
Professionalització de l’educador/a ambiental 

Actualment ja s’està realitzant la prova pilot a dos centres de Catalunya dels mòduls 
professionals per obtenir la qualificació d’educador/a ambiental (IES Narcís Monturiol del 
barri de la Barceloneta i IES Escola del Treball de Lleida.  

El passat mes d’octubre ens vàrem reunir amb el director del IES Narcís Monturiol (en Carles 
Saura, soci de l’SCEA), i amb la tutora al mateix centre d’aquest programa formatiu (Rosa Janer).  

El nostre interès es centra en conèixer els detalls d’aquests 
estudis (que volen regular la professió de l’educador 
ambiental), aportar el nostre granet de sorra per tractar de 
millorar el contingut curricular específic del bloc 
d’educació ambiental (també tenen altres blocs formatius 
més aliens a nosaltres com el control i aprofitament de 
recursos cinegètics i piscícoles), saber quins són els 
sistemes d’homologació i reconeixement professional 
(per tots els companys que porten anys en aquesta professió 
i que amb aquest nou marc legal volen mantenir les seves 
opcions professionals), i si hi ha alguna possibilitat laboral 
per professionals que porten molts anys de dedicació i 
vulguin aportar aquests coneixements als nous educadors 
que ara comencen. 

Un dels blocs obligatoris d’aquests estudis són pràctiques professionals a empreses o centres 
d’EA. Són 383 hores de treball presencial. Ens han demanat que els ajudem a difondre-ho, per 
si als nostres centres de treball hi ha possibilitats d’integrar temporalment als estudiants que 
s’estan formant, per tal que aprenguin en entorns el més semblants possibles als que ells podrien 
tenir el dia de demà. 

Us convidem a que ens doneu els vostres punts de vista, aportacions, suggeriments,... de 
cara a la propera reunió que tindrem amb l’IES N. Monturiol, així com amb el Departament 
d’Ensenyament i el de Medi Ambient, amb els que tenim també pendent de trobar-nos per 
parlar d’aquests estudis. 

Trobareu tota la informació sobre el CFGS Educació i control ambiental a l’apartat Seguretat 
i control ambiental al següent web. 

Us seguirem informant! 

Josep Maria Garcia Bolea  

Tenim 2 estudiants en pràctiques a la SCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió de Formació Comptabilitat   

El passat dimecres 10 d’octubre ens vam trobar alguns socis i 
sòcies per compartir dubtes amb el gestor i comptable de l’entitat, 
Santi Mitjans. La sessió, molt ben valorada pels participants, va ser 
amena i pràctica, i es van resoldre molts dels dubtes sobre la 
gestió comptable, el tipus d’IVA a aplicar o quines són les 

obligacions tributàries segons el tipus d’entitat.  

Es va proposar de fer una segona sessió, per segur aprofundint 
en l’elaboració de pressupostos i el seguiment econòmic de 
subvencions i projectes.  

Suma i segueix!  

Arriba el 1r congrés del Tercer Sector Ambiental 

de Catalunya     

Els dies 13 i 14 de desembre de 2012 es celebrarà a La Pedrera (Barcelona) el Primer 
Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, organitzat per l'Obrador del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya (del que la SCEA en forma part) i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

 

 

  

 

 

 

 

El Congrés s'adreça a les entitats ambientals i les persones que hi estan vinculades i, en segon 
terme, a altres tipus d’entitats o institucions; i té com a objectius ser un lloc de trobada i reflexió 
per estructurar el tercer sector ambiental, compartir eines i accions entre les entitats i 
promocionar l'intercanvi de coneixements i la innovació socioambiental.  

A part, es convida les entitats, professionals i organitzacions del TSAC a omplir de continguts el 

Congrés. Amb aquesta finalitat, s’han establert quatre modalitats de participació:   

“Compartint coneixement”: espai on s'exposaran les comunicacions presentades per les 
entitats del TSAC. 

“Diàlegs”: espai en què dos o tres ponents/ experts exposaran un tema que després es 
compartirà amb l'auditori. 

“Espais d’aliances o col•laboració”: lloc de reunió per explorar, consolidar o compartir 
aliances i col•laboracions entre entitats del TSAC. 

“La plaça verda”: espai de la pausa-cafè, punt de trobada i d’exposició de materials de les 
entitats. 

 
Al web del Congrés, www.congrestsa.cat, podreu trobar el programa, el formulari d’inscripció i 
més informació. 
 

 ANIMA'T A PARTICIPAR-HI! . 

La Trobada de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius 

de Bellver, tot un èxit de participació  

Els passats 25, 26 i 27 de setembre es va celebrar a Bellver de Cerdanya la trobada anual 
d’entitats que conformen la xarxa d’educació transfronterera “Pirineus Vius”. Van participar 
un total de 50 entitats d’arreu de la serralada pirinenca: 35 entitats franceses, 2 d’aragoneses, 2 
de navarreses, 2 andorranes i 9 catalanes, amb un total de 68 participants. 

El programa dels tres dies, molt intens, es van tractar diferents aspectes d’interès comú, alguns 
de caire més reflexiu, com reforçar la visibilitat de la Xarxa o repensar les formes 
d’organització interna de la Xarxa i la corresponent participació de les entitats que la 
conformen; i d’altres més pràctics, com la presentació dels materials creats aquest darrer 
any per la Xarxa o bé els tallers i els espais d’intercanvi d’experiències educatives entre 

els participants de la Trobada. 

