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PRESENTACIÓ
En la memòria que segueix es recull l’activitat desenvolupada per l’ALCAIB
durant l’any 2008. Bàsicament es centra en dos grans blocs: Col·legi
Professional i Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que son els
temes que han ocupat els esforços dels socis més compromesos durant
l’any. Agraïr des des d’aquí l’aportació de tots els socis que s’han implicat
en cadascuna d’aquestes activitats. La responsabilitat de liderar
l’organització de la Diada del Medi Ambient ha estat una manera de
consolidar un equip de feina que ja estava treballant paral·lelament en el
procés de Col·legi Professional. La feina ben feta, el disfrutar fent les coses i
l’entusiasme i motivació han estat bàsics per suportar la càrrega que tot
això ha suposat, sempre assumint que ho hem fet des del voluntariat i que
per tant cadascú a banda feia la seva pròpia feina. Crec que un cop passat
tot això hem d’estar molt orgullosos per haver donat una passa tan gran en
la consolidació del nostre col·lectiu com és la creació del Col·legi en un
temps rècord, i situar-mos així com a segon col·legi a nivell estatal. També
la grandària i vistositat amb que hem volgut celebrar el Dia del Medi
Ambient respòn a la nostra motivació més profunda de que el Medi Ambient
en aquesta comunitat autònoma tengui una entitat i un protagonisme, més
enllà de ser un mitjà propagandístic. Creim que educant la ciutadania
podem transformar les nostres illes per al futur que vendrà. Esperem que
gaudiu el repàs de l’any tant com nosaltres hem disfrutat fent-ho.
Caterina Amengual
Presidenta d’ALCAIB
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SITUACIÓ DE L’ALCAIB
Vos presentam ara l’activitat duita a terme durant l’any.
Durant el 2008 hem estat 50 socis.
La Junta Directiva tenia la següent composició:
President: Lluís Amengual
Vice-presidenta: Caterina Amengual
Secretaria: Glòria Oliver
Tresorer: Josep Cifre
Vocals: Marc Ayats, Imma Gamundí, Sebastià Sansó i Nofre Fullana.
La seu social ha estat al Casal d’Entitats de la Misericòrdia, a Palma.
Dins l’activitat habitual de l’associació hi ha inclòs:
• Manteniment de la llista de distribució de yahoo groups
• Posada en marxa d’un bolletí informatiu per a socis
• Difussió d’informació relacionada amb medi ambient
• Gestió de la base de dades de socis
• Actualització del cens d’ambientòlegs de les Illes Balears
• Gestió econòmica de l’associació i treball de gestoria
• Manteniment de la pàgina web de l’associació
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LA COORDINADORA ESTATAL
L’ALCAIB pertany a un ens estatal que és la Coordinadora Estatal de
Ciències Ambientals, que agrupa a totes les associacions que existeixen a
les Comunitats Autònomes. En aquest sentit l’ALCAIB es comunica
periòdicament amb els demés membres per aclarir temes que son de
benefici comú.
També dins aquest àmbit l’ALCAIB va assistir a l’Assamblea del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya que actualment és l’únic existent a l’estat
espanyol.
Durant aquest any s’ha realitzat una enquesta d’ocupacions que pretèn
actualitzar el llistat d’atribucions professionals. Ha estat contestada per la
majoria de socis.
Després de més de 10 anys d’activitat associativa entorn a les associacions
de Ciències Ambientals, la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
(CECCAA), a les darreres trobades, va decidir llançar una enquesta sobre la
percepció que els ambientòlegs i els estudiants de la carrera puguin tenir de
les associacions i federacions, i així veure la situació global a nivell estatal.
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DIFUSSIÓ DEL PERFIL D’AMBIENTÒLEG
La tasca primordia de l’ALCAIB és la de promocionar als ambientòlegs en
l’ambit de la societat per tal de donar a conèixer el nostre perfil
professional.

Jornades de Medi Ambient. Societat Balear d’Història Natural
Es va presentar un póster donant a conèixer què és l’ALCAIB i les activitats
duites a terme recentment
Figura 0.1
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Requeriments
Es va realitzar un requeriment al Consell de Mallorca, ja que a la relació de
llocs de treball presentada no hi figurava el perfil d’ambientòleg en dos llocs
de feina que potencialment podiem ocupar, específics de medi ambient.

Intercanvi d’experiències en Educació Ambiental
Organitzat per l’SBEA
El passat 18 de setembre ens varen convidar a l’ALCAIB a parlar sobre l’èxit
organitzatiu del Dia del Medi Ambient 08 en el marc d’unes jornades
d’intercanvi d’experiències en educació ambiental. Altres novetats varen ser
el Mapa emocional d’Artà, la Xarxa Local de Defensa del Patrimoni Forestal
de la Conselleria de Medi Ambient. Hi varen assistir varis ambientòlegs que
treballen en l’àmbit de l’educació ambiental. Adjuntam la presentació feta a
la jornada. Ens regalaren dues publicacions ben interessants: Agendes Local
21 Recull d’experiències en educació ambiental.

TROBADA LÚDICO-FESTIVA AL REFUGI D’ESTELLENCS
Sa coma de’n Vidal va acollir la trobada els 27 i 28 de desembre de 2009
La comissió més activa i efectiva d’ALCAIB va organitzar una estada al
Refugi de sa Coma de’n Vidal a Estellencs i va ser un èxit total, com be veis
a la foto.

