per al
Desenvolupament sobre la
salut i canvi climàtic”.

Finançament: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
A qui s’adreça: centres educatius participants al
projecte pilot
Període: 2015-2016

Cicle Arrelarts, art i cultura
per a la transformació
socioambiental

Finançament: Subvenció Ajuntament de Barcelona
A qui s’adreça: ciutadania general
Període: 2016

Gestió de l’Aula Ambiental Bosc
Turull

Finançament: Conveni de gestió cívica amb Districte de
Gràcia, Ajuntament de Barcelona
A qui s’adreça: ciutadania general, col·lectius del barri,
centres educatius
Període: 2014-2017 (Conveni de 3 anys)

Dinamització del compostatge
comunitari i domèstic als
barris del Coll i Vallcarca.

Finançament: Prevenció de Residus, Ajuntament de
Barcelona
A qui s’adreça: ciutadania general, veïns dels barris del
Coll i Vallcarca
Període: 2015-2016 (primera edició)

De font en font, aprenem de
l’aigua

Finançament: Sense finançament
A qui s’adreça: ciutadania general, centres educatius i
associacions.
Període: 2011-2014 (Des de 2015 fins l’actualitat
seguiment)

5 a edició projecte Embolcalls
+ Sostenibles

Finançament: Prevenció de Residus, Ajuntament de
Barcelona.
A qui s’adreça: Centres educatius Barcelona
Període: 2015-2016 (curs escolar)

Guia Fora de Classe

Finançament: sense finançament
A qui s’adreça: professionals de l’EA i ciutadania en
general
Període: 2016

Mapa Barcelona + Sostenible Mapatge 2016

Finançament: Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona
(2 anys)
A qui s’adreça: ciutadania general
Període: 2014-2016 (projecte viu des del 2012)

Xarxa Educativa Pirineus Vius

Finançament: Sense Finançament
A qui s’adreça: professionals de l’Educació Ambiental
Període: 2016 (projecte viu des del 2012)

Dinamització del Pla d’Acció
de l’estratègia d’educació
ambiental al Parc Natural del
Montseny

Finançament: Diputació de Girona
A qui s’adreça: professionals de l’EA i ciutadania
general
Període: 2015-2016

Revisió dels materials de la
Maleta de l’Energia

Finançament: Ajuntament de Barcelona
A qui s’adreça: centres educatius i professionals EA
Període: 2016-2017

Conveni col·laboració Servei
de Documentació d’Educació
Ambiental (SDEA)

Finançament: Sense Finançament
A qui s’adreça: professionals de l’EA i ciutadania
general
Període: 2014-2016

Publicacions realitzades
Fòrum d’educació ambiental.Cat
Fòrum d’Educació Ambiental .cat - 14è Fòrum
d’Educació Ambiental SCEA

Relació amb altres entitats i programes
· Fundació Roca i Galès
· Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
· Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
· Centre de Sostenibilitat Territorial
· Programa Barcelona+Sostenible

Participació
Seminaris, Congressos, Premis i Campanyes
· 26 de gener dia Mundial de l’Educació Ambiental
· Finalistes al Premi Roca i Galès
· Campanya: Jo sóc donant ambiental.
· XV Jornades de l’Associació per a la Interpretació del Patrimoni (AIP) (10-13 de març)
· Premi Vila de Gràcia, a la millor acció en defensa de la sostenibilitat i el medi ambient
· Campanya #RosesSenseEspines
· Taller-debat sobre EA en el marc del projecte SeaChange organitzat per Submón
· Cicle Primavera Verda i Festa Verda- mostra d’entitats del Coll (28 de maig)
· Fem Xarxing, com signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Barcelona+Sostenible
(17 de juny)
· FESC-Fira d’Economia Social i Solidària de Catalunya (21 i 23 d’octubre)
· Seminario de Equipamientos de Educación Ambiental (5, 6 i 7 d’octubre)
· Sessió formativa a la 4a edició del Curs Introducció a la Sostenibilitat, Universitat de Girona
· Comissió de seguiment del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
· Consell Ciutadà per a la Sostenibilitat de Barcelona
· Comissió Consultiva del Parc Natural del Montnegre i el Corredor
· Comissió Consultiva del Parc Natural de la Serra de Collserola
· Consell d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya
· Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del Districte de Gràcia

RESUM ECONÒMIC
Resultats de l’exercici 2016
INGRESSOS
Quotes socis

12.842,00

Vendes monografies i altres

41,00

Remanent projectes anys anteriors
aplicats

23.419,15

Serveis i projectes 2016

65.991,74

Ingressos financers (interessos)

TOTAL

51,78

102.345,67

DESPESES
Sous i seguretat social secretaria
Infraestructura i despeses administracio

-14.884,10
-6.932,79

Projectes anys anteriors i actual

-76.199,51

TOTAL

-98.016,40

DESPESES
98.016,40 €

INGRESSOS
102.345,67 €

Fes-te soci/a de la SCEA!
Quota soci/a anual: 60 euros
Quota reduïda anual (estudiant,
aturat): 45 euros.
Cal adjuntar la documentació que
ho acrediti
Fes-te entitat membre de la SCEA!
Quota anual: 120 euros

Per qualsevol dubte, suggeriment o fer-vos socis/es,
no dubteu en contactar amb nosaltres:
Societat Catalana d’Educació Ambiental
Passeig Turull 2, 08023 Barcelona
T. 93 213 39 45
www.scea.cat · scea@scea.cat