Un dels temes més importants que es van abordar durant la trobada va ser el fet que la Xarxa fos 
realment transfronterera, és a dir, que la presència d’entitats dels vessant sud del Pirineu fos 
significativa. En aquest aspecte, la trobada d’enguany, respecte els darrers anys, ja comença a 
respondre a aquesta necessitat ja que el 30% de les entitats participants no eren franceses. 
Tot i així queda un llarg camí per fer i una major implicació per part de les entitats del sud dins de 
l’estructura de la Xarxa. Per aquest motiu un dels punts importants a desenvolupar aquest any 
serà la consolidació dins de la Xarxa de les entitats del sud dels Pirineus, i especialment les 
catalanes, participant activament, aquelles que hi estiguin interessades, en els grups de treball 
transfronterers per tractar diferents temàtiques d’interès comú. 

Destacar també que el darrer dia es organitzar una taula rodona que 
va comptar amb la participació de representants del Govern francès, 
del Comissionat Francès del Massís, del Govern d’Andorra, 
representants polítics de la Regió de Llenguadoc-Roselló, i la Direcció 
General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya. La 
temàtica de la taula rodona va ser: Quina educació ambiental i per 
al desenvolupament sostenible volem pels Pirineus per als 
pròxims anys. 

Però no tot va ser feina i reunions durant la Trobada, també va haver-
hi temps per a l’intercanvi cultural i el lleure amb un sopar amb 
degustació dels diferents productes locals de cada una de les 
regions del Pirineu, d’on provenien les entitats participants, i una 
vetllada de danses tradicionals amb un grup de música de la 

Cerdanya. 

La propera trobada serà d’aquí un any, i molt probablement al Pirineu navarrès, i esperem 

que les entitats catalanes hi tornem a participar activament. 

Per més informació sobre la trobada i la Xarxa Pirineus Vius: info@alt-ter.org. 

Xavi Bachero 

Foment de l’aprenentatge i servei   

El Departament d'Ensenyament ha iniciat un nou projecte d'impuls del servei comunitari 
de l'alumnat de secundària mitjançant la metodologia d'aprenentatge servei dedicat a 
temes socioambientals. Un dels agents imprescindibles en el disseny d'aquest projecte són les 
entitats del tercer sector, les quals, a través del seus projectes són les que poden oferir un 
espai real on l'alumnat pot desenvolupar el servei comunitari i relacionar-ho amb l'aprenentatge 
curricular que ha de portar a terme. 

Amb aquesta finalitat es va convocar una sessió informativa al Departament d'Ensenyament 
per a començar a identificar possibles entitats ambientals interessades i explicar les línies 
generals de la proposta educativa. El projecte es desenvoluparà aquest curs 2012/13 (com a 
prova pilot) a un centenar de 100 centres de secundària i encara resta obert a algun altre 
centre interessats en l'Aprenentatge-Servei. 

La proposta educativa proposa que l'alumnat de secundària participi fora de l'horari lectiu 
(tardes/caps de setmana...) en projectes del seu interès. Aquesta tasca educativa serà 
avaluada i el centre educatiu que hi participa disposarà d'assessors de zona del Departament 

d'Ensenyament. 

Si sabeu d'alguna entitat interessada en participar o desitgeu més informació, 
poseu-vos en contacte amb la secretaria de la SCEA. 

Juanjo Butrón i Margarida Feliu  

Jornada voluntariat a l'Estany Gelat de Miami 

Platja.   

El divendres 5 d'octubre de 2012 es va celebrar el Dia Internacional del Voluntari Telefònica, una 
jornada solidària en la què els treballadors de Telefónica dels diferents països on està present la 
companyia uneixen esforços per a construir un món millor. 

Les actuacions que es desenvoluparen a Catalunya van ser coordinades per la Xarxa de 
Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), de la qual la SCEA n’és membre. 

Una de les actuacions es realitzà al municipi de 
Mont-roig del Camp (Tarragona), concretament a 
l'espaci natural de l'Estany Gelat a Miami Platja. 
Aquesta actuació va ser organitzada per Limonium 
Territori Intel·ligent – consultoria i comunicació 
ambiental i membre de la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental (SCEA) – amb la 
col·laboració de la consultoria Espai TReS i la 
regidoria de Medi Ambient de l'ajuntament de Mont-
roig del Camp. Els treballs realitzats pels 25 
voluntaris es centraren en l'erradicació d'una planta 
invasora del litoral català, la coneguda com bàlsam 
o dit de bruixa (Carpobrotus edulis). Una feina molt 
ben feta després de fer una visita per l'espai. 

La col·laboració de Limonium Territori Intel·ligent i Espai TReS per a la organització 
d'aquesta actuació es basa en la responsabilitat social empresarial d'aquestes dues empreses 
amb la finalitat d'actuar de forma responsable en el desenvolupament social i ambiental del 
nostre territori. Per això, des de Limonium Territori Intel·ligent i Espai TReS contribuïm activa i 
voluntàriament en la millora social, econòmica i ambiental, mitjançant la realització d'actuacions 
de Responsabilitat Social gratuïtes a través de la nostra col·laboració voluntària amb aquest tipus 
de projectes. 

Mònica Salafranca Ferrándiz 

Agenda 21 Barcelona: Convenció de Signants  

El passat 18 d’octubre ha tingut lloc la Convenció de 
Signants per la renovació del Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat de Barcelona, amb l’assistència de més 
de 200 organitzacions. Ha estat una jornada molt intensa 
en la qual es va treballar en forma de sessions de 
deliberació i consens per l’esborrany del compromís. 
Aquest document estarà format per 10 objectius, del qual 
el que ens interessa específicament als educadors 
ambientals, és el nº9, “Educació i acció ciutadana: de la 
conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement 
de causa”.  