Majoria d’ambienòlegs (6 d’11). Varem aprofitar, a banda de fer salut i
menjar bé, per reflexionar sobre l’ecotaxa, ja que aquest és un més dels
fruits que va donar l’impost turístic en el seu curt temps de vida. Adjuntam
foto de la inauguració oficial!!!
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Quedi així institucionalitzada la trobada de nadal a un refugi després que
aquest sigui el tercer any consecutiu que es realitza. La propera va quedar
fixada per les festes de st. pere a en Port des Canonge.
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COL·LEGI PROFESSIONAL
El 2008 podem dir que ha estat l’any del Col·legi, ja que ha
sortit publicada la Llei d’aprovació del Col·legi Professional
de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes
Balears.
S’ha creat un grup de discussió per tractar els temes
estrictament de Col·legi. El logotip és encara provisional.
Hem realitzat un Pla de Participació per a poder elaborar uns estatuts
representatius de la nostra professió. Per això s’han programat 5 sessions
de treball específiques.
El Pla contempla 2 nivells de Participació

NIVELLS DE PARTICIPACIÓ
> PRIMER CANAL: Comissió Gestora dels Estatuts amb la celebració
inicialment de
5 reunions durant l’últim dissabte matí de cada mes (a excepció de la 1ª
reunió
que serà el 1 de març).
Per fer operativa la sessió es demanarà la màxima puntualitat (9,30 h al
punt de
trobada) per tal de garantir 3 hores de reunió (de 10-13h,) pel treball de la
Comissió amb els membres participants.
A partir de 13h dinar conjunt i activitats lúdiques (obert a tots els associats
i
amistats)
> SEGON CANAL: Dinamització dels associats a partir de diferents recursos.
Aquest canal es començarà a activar a partir del 1 de març, data de la 1ª
reunió de la Comissió Gestora, en la qual es poden acabar de perfilar i
consensuar el contingut, abast i forma dels recursos.
Díptic explicatiu del procés, que pot incloure motivació, els terminis, els
objectius, i canals de participació. Material digital per enviar als socis (Jo
el puc fer, prepararé una proposta i la revisem la comissió Gestora )
Enquesta amb 15-20 punts màxim amb les qüestions més controvertides
o que presentin possibilitats més diverses. D’aquesta manera podem
obtenir unes estadístiques orientatives sobre les preferències dels i les
socis/ès a tenir en compte i com recurs de suport en cas de que les
decisions no siguen fàcils per la Comissió Gestora .
(Tasca que es podria realitzar conjuntament amb la comissió de
dinamització de socis.) Es preparà un primer esborrany d’enquesta per
la reunió 1 de març, seria interessant que tota la Comissió Gestora el
revisem)
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Qüestionari a partir del treball de LMental. El caràcter d’aquest material
permet no restringir les aportacions a l’enquesta, garantint un canal més
obert. Cada mes es pot enviar via mail la part concreta que treballarà
la Comissió Gestora . Jo m’encarregaria de recollir-les i organitzar-les per
les reunions.
Activació del associats de les Illes menors. Es mantindrà una
comunicació directa amb els socis de Menorca i Eivissa, per animar-los a
debatre paral·lelament els temes que els puguin afectar, facilitar-los la
màx. informació, i tenir en compte les seves consideracions.
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Fruit d’aquest esforç ja tenim la:
Llei 1/2008, de creació del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en
Ciències Ambientals de les Illes Balears, que va sortir publicada al BOIB
num 30 de 01- 03- 2008.
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Primera reunió: Santa Maria
Precisament el primer dia que ens reuniem, dia 1 de Març, era el dia que
sortia publicada al BOIB la Llei de creació de col·leg. Vos podeu imaginar
l’alegria amb què ho celebrarem tots plegats. El fet de no voler simplement
copiar el que diuen els altres col·legis ens fa plantejar moltes qüestions de
funcionament que generen un debat enriquidor. Tot el temps pensam que
tot i que ara siguem pocs i ben avinguts, el col·legi ha de créixer i
l’estructura li ha de permetre ser plural i representar plenament als
ambientòlegs.
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És clar que sempre tenim com a bon exemple el COAMB català, qui en el
seu moment no tenien enlloc on emmirallar-se. En part ara és una sort,
poder aprendre dels seus encerts i errors.

Segona reunió: Ca’n Ravanet, Inca
Ben puntuals ens reunirem el dissabte 29 de març a Inca, ja que teníem
punts pendents del primer dia i altres punts a l’ordre del dia. La calor de
primavera ens acompanyà durant el dia per consensuar els òrgans de
govern i altres coses.

Continuarem amb aquest bon ritme i bon ambient a les reunions següents.

Tercera reunió: Es Sabó, Montuïri
Era el moment de discutir sobre el procediment sancionador i el règim
intern. No va ser un tema senzill d’abordar i ens va ocupar gairebé tota la
jornada.

Memòria Activitats 2008

13

Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears

Quarta reunió: s’Heretat, Algaida
El sistema d’impugnació, la dissolució i el visat varen ser els temes
principals d’aquesta trobada. Certament temes difícils de tractar.

Cinquena reunió: Es Port des Canonge
En la darrera reunió, tot i la calor, només quedava discutir els aspectes
formals i fer una revisió a fons de la coherència de tot el text. Després de
mig any, sembla que la feina ja s’anava enllestint.
Figura 0.1
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Assamblea Constituient
L’Assemblea
constituent
del
COAMB-IB,
celebrada el 13 de setembre de 2008 a la finca
de Son Real (Santa Margalida), va ser un èxit
tant d’assistència com de participació.

La jornada va comptar amb 28 ambientòlegs, el
que suposa un percentatge representatiu dels
llicenciats en Ciències Ambientals coneguts a
les Illes.
Durant el dematí es varen desenvolupar els tres punts inclosos a l’Ordre del
Dia:
1. Aprovació de la gestió de la Comissió gestora.
2. Estatuts definitius.
3. Elecció de la Junta.
En primer lloc el president i la vicepresidenta de l’ALCAIB varen fer una
exposició de tots els documents generats durant el procés de creació de l
Col·legi, i es va resoldre l’aprovació per consens general dels assistents.
Es va dur a terme una profunda anàlisi dels Estatuts provisionals, per tal
que, per una banda, tots els assistents tengueren una idea clara dels
principals punts desenvolupats, i per una altra, per detectar els punts més
delicats i les seves futures implicacions.
Per estudiar els Estatuts es va plantejar una metodologia participativa en la
qual els assistents es varen dividir en grups de treball reduïts per tractar
més a fons cada un dels fragments en els quals es va estructurar el text per
estudiar.
Després de la feina en grups es va fer una posada en comú i varen
aparèixer una sèrie de "punts calents" com la col·legiació obligatòria;
l’assistència a les Assemblees, dret o obligació; o el període d’habilitació,
entre d’altres.
De cara a l’elecció de la Junta, es va tractar el tema i es decidí posposar per
més envant.
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Una vegada finalitzada aquesta part, es va proposar una segona trobada, el
proper 11 de desembre, per tal de reprendre els "punts calents" detectats i
plantejar un Pla de feina pel 2009.
Durant la jornada es va fer una petita enquesta sobre les necessitats dels
ambientòlegs balears i la creació del Col·legi professional, els resultats de la
qual assenyalaren l’interès general de creació, malgrat que només 5
ambientòlegs havien necessitat les funcions del Col·legi durant la seva vida
professional.
Des de la creació de l’ALCAIB s’han fet 72 contactes amb ambientòlegs
llicenciats de Balears, 34 dels quals consten al cens oficial. Fa poc més d’un
any que es varen reunir 50 signatures a favor de la petició inicial del
Col·legi; per això es convoca des d’aquí a tots els ambientòlegs de les Illes
que estiguin interessats, perquè quantes més mans hi hagi més feina es
farà.
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT, 5 DE JUNY DE 2008

ALCAIB, 20 de Juny de 2008
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Organitza:

Patrocina:

Associacio de Llicenciats en
Ciències Ambientals de les
Illes Balears
Col·labora:

Agraïments:
El patrocini de la Conselleria de Medi Ambient, ha fet possible que el Dia del
Medi Ambient creixi i esdevingui de grans dimensions. A banda d’això volem
agrair la implicació tan ferma dels socis d’ALCAIB, que han cobert
eficientment totes les necessitats organitzatives d’aquest acte amb molta
motivació i il·lusió. S’ha vist una jornada impulsada amb el cor. També un
agraïment als voluntaris que ens han donat suport i a les entitats que han
aportat la seva dedicació venguent a al Diada. Per acabar un agraïment a
les escoles que des del primer moment han confiat amb noltros i ens han
valorat molt positivament la coherència ambiental mantinguda durant tota
la Diada.
Anabel Ferrer i Caterina Amengual, coordinadores del Dia Mundial del Medi
Ambient 2008, desenvolupat al Parc de la Mar de Palma.
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ANTECENDENTS DE L’ALCAIB
El nostre col·lectiu, inscrit correctament en el registre d’entitats de la
Conselleria de Presidència, va néixer al 1998 per tal d’agrupar al col·lectiu
d’estudiants i llicenciats en Ciències Ambientals que, o bé són originaris o
exerceixen a les Illes Balears.
El passat mes de Maig de 2006 varem fer un acte de presentació de l’entitat
i des de llavors estam organitzant activitats per a una major difusió del Medi
Ambient, així com col·laborant amb altres col·lectius de defensa del Medi
Ambient.

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2008
El 5 de juny va ser proclamat Dia Mundial de Medi Ambient el 1972 per el
Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).
Aquest any
mundial se
companyies
economies i

les celebracions del dia mundial del Medi Ambient a nivell
centraran en les solucions i oportunitats per els països, les
i comunitats per “Deixar l’hàbit” i eliminar l’ús del carbó de les
estils de vida.

ALCAIB tenia la impressió que el dia Mundial del Medi Ambient tenia poc
ressò en una ciutat com és Palma. Per això, ens varem proposar organitzar
un seguit d’activitats lúdiques i participatives per involucrar al col·lectiu
ciutadà, i especialment als centres educatius, en la protecció i divulgació del
Medi Ambient.

L’ALCAIB des del primer moment ha volgut comptar amb la col·laboració de
la ciutadania a tots els nivells, per això va anar a oferir la idea de la diada,
tant a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, com al
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, també a l’Àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Palma, així com a totes les entitats de
Mallorca que treballen en la temàtica del medi ambient.
Les activitats es celebraren al Parc de la Mar, el Museu de Mallorca i
l’Estació Intermodal.
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DESTINATARIS DE LES ACTIVITATS
La majoria d’activitats foren adreçades específicament als centres educatius
que prèviament havien sol·licitat participar-hi.
A principi de curs, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació del
Govern de les Illes Balears, se va fer arribar una carta a tots els centres
educatius de Mallorca convidant-los a participar en les activitats que ALCAIB
estava organitzant amb motiu de la celebració del Dia Mundial de Medi
Ambient.
En total, tretze centres educatius varen sol·licitar
participar de les activitats, dels quals nou varen
acabar confirmant la seva presència, el que
representa més de 800 alumnes. A continuació
es detallen els centres educatius que han
participat en les activitats del Dia Mundial de
Medi Ambient organitzades per ALCAIB, detallant
els cursos i el nombre d’alumnes.
Centre