Els principals punts que es van tractar a la sessió de treball van ser els següents: 

Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació cap al 
coneixement i a l’acció responsable. 

Donar impuls continuat a l’educació per la sostenibilitat en el sistema educatiu (de la llar 
d’infants a la universitat), estimulant una revisió de plantejaments i pràctiques educatives que 
provoqui canvis reals en els centres i en l’entorn. 

Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en el lleure educatiu. 

Assegurar suport i reconeixement a la tasca de les persones que eduquen, brindant-los 

assessorament, formació i recursos. Promoure la recerca i la innovació educativa. 

Vitalitzar el voluntariat amb projectes capaços d’enrolar públics de diferents edats i 
condicions. 

Fomentar la responsabilitat compartida en la gestió i ús d’espais i serveis públics: gestió 

d’espais buits, horts urbans comunitaris, jardins compartits,... 

D’aquest punt 9 hi van haver 2 sessions de treball en paral·lel.  

Si voleu ampliar la informació, un cop s’hagin elaborat els continguts tractats a la sessió, aquests 
estaran penjats al web de l’Agenda 21 per a que puguin ser consultats per qui ho desitgi. 

A part, us informem que el dimarts 11 de desembre, de 19 h a 20 h del vespre, tindrà lloc al 
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona l’acte de signatura del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022, com a culminació del procés de renovació del Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat.  

Tinguem cura del planeta localment  

Aquest curs el procés Tinguem cura del Planeta té una dimensió més local. La reunió 
europea que va tenir lloc a Barcelona a finals de setembre va servir per posar en comú els 
projectes que està desenvolupant cada país en el marc de la CONFINT i traçar l’estratègia que 
es segueix des d’Europa. Aquest primer any sobretot servirà per validar la proposta 

metodològica i reforçar les activitats locals. 

A nivell català s’estan elaborant els diferents materials (vídeo i guia) per a que els centres puguin 
desenvolupar el projecte. El sis de novembre s’ha fet una sessió per a informar als assessors 
del programa Escoles Verdes de la reformulació del projecte i per poder nodrir la guia i el 
projecte amb les seves aportacions. Revisaran també la guia, per a poder incorporar-hi 
millores.  

Mapa verd de Barcelona  

El passat mes de setembre es va fer una reunió amb els agents i entitats 
interessats i que tenen trajectòria en dissenyar, desenvolupar o ser 
destinatàries del mapeig d’iniciatives que fomentin la sostenibilitat: La 
Fàbrica del Sol, Agenda 21, Agenda 21 Escolar, Barnamil, Barcelona en 
Transició, Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC). 

S’ha detectat un gran interès en l’elaboració del mapa i en generar sinèrgies col·laboratives amb 
els diferents agents que a part d’aportar idees i coneixements al projecte també podran fer ús 
dels aprenentatges durant el procés i de l’eina un cop finalitzada.  

La proposta s’ha reformulat, degut a la menor dotació pressupostària de la resolució de la 
convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona. S’ha prioritzat l’establiment dels criteris i de 
tipologies d’iniciatives ambientals, es començarà a dissenyar l’estructura de l’espai web i els 
diferents apartats del futur portal i es crearà una eina metodològica per a fer mapejos 

col·laboratius. 

Comença la segona edició del projecte 

Embolcalls+Sostenibles 

Arrenca la segona edició del projecte Embolcalls + Sostenibles als centres educatius de 
Barcelona. El dia 12 d’octubre va finalitzar el termini d’inscripció al projecte i s’ha aconseguit 
arribar a les previsions de centres participants, assolint un número de setanta escoles i instituts 

de la ciutat de Barcelona inscrits per aquest curs escolar 2012/2013.  

La primera sessió de formació del projecte, celebrada el passat dimecres 17 d’octubre a 
l’Espai Jove La Fontana, va ser el tret de sortida de l’E+S d’aquest curs. A l’acte, van assistir 

un total de 71 mestres! 

Després de donar la benvinguda i compartir algunes pinzellades 
sobre la necessitat d’aquest projecte, vam presentar el vídeo que 
hem elaborat i resumeix l’edició del curs passat i els resultats 

assolits.  

 
Seguidament es van explicar les fases del projecte, la calendarització 
d’aquest i els recursos que es facilitaran, i es va posar èmfasi en les diverses activitats que cal 
realitzar en aquesta primera etapa: la diagnosi. Per acabar, a mode d’inspiració, 4 centres 
educatius participants de l’edició passada, les escoles Vedruna-Gràcia, el Sagrer, Àngels Garriga 
i l’Institut Jaume Balmes, ens van explicar la seva experiència, els resultats obtinguts, els 
assoliments i els aspectes a millorar del pla que van realitzar. Escoltar-los va ser molt 
engrescador! 

Actualment, els setanta centres estan quantificant la quantitat de residus que es produeixen 
durant 3 dies en els esmorzars i fent activitats de diagnosi per conèixer l’origen i destí dels 

embolcalls dels esmorzars. Us seguirem informant! 

GT de sortides - Sortida Empordà insòlit! 

El passat cap de setmana del 27-28 d’octubre es va dur a terme l’última sortida de l’any de la 
SCEA. Aquesta vegada vàrem anar a conèixer els racons, equipaments i experiències 

d’educació ambiental més insòlits de l’Empordà. 

Tot i el fort vent, un grup d’uns 13 intrèpids socis va visitar l’Ecomuseu de la farinera de 
Castelló d’Empúries, el centre d’interpretació del peix MARAM, el Mas Matà-Observatori de 
Senillosa al P.N dels Aiguamolls de l’Empordà (coneixent les iniciatives de Foc al cor, 
Custòdia agrària de l’Alt Empordà i Agendes 21 escolars empordaneses), la cooperativa de 
Garriguella (tot degustant bon vi i sopar) i el Paratge de Tudela. Un cap de setmana 
completíssim amb bona companyia. 

L’actuació, també insòlita, de la tramuntana va fer anul·lar la sortida en barca per avistar 
cetacis. Tot i que després de l’interès que desperta el projecte de NINAM i la passejada en 

barca, esperem poder realitzar-la de cara al curs vinent. 

Si voleu veure un tastet en forma d’imatges de la sortida, seguiu l’enllaç!  

GT Fòrum 2000+12 - a tota màquina! 

Segueixen els preparatius de la setena edició del Fòrum d’Educació 
Ambiental de la SCEA amb un grup de treball molt enriquidor i divers. Us 
avancem que aquesta edició està centrada en l’educació ambiental com a 
eina d’empoderament i transformació comunitària, i de la mateixa manera 
que l’edició passada, el Fòrum comptarà amb una part virtual i amb una 

trobada presencial. 

El Fòrum virtual, que s’endegarà properament, té l’objectiu de començar a fer bullir l’olla i 
permetre que els participants defineixin alguns continguts del Fòrum presencial. 

El Fòrum presencial, que es realitzarà a terres gironines al mes de febrer, serà el punt de 
trobada d’educadors i educadores ambientals d’arreu del territori per a la reflexió, l’intercanvi 
d’experiències i l’assoliment d’eines que ens ajudin a realitzar activitats, accions, programes o 
campanyes d’EA veritablement transformadores. 

Aviat rebreu més notícies! Però si voleu participar en aquest procés de 
creació col·lectiva... veniu a la propera reunió del grup de treball! Serà el 

dia 26 de novembre a les 18.30 a Nil Fabra, 20, baixos (Barcelona). 

GT O3SAC - Preparació del Congrés i canvis en la 

presidència 

El 1r Congrés del TSACat (Tercer Sector Ambiental de Catalunya) va agafant forma. Com heu 
vist a la notícia de l’inici del butlletí, hi ha diferents espais de participació (diàlegs, espai 
d’aliances, comunicacions, etc.) i la SCEA hi estarà present en la majoria, presentant 
comunicacions sobre el Fòrum 2000+12, fent un espai d’aliances sobre educació ambiental i 

generant vincles i difonent la tasca de l’entitat.  

Per altra banda, hi ha hagut canvis en la presidència de l’Obrador del Tercer Sector; en la 
última assemblea es va decidir que aquest càrrec seria rotatiu i voluntari, i de moment ha agafat 

el relleu la XVAC (Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya).  

Us mantenim informats/des! 

Juanjo Butrón, Teresa López, Bet Vallcorba 

GT FEEA - XIII Seminario de asociaciones de 

educación ambiental 

Els passats 9, 10 i 11 de novembre, l’Associació Asturiana d’E.A. i el CENEAM han organitzat la 
13ª edició d’aquest seminari a Soto de Agues, Astúries, amb el títol de “Buscando salidas” a la 
situació actual del nostre sector. 

En aquesta trobada s’ha debatut sobre les experiències d’èxit en època de crisi i ha estat una 
molt bona oportunitat per conèixer a altres educadors ambientals de l’estat, i per participar 
en l’assemblea de la Federació d’Entitats d’Educació Ambiental.  

El primer dia, cada una de les associacions integrants va presentar l’estat actual de la pròpia 
associació i una experiència d’èxit dins el nostre àmbit, per tal de dinamitzar-nos i veure projectes 
que estiguin funcionant be a cada una de les nostres zones. Des de l’SCEA vam presentar el 

programa “De font en font”, i va tenir molt bona acollida.  

Així mateix, al presentar la SCEA i les activitats que estem duent a terme, el comentari unànime 
va ser d’admiració pel dinamisme i la quantitat d’activitats que duem a terme. Com l’SCEA la 
formen tots aquells que hi pertanyen, i especialment els membres actius a les diferents 
comissions i activitats que hi fem, us volem fer arribar en nom dels companys de la resta 

d’Espanya la felicitació per la bona marxa de la nostra entitat! 

Si voleu saber més detalls del seminari, llegiu una breu crònica seguint l’enllaç. 

Josep Maria Garcia Bolea.  

Vocalia gironina - Reactivació de la vocalia! 

El passat 24 d'octubre al centre cívic Ter de Girona es va realitzar la primera reunió de la 
vocalia de la SCEA a Girona perquè els socis gironins puguem treballar conjuntament i poder 
fer pressió a la nostre zona. 

Amb l’assistència de 14 persones, l'objectiu va ser el de posar-nos al dia d'algunes activitats 
organitzades per la SCEA i la creació d'una petita xarxa a terres Gironines de persones 
que ens dediquem a l'educació ambiental i amb les que es pot fer pinya per tal de fer front 

els temps que corren.  

Primer vam començar fent un sondeig de què s'esperava del grup i es va consensuar que serem 

un grup de "pressió" i divulgació de l'educació ambiental a les comarques gironines.  

També es va decidir que, conjuntament amb el COAMB a Girona, es farà una jornada per donar 
valor a l'educació ambiental coincidint amb el dia mundial de l'educació ambiental, el dia 26 
de gener. 