Municipi

Cursos

Núm.
alumnes

Col·legi Lluís Vives

Palma

1er d’ESO

90

CP Duran Estrany

Llubí

Infantil

60

CP Es Cremat

Vilafranca

3er i 4rt de primària

70

CP Eugeni López i López

Palma

1er, 2on i 5è de primària

168

CP Joan Capó

Palma

3er, 4rt, 5è i 6è de primària

115

CP Rafal Vell

Palma

5è

50

IES Berenguer d’Anoia

Inca

1er i 4rt d’ESO, 1er de batxillerat i
voluntaris ambientals

129

IES Emili Darder

Palma

1er ESO

50

IES Pau Casesnoves

Inca

1er i 2on d’ESO

100

TOTAL =

832

D’altres activitats, en concret dues exposicions, estaven obertes al públic en
general.
VALORACIÓ
L’activitat s’oferia totalment gratuïta als centres escolars i això va propiciar una gran
acceptació, ja que en el plaç indicat es van inscriure fins a 1300 nins a la Diada. Igualment
el fet que fos gratuïta va fer que, a darrer moment i entre les presses de fi de curs i
exàmens es donassin de baixa gran nombre de grups abans inscrits. Finalment la xifra de
832 nins durant tot el matí va ser molt assequible i valoram que pel format d’activitat
dissenyat no haurien de ser més de 1000.
Es va comentar entre la gent el fet que els destinataris fossin únicament els infants. Això ha
animat a l’ALCAIB a que ens anys propers es facin activitats dirigides a altres estrats de la
població.
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
Per
celebrar el Dia Mundial de Medi Ambient d’una forma lúdica,
participativa i alhora didàctica ALCAIB va organitzar tot un seguit
d’activitats, que consistiren en:
5 tallers d’educació ambiental: adreçats específicament als centres
educatius.
1 espectacle de sensibilització ambiental sota el títol “CO2, deixa l’hàbit!”:
adreçat als centres educatius.
Activitats complementàries ofertes per les entitats col·laboradores:
adreçades als centres educatius.
2 exposicions: adreçades als centres educatius i al públic en general.
A continuació es descriuen detalladament aquestes activitats.
VALORACIÓ
La tipologia de les activitats respon adequadament a la crida feta per les
nacions unides. Pensam que s’ajusten a l’objectiu de donar ressò a la
problemàtica ambiental mundial.

Tallers d’Educació Ambiental
UN ALTRE PAPER, o com aprendre a fer qualque cosa més que paper
reciclat
Taller

dirigit

per

un

coordinador

i

4

monitors.

Objectius:
- Ajudar a valorar la importància del paper en les nostres vides.
- Donar a conèixer com s’obté el paper i les matèries primeres necessàries.
- Explicar les avantatges del paper reciclat en front del no reciclat.
- Sensibilitzar als nins i nines envers importància de fer un bon ús del
paper:
reduir,
reutilitzar
i
reciclar.
- Ensenyar el procediment per elaborar paper a partir de paper ja usat.
- Fomentar la creativitat mitjançant la decoració dels papers amb materials
naturals o reciclats (colorants naturals, fulles seques, restes de fils...)

Descripció:
El taller s’inicia amb una breu reflexió sobre la importància del paper en les
nostres vides i una explicació de com s’obté el paper, incidint amb els
recursos naturals que són necessaris per fabricar-lo (cel·lulosa, aigua i
energia). Es compararan els recursos necessaris per elaborar paper a partir
de fibres verges (arbres) amb els necessaris per elaborar paper reciclat.
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Seguidament

s’elabora

el

paper

amb

la

participació

dels

escolars:

- Preparació de la pasta de paper amb paper ja
usat.
Addicció
de
colorants
naturals.
Obtenció
del
paper.
- Decoració del paper amb materials naturals o
reciclats.
- Assecat del paper.
- Cada nin posava el nom al seu paper i una
vegada
eixut
se
l’emportava
a
casa
Finalment, es fa reflexionar als nins i nines sobre la gran quantitat de paper
que usem diàriament i se'ls convida a aportar idees per millorar l’ús que
fem del paper.

VALORACIÓ
El taller de paper, tot i ser un clàssic dels tallers d’educació ambiental,
segueix causant gran impressió sobre petits i grans. La innovació en
aquest cas era l’ús de pigments naturals, degudament exposats. El fet que
cada nen/a s’emportès el paper que havia fabricat a casa donava un valor
afegit a l’activitat.
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JUGANT RECICLANT
Taller dirigit per un coordinador i 4 monitors.
Objectius:
- Reflexionar sobre la gran quantitat de residus que generam diàriament.
- Analitzar els tipus de residus que podem trobar als poals de ca nostra.
Sensibilitzar
envers
l’impacta
ambiental
dels
residus.
- Promoure la reducció, reutilització i reciclatge dels residus.
- Elaborar juguetes i instruments amb material de rebuig (envasos de
plàstic,
bricks,
taps
de
suro,
paper
usat,
etc.).
- Fomentar la creativitat.

Descripció:
Es presenta als nins i nines una bossa de fems que conté diferents residus
domèstics representatius dels generats més habitualment per una família
(es prescindeix del vidre per motius de seguretat). D’aquesta bossa es van
extraient
els
diferents
residus
i
es
classifiquen
en:
- Matèria orgànica (pell de fruita, closques de fruits
secs,
restes
de
poda...)
- Envasos lleugers (pots de iogurt, bricks, bosses
de
plàstic...)
- Paper (revistes velles, envasos de paper, caixes
de cartró...)
- Perillosos (pila alcalina, bombeta de baix
consum...)
- Altres (roba vella, restes de fils i llana, gomes
elàstiques...)
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Després de classificar els residus s’analitzen i s’explica breument el seu
impacte ambiental.
Entre tots els participants s’exposen propostes per reduir i reutilitzar
els residus i s’incideix en la importància de reciclar-los si no els podem
evitar.
Finalment, amb l’ajuda dels monitors, els nins i nines creen juguetes i
instruments a partir del material de rebuig que es té disponible.
VALORACIÓ
L’èxit d’aquesta activitat ha radicat en el caràcter totalment lúdic que li ha donat el
coordinador. Manteniment tot el temps una actitud positiva i juganera amb els residus
aconseguia captivar l’atenció dels nins. Potser els més adolescents no mostraven tant
d’interès per la narració. Una activitat que aconsegueix despertar al curiositat i els ganes de
jugar amb qualsevol objecte que normalment seria de rebuig.

CREACIONS AMB BLAT DE MORO: ESPÈCIES PROTEGIDES I
RACES AUTÒCTONES.
Taller dirigit per un coordinador i 4 monitors.
Objectius:
- Reflexionar sobre el consum de juguetes.
- Oferir alternatives ecològiques per els jocs i juguetes.
- Donar a conèixer espècies protegides i races autòctones de les Illes
Balears.
- Fomentar la creativitat dels nins i nines.
- Jugar i divertir-nos respectant el medi ambient.

Descripció:

A l’inici del taller es reflexiona al voltant del consum de juguetes: envers
la gran quantitat que en pot arribar a tenir un nin/a (de la nostra societat)
al llarg de la seva vida, com es fabriquen, on van a parar quan ja no les
volen, etc.
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Un cop feta aquesta reflexió es presenten alternatives per tal que els
nostres jocs i juguetes siguin més ecològics: com fer juguetes amb
materials de rebuig, comprar-les de segona mà, jugar a jocs tradicionals, o
optar per juguetes ecològiques com el Happy Mais (elaborat amb blat de
moro).