Desprès de l'èxit de la primera trobada i la quantitat d'idees que van sorgir trobem necessari i 
interessant tornar-nos a reunir. Per això, us informem que: 

Esperem que ens puguem reunir el màxim de gent possible! 

Núria Cruset i Tonietti 

Vocalia de l'SCEA a terres gironines. 

1. Curs d’eines per a la gestió 
emocional de grups, organitzat per RAI i 

impartit per Mireia Parera i Anna Pujol del 
col·lectiu Sikoukura. Aquest curs vol aportar 
una visió que permeti entendre més 
profundament el mon de les relacions i els 
conflictes i dotar d’eines pràctiques per a la 
seva gestió, des de el marc de la psicologia, 
l’espiritualitat, l’activisme social i l’expressió 
creativa. Més informació sobre aquest i 
altres cursos que ofereix RAI. 

24 de novembre i 1 de desembre al Casal 
de Joves Palau Alòs, C/Sant Pere més Baix 
55, Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Escola de Pastors de Catalunya (5à 
edició), organitzada per l’associació 

Rurbans amb el Projecte Grípia. En aquest 
curs es vol formar persones pageses i 
pastores vinculades a tot tipus de bestiar: 
ovelles, cabres, vaques de carn i de llet, 
rucs, etc. Els alumnes rebran una formació 
teòrico-pràctica que durarà cinc mesos. Un 
mes de formació teòrica intensiva (128 h. 
lectives) i després quatre mesos de pràctica 
a les mateixes explotacions. 

Inscripcions fins el 26 de novembre a les 
15h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Primer seminari de Dinamització 
local agroecològica, organitzat per 
l’Aliança per la Sobirania Alimentària de 
Catalunya (ASAC) i Ecologistas en Acción. 
L’objectiu d’aquest seminari es generar, de 
manera participativa, coneixement pràctic 
entorn al disseny i el desenvolupament 
d’iniciatives de Dinamització Local 
Agroecológica (DLAe). Està destinat a 
actors de la societat civil implicats en aquest 
tipus d’iniciatives i comptarà amb la 
participació de persones vinculades a 
algunes de les iniciatives espanyoles mes 
rellevants en aquest camp. Més informació. 

Del 14 al 16 de desembre a l’escola de 
l’IGOP, Passeig d’Urrutia 17, Barcelona 

 

 

4. Taller de creativitat i innovació 
social i ambiental, organitzat per 
l’Associació per a la Conservació de l'Entorn 
i la Recerca (ACER) amb col·laboració de la 
SCEA. Aquest taller ofereix explorar les 
barreres que dificulten la nostra capacitat 
creativa per tractar de superar-les, la 
posada en pràctica de diverses tècniques 
que ens ajudaran a ser més creatius i 
innovadors i treballar conjuntament per 
elaborar noves pràctiques a implantar a les 
nostres organitzacions. Més informació. 

15 de desembre a la seu de la SCEA C/
Aragó 281, 2n 2a, Barcelona. 
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ACTUALITAT DE LA SCEA 

 Professionalització de l’educador/a 

ambiental 

 Tenim 2 estudiants en pràctiques a la 

SCEA 

 Sessió de Formació Comptabilitat   

 Arriba el 1r congrés del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya     

 La Trobada de la Xarxa d’Educació Pirineus 

Vius de Bellver, tot un èxit de participació  

 Foment de l’aprenentatge i servei   

 Jornada voluntariat a l'Estany Gelat de 
Miami Platja.   

 Agenda 21 Barcelona: Convenció de 

Signants  

 Tinguem cura del planeta localment  

 Mapa verd de Barcelona  

 Comença la segona edició del projecte 

Embolcalls+Sostenibles 

 

- 23/11 -  Reunió GT de la  FEEA 

- 26/11 - Reunió institucional Pirineus Vius 

- 26/11 - Reunió de Junteta 

- 26/11 - Reunió GT Fòrum 2000+12 

- 30/11 - Reunió Mapa Verd  

- 05/12 - Reunió de seguiment del Pla del 
Tercer Sector Ambiental 

- 12/12 -  Trobada vocalia gironina 

- 13 i 14/12 - Congrés TSAC 

- 15/12 - Taller de creativitat i innovació social 
i ambiental 

 

Aquest mes us presentem al soci:  

Santi Mitjans, 

 gestor de l’entitat i 
formador de l’últim 
curs de la SCEA 
sobre comptabilitat. 

 

 

 

 
 

 Grup de treball Documentació - Novetats 

del SDEA 

 GT de sortides - Sortida Empordà insòlit! 

 GT Fòrum 2000+12 - a tota màquina! 

 GT O3SAC - Preparació del Congrés i 

canvis en la presidència 

 GT FEEA - XIII Seminario de 

asociaciones de educación ambiental 

 Vocalia gironina - Reactivació de la 

vocalia!

EL SOCI DEL MES 

 

  

 
S C E A  

 Societat Catalana d’Educació Ambiental  

C. Aragó 281, 2n 2a. 08009 Barcelona.   

Tel. 93 488 29 79   // Fax 93 487 32 83 

   A/e: scea@scea.cat // www.scea.cat 

 

    

 
S D E A 

Servei de Documentació d’Educació Ambiental 

   C. Nil Fabra 20. 08012 Barcelona.  

   Tel. 93 256 25 92  

   documentacioambiental@bcn.cat 

Aquest mes de desembre us volem presentar al soci:  Santi Mitjans 
 

 
 

Sóc en Santi Mitjans, amb mig segle de 
vida a les esquenes, biòleg de vocació i 
assessor fiscal de professió. Sempre 
he pensat que els d'aquest ram 
sempre em tingut una camaleònica 

capacitat d'adaptació.   