Modelant les peces de Happy Mais i aferrant-les amb aigua els alumnes
creen flors i animals representatius d’espècies protegides i/o races
autòctones de les Illes Balears. Així, s’aprofita també per donar a conèixer
aquests animals i plantes entre els més joves.

El nivell de dificultat d’elaboració de les figueres s’adapta a l’edat i
característiques del grup.
Què és Happy Mais?:
Aquesta revolucionaria jugueta està feta a partir de Mater-Bi®, un material
derivat del blat de moro completament biodegradable, i tenyida amb
colorants alimentaris de 10 colors diferents.
Les peces de Happy Mais® es poden modelar
manualment, doblegar o tallar en peces més
petites... Per enganxar-les només les hem
d’humitejar amb un poc d’aigua i s’aferren
“màgicament”. No necessita cola!
Es una jugueta no tòxica i totalment segura pels
nins i nines. En cas de ingestió les peces es
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dilueixen a la boca en segons (tot i això, no es recomana per a nins menors
de 3 anys).
Happy Mais ha obtingut les certificacions de qualitat més estrictes, com les
de "joguina segura" , "comerç ètic" i el "segell de la Comunitat Europea"
A més, amb la compra Happy Mais es col·labora amb la ONG italiana
Soleterre.
VALORACIÓ
La gran majoria del públic que ha participat en aquesta activitat desconeixia la matèria
prima i ha mostrat gran interès per obtenir-lo i així substituir l’habitual joguina de plàstic
per aquesta. La temàtica proposada de les espècies autòctones ha servit per despertar en
els nins i també en els grans, la seva habilitat per reproduir les formes i figures de la fauna
illenca.

ART I MEDI AMBIENT: PINTEM ECOLÒGICAMENT
Taller dirigit per un coordinador i 5 monitors.
Objectius:
- Reflexionar sobre la presència i usos de pintures a la nostra vida
quotidiana: protecció de superfícies, estètica, oci, art, moda, comunicació...
- Reflexionar sobre el color tant d’elements naturals com artificials i donar a
conèixer com s’obtenen.
- Diferenciar els diferents components de les pintures: pigments,
dissolvents, aglutinats.
- Analitzar diferents components i substàncies químiques tòxiques que
porten diversos tipus de pintures i sensibilitzar envers l’impacta ambiental.
- Promoure l’ús de tècniques pictòriques ecològiques.
- Fomentar la creativitat.
- Fomentar el treball artístic col·lectiu

Descripció:
Mitjançant terres i pigments naturals es dona a
conèixer les formes de pintura més ecològiques i
amb baix impacte ambiental. Els nins i nines
manipulen els pigments i pinten recuperant les
tècniques tradicionals que ens arriben des de la
prehistòria i recorren pràcticament tota l’historia
de l’art fins l’època contemporània.
Entre tots es fa una base ecològica per afegir
posteriorment els diferents pigments.
També entre tots es realitza un pigment ecològic com a demostració.
Cada participant compta amb un pinzell i un suport (fragments de teules
trencades) sobre les que dissenyar els seus motius pictòrics.
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Es proporcionen dissenys de motius naturals, així com de pintures rupestres
per inspirar els participants, adaptats a l’edat dels participants.
Posteriorment se pinta amb les diferents pintures ecològiques que ells
mateixos han realitzar prèviament.

VALORACIÓ
Un dels tallers que més bona acollida ha tingut entre els participants. El fet que es trobés
diferenciat en el claustre del Museu de Mallorca ha fet que es pogués centrar molt en la
temàtica artística i gaudís d’un entorn privilegiat. La posada en escena de l’activitat ha estat
molt dinàmica i ha permès introduir les pigments naturals amb molta facilitat. Igualment
que en el paper, cada participant s’emportava la seva obra d’art a casa.

TALLER DE CUINES SOLARS
Taller dirigit per un coordinador i 4 monitors.

Objectius:
- Difondre la tecnologia de cuines solars
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-

Mostrar de forma pràctica els principis de captació d’energia solar
Mostrar diferents tipus de cuines solars
Demostrar que la tecnologia és assequible per tothom
Fabricar i endur-se’n a l’escola una cuina solar senzilla.

Descripció:
El taller consta de dues parts simultànies:
Exposició de cuines solars: es munten 3 models diferents de cuines
(concentració, acumulació, panell) les quals estan cuinant durant el temps
de duració dels tallers. En finalitzar la jornada, es pot degustar el menjar
cuinat amb el Sol. També s’exposen imatges, dossiers i llibres relacionats
amb el tema.
Fabricació de cuines solars: es posen a disposició
dels nins els materials i les eines necessàries per
la fabricació d’una cuina solar senzilla. Els nins
poden endur-se al seu centre educatiu la cuina
que han construït.
Informació i assessorament: el coordinador del
taller ofereix informació i assessorament respecte
a la tecnologia solar als nins i a totes les persones
interessades.
VALORACIÓ
La vistositat d’aquest taller en el conjunt del Parc de la Mar el feia
especialment atractiu per a petits i grans. La component eminentment
pràctica del mateix s’ha vist reforçada en el fet que es varen cuinar 2
coques in situ i això va donar una gran credibilitat a la cuina amb energia
solar. En ser el taller potser més tècnic es va veure com els participants es
varen abocar a l’elaboració amb tota precisió de la petita peça d’enginyeria.
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Espectacle de Sensibilització Ambiental: CO2, deixa l’hàbit!
A qui s’adreça?
És una obra per a totes les edats, però s’adreça especialment al públic
infantil.
Sinopsi:
ATENCIÓ! Estam presenciant EL PROBLEMA MÉS GRAN DEL MÓN: Els nins i
nines participants en la diada mundial del medi ambient s’han convertit en
partícules de CO2!!! El compte enrere ha començat. Cal elaborar una
màquina, una màquina molt molt gran, de colors vistosos, vestida
d’artefactes diversos per a la transformació i elaborada amb tota mena de
materials reciclats.
Els nins i nines participants (a partir d’ara partícules de CO2) només
disposen de 45 minuts (duració de l’espectacle) per la construcció d’una
màquina que sigui capaç de convertir les partícules de CO2 en oxigen.

Hi ha poc temps i molts de nervis però els químics que acompanyen a les
partícules de CO2 estan segurs que ho aconseguiran, per això no deixen
d’animar-los amb jocs, música i cants.
D’aquesta forma, els més joves van descobrint
diferents opcions per reduir les emissions de CO2
i aconseguir un aire més net. Gràcies, gràcies,
gràcies als nins i nines! Gràcies a ells/elles es fa
justícia al món. Gràcies a ells per ajudar-nos a
crear un mon més sostenible.
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VALORACIÓ
La sonoritat i música varen funcionar molt bé, igual que la representació
teatrals que realitzaven els personatges, que estaven molt involucrats en el
seu personatge. L’espectacle es va veure mancat d’una component plàstica
important. Li mancava la vistositat dins el conjunt de Ses voltes, ja que
costava reconèixer la distribució que hi havia a l’espai. Per ser una obra de
nova creació hi va haver sorpreses i moments inesperats. Va causar gran
èxit entre els més petits però un cert decantament per part dels més grans
que consideraven que “ja no tenen edat per això”. La companyia va saber
encaixar molt bé aquesta situació integrant-los al paper de “dolents” on s’hi
varen sentir molt bé.

Activitats
complementàries
col·laboradores

ofertes

per

les

entitats

Diferents entitats col·laboradores, vinculades al medi ambient, oferiren
activitats educatives adreçades als centres educatius participants. Aquestes
activitats se dividiren en dos espais, l’espai àrtic i l’espai antàrtic.
A continuació es detallen quines foren les entitats col·laboradores així com
les activitats que oferiren.
ESPAI ANTÀRTIC

ENTITAT
Mallorca
Recicla
Massa Crítica
Fundació
Natura Parc

ESPAI ÀRTIC
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Plataforma
Mallorca Lliure
de Transgènics
Veterinaris
sense
Fronteres
ENTITAT

ACTIVITAT
Pantalla
gegant
per
fer
projeccions
Castell inflable
Taller
de
reparació
de
bicicletes.
Difusió d’activitats
Màscares d’animals
Fer una vidriola amb material
de rebuig
Vídeos sobre la problemàtica
dels transgènics
Projecció de vídeos sobre medi
ambient i debat posterior

ACTIVITAT
Recollida
de
missatges
Amics de la relacionats amb canvi climàtic
Terra
per elaborar un mosaic entre
tots
Consell Balear
de
Producció
Parada informativa
Agrària
Ecològica
Jocs fets a partir de materials
Creu Roja
reciclats
31
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Artesania de ganxet
plàstics reciclats

amb

Grup
Muntatge
d’una
exposició
d’Ornitologia
sobre
medi
ambient
i
Balear
i
divulgació
de
material
Defensa de la
informatiu
Natura
S’Altra Senalla

Parada informativa

Carpa
de
10x10m
amb
Conselleria de
informació
i
materials
Medi Ambient
d’educació ambiental.
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VALORACIÓ
Espai Antàrtic
L’activitat de Mallorca recicla, que tanta expectació havia creat, va resultar
no ser tan vistosa ja que a la pantalla gegant, exposada al sol, li mancava
visibilitat. Els nens/es també preferien fer coses més actives que estar
asseguts davant la pantalla. El castell inflable dels residus va ser un èxit
rotund, com era d’esperar.
La Massa Crítica va fer una aparició puntual però al final no va organitzar el
taller de reparació de bicis que s’esperava.
L’activitat de Natura Parc, tot i encantar als nins, ja que es tractava de
colorejar màscares, tenia poc d’ambiental, ja que els materials no
comptaven amb cap criteri ecològic.
La Plataforma Mallorca Lliure de Transgènics i els Veterinaris sense
Fronteres solsament varen aportar audiovisuals per a la pantalla gegant.
Espai Àrtic
La recollida de missatges dels Amics de la Terra va ser un gran èxit. Totes
les càmeres es varen bolcar cap a veure els missatges que ens transmeten
els més petits i aquests varen gaudir podent fer la seva aportació simbòlica
a la diada.
Creu Roja va tenir molts visitants. Tant els més petits com els més grans
van poder gaudir d’aprendre a fer ganxet amb bosses de plàstic reciclades,
de la mà de persones majors, o jugar durant les estones lliures amb els
jocs fets amb residus.
El Grup d’Ornitologia Balear va muntar una parada i una exposició que
varen atreure algunes mirades. S’Altre senalla tenia també taula de vendes
i un taller per fer amb els nins que va agradar molt.
La carpa de la Conselleria de Medi Ambient va tenir un gran protagonisme
dins l’espai Àrtic. És una instal·lació de muntatge complexe. Dins la carpa
els mestres tenien accés a tot un seguit d’informació de la Conselleria que
rebien agraïts. Com a taller el Servei de Gestió Forestal va muntar un
taller d’identificació de llavors que va captivar als nins. Allà també sel’s
facilitava una postal amb un missatge de prevenció d’incendis forestals que
els al·lots podien dirigir a algun familiar o amic i que posteriorment la
Conselleria enviarà per correu.

Exposicions
Exposició “Fotografía del Medio Ambiente”
Lloc: Museu de Mallorca
Exposició del 14 de Maig al 18 de Juny de 2008, de dimarts a dissabte de
10 a 19h i diumenge de 10 a 14h.
L’exposició recull les fotografies guanyadores i finalistes del Primer Premi de
Fotografia del Medi Ambient, organitzat el 2005 per la Fundación
Biodiversidad.
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VALORACIÓ
La visita era molt interessant des del punt de vista dels eixos que es
tracten. Els al·lots es divertien observant les imatges mentre alguns dels
mestres aprofitaven per parlar sobre les temàtiques. La integració de
l’exposició al Museu de Mallorca, molt a prop del Parc de la Mar va ser la
clau de l’èxit.