 

1- Com has arribat a parar a la SCEA?  

Com a soci, ja ni ho recordo! Sí que 
recordo quan em van convèncer per 
entrar a la junta pels vols del 2000. 
Després de tan temps desconnectat de 
l’educació ambiental va ser un estímul 
poder fer la meva aportació a la SCEA, 
encara que fos en un àmbit diferent  

 

2- Per quines fites creus que hauria de lluitar la SCEA per millorar l’educació ambiental 

que es fa avui en dia? 

La SCEA ha estat fent una bona tasca en la “normalització” de l’educació ambiental al llarg 

de molts anys.  

Actualment, els socis disposen de coneixements, recursos i experiència, adquirits al llarg de tots 
aquests anys, que els pot permetre fer de corretja transmissora a la resta de la societat civil. 
Personalment, crec que la SCEA, hauria de potenciar i dedicar part dels seus esforços a fer 
arribar l’educació ambiental d’una manera més directa a entitats i persones que treballen 
per la societat amb molta voluntat i pocs recursos, mestres, esplais, escoltes, associacions de 
lleure, de veïns, d’avis, potenciant les  tasques de divulgació i suport, tallers, escoles 

d’estiu, escoles de formadors,… tot això amb un important component altruista. 

 

3- Un moment de la teva vida professional que t’hagi aportat molta satisfacció. 

Actualment la meva vida professional esta relacionada amb l’assessorament fiscal. No és una 
tasca que permeti moltes satisfaccions i menys en els moments que estem vivint però, n’hi ha.  

Es prou recompensa veure reflectit en el rostre de les persones que els plantejaments i 
suggeriments que puc aportar els ha solucionat el problema o els ha ajudat a prendre una 

decisió important. 

 

4- Una pista per portar la comptabilitat a ratlla d’una entitat i/o empresa?  

Simplicitat i organització. Ja estan els altres per a complicar-nos la vida – hisenda, Generalitat, 
seguretat social,…- La paperassa i la comptabilitat no ha de ser un mal de cap, ha de ser 
una eina, una eina senzilla que ens ha de permetre entendre i controlar el nostre propi 
funcionament com a associació o entitat. Hem de pensar en com fer les coses perquè ens 
resulti còmode a nosaltres, a la nostra manera, no a l’administració. La tasca d’entendre i  traduir 
la informació al llenguatge de l’administració és dels assessors. Nosaltres em de fer el nostre dia 
a dia.  

En moltes ocasions ens trobem amb entitats en que les persones (treballadores o voluntàries) 
van canviant sovint; hem d’organitzar-nos de manera que les persones s’adaptin a la 

organització que hem establert i no al revés, com molts de cops passa.  

 

5 - Quin llibre tens sobre la tauleta de nit? 

En tinc més d’un. Un d’ells és “Al país del núvol Blanc”. Busco en els llibres històries, 
històries reals o de ficció que em facin viure i veure altres vides, altres paisatges, altres 

mons… trobar aquell punt d’imaginació que en la tasca que faig dia a dia no pots trobar.  

 

 Setmana Europea de la prevenció de 
residus.  La Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus neix d'un projecte de 
anys que rep el suport del programa LIFE+ 
de la Comissió Europea. L'objectiu és 
organitzar durant una mateixa setmana i 
arreu d'Europa, accions de sensibilització 
sobre la prevenció de residus. Consulteu 
l’agenda d’activitats! Més informació. 

Del 17 al 25 de novembre. 

 

 

 

 

 Visita guiada al paratge de Tudela.  
organitzat per AXIAL-NATURA. Sortida 
naturalista i cultural pel paratge de Tudela, 
al parc natural del cap de Creus. Té una 
durada de 3 hores i un recorregut de 4 km.  
Preus: 6 euros adults / 5 euros pensionistes 
i menors 12 anys. Per inscriure’s i demanar 
més informació adreceu-vos a: info@axial-
natura.com o truqueu al 678 765 685. 

25 de Novembre (2012) / 10 i 24 de Març 

(2013). Al Parc Natural del cap de Creus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Congrés Nacional de Medi Ambient 
Conama 2012: Respondre als reptes 
econòmics des de la sostenibilitat. 
Aquest, juntament amb la consolidació de 
les aliances del sector ambiental espanyol 
e iberoamericà, son els objectius de l’ onzè 
Congrés Nacional de Medi Ambient, que 
també s’ocuparà d’altres qüestions 
essencials com l’energia, la biodiversitat, 
els residus, la mobilitat, l’aigua o les 
tecnologies verdes. Més informació. 

 Del 26 al 30 de Novembre, al recinte 
Ferial de Madrid (Centre de Convencions 
Nort i Pabelló 10, de la Feria de Madrid ), 
situat a Avenida del Partenón 5, 28042 
Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada tècnica sobre els horts escolars 
ecològics, organitzada pel  Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Aquesta jornada 
vol ser un espai per donar a conèixer 
diferents experiències d’horts ecològics i 
materials de referència que facilitin 
l’aprofitament de tot el potencial que ofereix 
l’hort escolar ecològic. És gratuït, però cal 
inscriure’s prèviament. Més informació. 