Exposició North West East South: Una panoràmica de 360º sobre el canvi
climàtic.
Lloc: l'Estació Intermodal Central de Palma (Plaça d'Espanya).
Exposició del 5 de juny al 5 juliol de 2008, de dilluns a diumenge de 9:00 a
23:00 h. Accés lliure
NorthSouthEastWest» és una exposició de 25 fotografies sobre els efectes
que té el canvi climàtic en el nostre planeta i en la vida quotidiana dels
ciutadans en els quatre punts cardinals del planeta.
VALORACIÓ
Aquesta exposició va ser inaugurada al vespre. És de destacar l’altíssima
qualitat de les imatges i l’impacte que te la mateixa en un espai tan
transitat com és l’estació intermodal. A més la temàtica recull perfectament
el lema de la diada.

HORARI I DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS
Les activitats se realitzaren simultàniament de 9 a 14h. en torns de 50 min.
cada una, de manera que cada activitat es repetí 4 vegades i tingué 1 hora
de descans.
Els alumnes dels diferents centres es distribuïren en grups i cada grup
escolar participà en 5 activitats diferents:
Un Taller d’educació ambiental.
Espectacle de sensibilització ambiental: CO2, deixa l’hàbit!
Visita a l’exposició de “Fotografía y Medio Ambiente”
Activitats de l’espai àrtic.
Activitats de l’espai antàrtic.
Cada centre educatiu havia rebut prèviament al seu centre un horari on
s’indicava a quines activitats li corresponia participar als seus alumnes a
cada hora.
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A les següents taules es resumeix com es distribuïren els grups i els horaris
que correspongueren als diferents grups.

Grup

A

B

C

D

Centres (núm. alumnes i curs)
IES Berenguer d’Anoia (61 de 4rt d’ESO)
IES Pau Casesnoves (100 de 1er/2on
ESO)
CP Rafal Vell (50 de 5è de primària)
IES
Berenguer
d’Anoia
(31
1er
batxillerat)
IES Berenguer d’Anoia (14 de 1er
d’ESO)
IES Berenguer d’Anoia (23 voluntaris
amb.)
IES Emili Darder (25 de 1er d’ESO)
CP Eugeni López (72 de 2on de
primària)
CP Eugeni López (48 de 1er de primària)
IES Emili Darder (25 de 1er d’ESO)
CP Eugeni López (24 de 5è de primària)
CP Es Cremat (35 de 4rt de primària)
CP Eugeni López (24 de 1er de primària)
CP Joan Capó (40 de primària)
CP Duran Estrany (20 d’infantil)
Lluís Vies (90 de 1er ESO)
CP Es Cremat (35 de 3er de primària)
CP Joan Capó (75 de primària)
CP Duran Estrany (40 d’infantil)
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Horari
General
09:15
10:05
10:15
11:05
11:15
12:05
12:15
13:05
13:15
14:05

Horari
Tallers
Paper
Reciclat

Jugam
Reciclant

-

Taller

Espai
ANTÀRTI
C

Espectacl
e

Espai
ÀRTIC

Exposició

Grup A

--

Grup D

Grup C

Grup B

Grup B

Grup A

--

Grup D

Grup C

Grup C

Grup B

Grup A

--

Grup D

Grup D

Grup C

Grup B

Grup A

--

--

Grup D

Grup C

Grup B

Grup A

10:15
a
11:05
IES
IES
Pau Berenguer
d'Anoia: 1er
Casesnoves
1er/2on ESO ESO (14) i
(40)
voluntaris
amb. (23)

9:15 a 10:05

11:15
12:05

a 12:15
13:05

a

IES
Emili
Lluis
Vives:
Darder:
1er
1er ESO (45)
ESO (25)

IES Berenguer CP
Eugeni CP
Eugeni
CP Joan Capó
d'Anoia:
4rt López: 1er A López:
1erC
(35)
ESO (31)
i 1er B (48)
(24)

CP
Duran
IES
Estrany:
Creacions
Berenguer
CP Rafal Vell:
CP Joan Capó Infantil (20)
Amb Blat
d'Anoia: 1er
5è (50)
(40)
de Moro
Batx.
Arts
CP
Es
(31)
Cremat: 3er
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(35)

Art i Medi
Ambient

Cuines
Solars

CP
Es
Cremat:
4rt
IES
Pau
CP
Eugeni (35)
Casesnoves:
López:
2on
1er/2on ESO
(72)
CP
Duran
(40)
Estrany:
Infantil (20)
IES
Pau
IES
Emili CP
Eugeni
Casesnoves
Darder:
1er López:
5èA
1er/2on ESO
ESO (25)
(24)
(20)
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CP Joan Capó
(40)
CP
Duran
Estrany:
Infantil (20)
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En el següent plànol s’indica com se distribuïren les activitats en l’espai:
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VALORACIÓ
La distribució horària va ser molt adequada. La taula informativa ajudava a
resoldre els dubtes que es podien presentar als professors. La presència de
personal de l’organització en cada àrea d’activitats feia que no hi hagués
lloc a perdre’s en cap moment.
La combinació dels 4 elements: taller, exposició espectacle i activitats
complementàries a l’espai àrtic o antàrtic va resultar molt encertada.
Durant l’estona de les activitats complementàries els escolars aprofitaven
també per berenar o descansar una estona.
Evidentment hi havia moltes peticions per poder realitzar més tallers ja que
hi havia grups molt motivats que no es conformaven amb un de sol.

MATERIAL DIDÀCTIC
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient 2008, ALCAIB ha elaborat un
CD amb informació i recursos didàctics relacionats amb Canvi Climàtic i
bones pràctiques per reduir les emissions de CO2.
Aquest CD se va fer arribar abans de dia 5 de juny a tots els centres
educatius participants en la diada per tal que poguessin aprofundir més
amb la temàtica del Dia del Medi Ambient 2008 i les activitats realitzades.
També s’han repartit
col·laboradores.

còpies

d’aquest

CD

entre

totes

les

entitats

En total s’han distribuït 100 còpies d’aquest CD.