Dimarts, 27 de novembre a la  Sala 
d’Actes del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
Masia Can Comas, s/n El Prat del 
Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com tenir èxit en un portal 
crowdfunding: oportunitats per a les 
entitats ambientals, jornada de treball 
organitzada per l'Obrador del Tercer Sector 
Ambiental (03sac). Té l’objectiu de detectar 
i treballar el conjunt de requisits i criteris 
clau per a què les activitats i projectes 
ambientals siguin exitosos en els portals de 
crowdfunding (microfinançament col·lectiu). 
La Jornada és gratuïta, però cal inscriure’s 
prèviament. Més informació. 

Dimarts, 27 de novembre, a Torre 
Jussana, Av. Vidal i Barraquer 30, 
Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educació mediàtica: Mirar, escoltar... 
opinar!, organitzat per AulaMèdia -
Educació en Comunicació. En aquest acte 
es presentarà 1000 MIRADES  un projecte 
audiovisual col·lectiu on s’entrevista a deu 
persones relacionades amb l’Educació en 
Comunicació Audiovisual i es realitzarà una 
taula rodona sobre l’educació en 
comunicació en la que hi participaran 
professors, periodistes i persones 
relacionades amb el sector. Inscripció 
gratuïta. Més informació. 

28 de novembre de 2012 al Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, Rambla de 
Catalunya, 10 Barcelona. 

 

 

 

 

 

 Cicle de seminaris. Nous horitzons per a 
l’economia metropolitana, organitzat pel 
PEMB (Pla Estrategic Metropolità de 
Barcelona) i el cercle d’Economia. Aquest 
cicle de sessions tractará sobre 3 ambits 
d’activitat que es consideren prioritaris i que 
demanen d’una bona col·laboració entre 
institucions i empreses. Tractaran els 
temes següents: 

- La innovació i la Pime Industrial (27 de 

novembre) 

- La salut, un gran potencial (11 de 

desembre) 

- La construcció, sector de futur (18 de 

desembre) 

Són gratuïts però per tal de participar-hi, 
cal omplir un formulari d’inscripció on-line. 
Més informació. 

Al Cercle d'Economia, c/ Provença 298 
Barcelona. 

 

 

 

 

 

 Activitats a l’Aula de l’aigua. 

L’Aula de l’Aigua és un espai destinat a la 
formació i informació sobre temes relacionats 
amb l’aigua i la seva importància per a la vida 
així com en la seva gestió i consum 
responsable. Realitzen de forma gratuïta 
activitat, cursos, seminaris, cinema-fòrums, 
excursions, etc 

Us animem a que feu un cop d’ull al seu 
programa d’activitats. 

C/Rector Triadó, 13, Barcelona 

 

 Subvencions a associacions 
declarades d'utilitat pública i 
fundacions adscrites al protectorat 
del Ministeri d'Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, per a 
fins d'interès social de caràcter 
mediambiental del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Ajudes destinades a 
associacions declarades d'utilitat pública i 
fundacions adscrites al Protectorat del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient que desenvolupin programes en 
més d'una comunitat autònoma, que per la 
seva naturalesa no siguin susceptibles de 
territorialització, en relació amb la defensa 
del medi natural i la biodiversitat, la 
utilització sostenible dels recursos naturals 
i la prevenció de la contaminació i el canvi 
climàtic. Més informació. 
Termini: 26 de novembre de 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Finançament de projectes 

d'educació i sensibilització 
ambiental duts a terme durant l'any 
2013 del Departament de Territori i 

Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya). 
Convocatòria de subvencions a 
associacions i fundacions per al 
finançament de projectes d'educació i 
sensibilització ambiental duts a terme 
durant l'any 2013, per dues o més 
associacions i/o fundacions del tercer 
sector ambiental de Catalunya, en règim 
de col·laboració. Està dotada amb 600.000 
euros. L’import màxim subvencionable 
per  projecte és de 40.000 euros. El termini 
per executar els projectes va de l’1 de 
gener de 2013 al 15 de novembre de 
2013. Més informació. 
Termini de presentació de sol·licituds: 
finalitza el 21 de desembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Beca Josep Pallach 2012. Projectes 

d’innovació educativa. L'Ajuntament 

de Girona i l'Institut de Ciències de 
l'Educació de la Universitat de Girona, 
tenen signat un conveni de col·laboració 
conjunta i biennal d'una beca per finançar 
projectes d’innovació educativa relacionats 
amb la ciutat de Girona i dels quals es 
vulgui fer una explotació didàctica. Està 
adreçada a tot el professorat no 
universitari i a entitats o associacions de 
caire educatiu i sense afany de lucre de la 
ciutat de Girona. La dotació de la Beca és 
doble: 3000 € (Ajuntament de Girona) + 
3000 € (I.C.E. de la Universitat de Girona). 
Més informació.  
Presentació fins al 21 de gener de 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Concurs Pla Buits (Buits Urbans amb 

Implicació Territorial i Social). El concurs 
proposa la gestió temporal de 19 espais en 
desús de la ciutat de Barcelona, a entitats i 
associacions sense ànim de lucre perquè 
els dinamitzin proposant usos i activitats 
d'interès públic o d'utilitat social. Més 
informació. 
Fins l’1 de febrer de 2013. 
 

 
 

 

  Segueix el viatge naturalista de 

Jordi Serrallonga al Nord de 

Tanzània. 

 

A  Recerca en Acció estan realitzant el 
seguiment del viatge naturalista de 
l’investigador Jordi Serrallonga (GRUP 
HOMID, Parc científic de la UB) al Nord de 
Tanzània. Fins ara ha conegut els maasai, i 
ara l’expedició és a punt d’explorar les 
gorges d’Aldupai i les seves restes 
d’homínids.  

Si t’interessa aquest territori, fins el 10 de 
desembre segueix el viatge en aquest 
enllaç! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista al programa “Singulars” 
a Antonio Turiel. “Condemnats a 

decréixer” 

 

Interessant entrevista al físic, matemàtic i 
investigador de l'Institut de Ciències del 
Mar del CSIC. Reflexions sobre el 
creixement i el model productiu i financer 
actual. 

Pots veure l’entrevista en aquest enllaç.  

 

 

 

 

 Conclusions de les taules de 

comunicació per entitats 

El CST junt amb altres entitats del territori 
català i dins el Pla de Suport al Tercer 
Sector Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, van organitzar des 
de l’abril de 2012 un total de 6 taules 
repartides arreu del territori català. Les 
taules estaven adreçades a persones 
vinculades a entitats ambientals per tal 
d’aprofundir en diferents aspectes de la 
comunicació 2.0.  

Aquí teniu el document de síntesis de les 
sis taules amb les conclusions pertinents 
per si és del vostre interès. Esperem que 
en gaudiu i que us sigui profitós! 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Grup de treball Documentació - Novetats del SDEA 

 

ISBN: 9788499800943   

Títol: Educar en verd: idees per apropar els nens i les nenes a la natura  / 
Heike Freire          

Info publicació: Barcelona: Graó, 2011. 148 pàg. 

Col·lecció: Família i educació; 20  

Títol: Pla per la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de 

Barcelona : 2010-2020    

Info publicació: Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011. 46 pàg. 

Nota general: Document resum del document amb el mateix títol publicat l'any 2010, 
inclou referència a la nova Ordenança de medi ambient publicada al BOP del 2 de 
maig de 2011  

ISBN: 9788498883817 

Títol: Prosperidad sin crecimiento : economía para un planeta finito   /  Tim 

Jackson;  Traducció: Ángelo Ponziano  

Info publicació: Barcelona: Icaria, 2011. 277 pàg.  

Col·lecció: Encuentro (Icaria); 25  

ISBN: 9788493585006    

Títol: El Verd urbà : com i perquè? : un manual de ciutat verda   /  Salvador 
Rueda; Antoni Farrero; Enric Batlle; José Antonio Corraliza   

Info publicació: Barcelona: Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa 
Catalunya, DL 2007.  114 pàg.  

Títol de Col·lecció: Manuals tècnics i pràctics de la Fundació Territori i Paisatge: 
col·lecció gestionar per conservar 

Títol: La Cosecha perversa : el debilitamiento de la soberanía alimentaria de 
Ecuador por las políticas de mercado y el rol de las Instituciones 

Financieras Internacionales / Gerard Coffey, Ana Lucía Bravo, Cecilia Chérrez   

Info publicació: Barcelona: Entrepueblos, 2007. 143 pàg. 

LES VOCALIES INFORMEN 

 DONEM LA BENVINGUDA A... 

... Marta Soler, núm. de sòcia 490 

... Rosa M. Rodríguez, núm. de sòcia 491 

... Ester Teixidó, núm. de sòcia 492 

... Anna Pla, núm. de sòcia 493 

... Ester Tafalla, núm. de sòcia 494 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe
http://www.congrestsa.cat
http://www.bcn.cat/agenda21/
http://vimeo.com/51434361
https://plus.google.com/photos/108008135158300200648/albums/5807364890931958129?authkey=CNjF8bGKtOH1tAE
http://www.scea.cat/documents/13e_seminario_asociaciones_ea.pdf
http://rai.pangea.org/
http://issuu.com/raiart/docs/formacions_1r_trimestre201213/1
https://seminariodlae.wordpress.com/
http://www.acer-associacio.org/curs.htm
mailto:scea@scea.cat
http://www.scea.cat/
mailto:documentacioambiental@bcn.cat
http://www.arc.cat/webarc/jsp/prevencio/ca/cercar.jsf
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=3e1583161cf3c210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3e1583161cf3c210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES
mailto:info@axial-natura.com
mailto:info@axial-natura.com
http://www.conama2012.conama.org/web/index.php
http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=accf049e-a776-4a1e-b244-c704e725ab84&groupId=10136
http://www.o3sac.org/2012/11/com-tenir-exit-en-un-portal.html
http://www.aulamedia.org/wordpress/
http://www.pemb.cat/?comunicacio=nous-horitzons-per-a-l%E2%80%99economia-metropolitana
http://www.auladelaigua.org/1programacio_aula.php
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/25/pdfs/BOE-A-2012-13281.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=74a7e59089427210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=74a7e59089427210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=9219978e7779a310978e7779a3108d0c1e0aRCRD
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/512.html
http://w110.bcn.cat/portal/site/HabitatUrba/menuitem.7014095af2202d613d303d30a2ef8a0c/?vgnextoid=4f0cc9152d1a7310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&appInstanceName=default&lang=ca_ES&utm_source=plabuits&utm_medium=emailing&utm_campaign=oct-2012
http://w110.bcn.cat/portal/site/HabitatUrba/menuitem.7014095af2202d613d303d30a2ef8a0c/?vgnextoid=4f0cc9152d1a7310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&appInstanceName=default&lang=ca_ES&utm_source=plabuits&utm_medium=emailing&utm_campaign=oct-2012
http://www.recercaenaccio.cat
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/projecte/20121106-tanzania-el-bre.jsp
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/projecte/20121106-tanzania-el-bre.jsp
http://www.tv3.cat/videos/4325010/Antonio-Turiel-Condemnats-a-
http://issuu.com/iwith.org/docs/conclusions_taules_comunicacio/1
http://issuu.com/iwith.org/docs/conclusions_taules_comunicacio/1