Estructura i continguts del CD:
Presentació.
Informació sobre el Dia Mundial del Medi Ambient:
Origen i motivació
Què es fa arreu del món i com celebrar-ho
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Informació i material didàctic relacionat amb la temàtica d’engany: CO2,
deixa l’hàbit!
Canvi climàtic
Cap a una economia baixa en carboni
Passes per a deixar l’hàbit!
Informació
ambiental:

i

material

didàctic

relacionat

amb

els

tallers

d’educació

Un Altre Paper: o com aprendre a fer qualque cosa més que paper reciclat.
Jugam Reciclant.
Creacions amb Happy Mais: espècies protegides i races autòctones.
Art i Medi Ambient: pintem ecològicament
Altres documents.
VALORACIÓ
El material ha estat molt ben rebut per els docents. Les escoles que a
darrer moment han cancel·lat la visita varen demanar que així i tot sel’s fes
arribar el material didàctic. La varietat de material ofert en el CD permet
tractar la temàtica del CO2 des de diverses assignatures. Donat que el curs
escolar ja estava per acabar, no serà possible fer-ho aquest any però els
mestres asseguraren que l’emprarien en la programació del curs següent.

DISSENY GRÀFIC
La tasca de disseny ha tingut un paper molt important en l’organització de
la jornada, per aquest motiu s’ha comptat amb una dissenyadora que ha
creat una imatge per identificar la jornada a partir de la qual s’han
dissenyat diferents elements:
Cartell de difusió de la jornada: del qual s’han imprès i distribuït 500 còpies
en paper reciclat estucat.
Camisetes identificatives: per tots els monitors, coordinadors i
organitzadors que participaren en la diada.
Senyalètica: que es distribuí per tot l’espai on es realitzaren les activitats
per tal que poguessin ser identificades fàcilment per els participants i
visitants.
Fundes i continguts del CD: que s’ha editat amb motiu del Dia Mundial del
Medi Ambient 2008 .
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VALORACIÓ
La imatge, creada per l’ambientòloga i il·lustradora Nívola Uyà ha sabut
recollir fidelment el missatge de la Jornada. Està adreçada a la mirada dels
infants.
La senyalètica ha estat molt important per donar una imatge conjunta a
l’espai i explicar al visitant –sobretot als professors- la dinàmica de cada
taller, així com els criteris ambientals comuns que s’han seguit en tota
l’organització.

CRITERIS ECOLÒGICS
Per a l’organització de les activitats del Dia Mundial del Medi Ambient,
ALCAIB ha tingut en compte un seguit de criteris ecològics per tal de
minimitzar els impactes ambientals negatius generats:
Tallers: Dissenyats per minimitzar el seu impacte en tot el cicle de vida
(ACV)
CD amb recursos didàctics:
Lliure de clor
Amb funda i els adhesius reciclats 100%
Amb continguts adreçats al canvi d’hàbits en l’ús de CO2
Divulgació i senyalèctica: Materials reciclats i/o reciclables
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Concentració espaial: de les activitats per minimitzar desplaçaments
Entitats col·laboradores: s’ha convidat a col·laborar a diferents entitats que
treballen per la preservació i millora ambiental a les Illes Balears
...i a més hem prescindit de:
Comprar tot allò que podíem reutilitzar.
Tots aquells derivats del petroli (plàstics, gomes, etc) que hem pogut.
VALORACIÓ
Els mateixos panells indicatius de la senyalètica en son una mostra, estan
realitzats en cartró reciclat i impresos en blanc i negre per estalviar
recursos, així com pintants amb pintures de base aquosa no tòxiques.
Aquesta és una mostra de l’esment que s’ha posat en cada detall de la
diada.
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ORGANITZACIÓ

L’organització d’aquesta diada ha estat possible gràcies al treball de moltes
persones. A totes elles i moltes més que s’hi han implicat els volem agrair
l’esforç per tal que la diada fos un èxit.
Taller: Un Altre Paper
Coordinadora

Maria Morro
Maria Cifre

Monitors/es

Maria Bernarda Domenech
Toni Sancho
Aina Cassanyes

Taller: Jugam Reciclant
Coordinador

Miquel Tugores
Montserrat Gelabert

Monitors/es

Catalina Maria Coll
Cristina Serra
Derrick Ibrahim

Taller: Creacions amb Blat de Moro
Coordinador

Sebastià Coll
Marga Amengual

Monitors/es

Rebeca Sotomayor
Chela Ramis
Enrique Tallo

Taller: Art i Medi Ambient
Cordinadora

Nívola Uyà
Noemí Sobrino
Margalida Isabel Darder

Monitors/es

Laia Queralt
Laura Ventosa
Àfrica Clar

Taller: Cuines Solars
Coordinador

Marc Ayats
Tomeu Perales

Monitors/es

Aurora Alcover
Federico Etchegaray
Pablo

Organització
Coordinació entitats col·laboradores
Premsa

Aina Socies
Caterina Amengual
Lluís Amengual

Disseny

Nìvola Uyà

Programació CD

Cuco

Continguts CD
Logística

Ester Blanco
Nívola Uyà
Irene Maggiulli
Eduard Quadrado

Atenció i informació als visitants

Pep Salvà
Jerónimo Suarez

Suport
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Organització i coordinació general
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DOSSIER DE PREMSA
Es va elaborar un complet dossier de premsa més una versió més reduïda
que es va distribuïr a tots els mitjans.
Premsa escrita
Diario de Mallorca
Última Hora
Diari de Balears
El Mundo
ADN
Mallorca diario.com
Europapress
Televisió
IB3 Televisió: Informatius

Televisió de Mallorca: l’Aguait, de Nit amb Neus Albis

Canal 4: Informatius

Ràdio

IB3 Ràdio: Al dia, Tassa i Mitja
Ona Mallorca: l’Altaveu
La SER: Hoy por hoy
RNE
Radio Mania
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