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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1984
Nombre d'associats: 10 entitats membres
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
El
Centre UNESCO de Catalunya manté relacions
oficials amb la UNESCO i amb ECOSOC, i està
associat al Departament d’Informació de les Nacions
Unides.
Àmbit geogràfic d'actuació: nacional i internacional
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Ús de l'energia i eficiència
energètica, Agendes XXI, auditories ambientals i
indicadors de sostenibilitat, Ciutats i ecologia urbana,
Comunicació i educació ambiental, Publicacions
especialitzades

Objectius:
L'objectiu d'Unescocat és difondre els ideals, els
documents i les activitats de la UNESCO, i fer arribar
a la UNESCO la col·laboració de la comunitat cultural
catalana en les àrees de competència de la UNESCO:
educació, ciència, cultura i comunicació. També difon
la informació d'altres organitzacions internacionals
governamentals i no governamentals per tal de
contribuir a la pau i a la convivència internacionals.
Els objectius del Departament de Sostenibilitat
d'Unescocat són: difondre iniciatives en l'àmbit català;
enfortir la xarxa social d'entitats ecologistes en l'àmbit
català; elaborar materials didàctics per a tots els
públics, i assessorar i col·laborar en programes
ambientals i les Agendes 21.

Memòria d'activitats de l'any 2003
Sector de Ciències
Àrea de Sostenibilitat

se n'ha fet una versió per al municipi de Talin, a
Estònia. La versió catalana té un tiratge de 70.000
exemplars.

Unescocat elabora, per quart any consecutiu,
l'Agenda escolar del medi ambient i el
desenvolupament 2005-2006, i la guia didàctica que
l'acompanya, amb l'Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona L'agenda és distribuïda als
alumnes de setanta-quatre municipis de les comarques
de Barcelona, així com a escolars de la província de
Chieti, Itàlia, i del Consell Insular de Menorca.També

Unescocat elabora per setè any consecutiu la
publicació Medi ambient. Anuari d'entitats ecologistes
per tal de recollir la diversitat d'aportacions de la
societat civil en el camp ambiental. L'anuari es
presenta en format electrònic i s'elabora amb el suport
de la Fundació Territori i Paisatge. Enguany hi ha una
presentació conjunta d'Agustí Colomines, director
d'Unescocat, i de Jordi Sargatal, director de la
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Fundació Territori i Paisatge. A més, conté els articles
"L'any que es va derogar el transvasament de
L'Ebre", de Lluís Reales, periodista; "Ecodisseny", de
Cristina Galluza, de l'Escola Superior de Comerç
Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, i de
Pere Fullana, delegat espanyol de les normes ISO
14060; "Una visió de l'esdevenidor climàtic a
Catalunya", de Josep Enric Llebot, conseller del
Consell Assessor per al desenvolupament Sostenible;
"L'Observatori del Paisatge", de Joan Nogué,
director de l'Observatori dle Paisatge.
Unescocat elabora una col·lecció de vuit pòsters basats
en els continguts del primer Informe Mundial dels
Recursos Hídrics del Programa d'Avaluació dels
Recursos Hídrics de les Nacions Unides i coordinat
per la UNESCO. Els pòsters estan destinats a
l'ensenyament secundari, formal i no formal, i van
acompanyats d'una guia didàctica que en facilita
l'aplicació i la interpretació. Els pòsters s'elaboren amb el
suport de la Fundació Territori i Paisatge.
Aquests pòsters sobre l'aigua porten el logotip de la
UNESCO i del Programa d'Avaluació dels Recursos
Hídrics de la UNESCO i està previst que siguin
presentats al Fòrum Mundial de l'Aigua que té lloc a
Mèxic el mes de març del 2006. Es preparen en dues
versions lingüístiques: català i castellà.
Unescocat està elaborant uns materials didàctics per a
secundària basats en l'Informe Planeta Viu del Fons
Mundial per la Natura (WWF, per les seves sigles en
anglès) sobre l'estat dels ecosistemes del món. Els
materials s'estan elaborant amb el suport de la
Fundació Territori i Paisatge. Per a l'aplicació dels
materials didàctics serà imprescindible la consulta de
l'informe de referència. És per això que, paral·lelament,
s'està traduint l'Informe Planeta Viu al català. La
traducció de l'informe s'està realitzant amb el suport del
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
de la Generalitat de Catalunya.
Unescocat està traduint el document introductori de la
Dècada Internacional per a l'Acció "Aigua, font de
vida", que estarà disponible en versió en paper i
electrònica. El document s'està traduint amb la
col·laboració de la Fundació Territori i Paisatge i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
Unescocat està traduint l'esquema d'implementació de
la Dècada de les Nacions Unides sobre l'Educació per
al Desenvolupament Sostenible, amb el suport de la
Fundació Territori i Paisatge. El document estarà
disponible en format electrònic.Amb motiu del dia
Mundial del Medi Ambient, que té lloc el 5 de juny,
Unescocat difon la versió catalana del missatge que fa
públic el director general de la UNESCO, Koitxiro
Matsuura. N'apareix informació a la pàgina

sostenible.es, la revista de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat, que reprodueix íntegrament, el
dia 6 de juny, el text del director general.
En ocasió també del Dia Mundial del Medi Ambient,
Unescocat
organitza,
conjuntament
amb
el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, un acte públic de
commemoració, en el curs del qual també es lliuren els
premis Medi Ambient 2005. Mario Bertero,
responsable de la Unitat de Coordinació de la Dècada a
la UNESCO, pronuncia la conferència "La dècada de
l'educació per a la sostenibilitat"; Agustí Colomines fa
la presentació del conferenciant. També hi intervenen
Carles Saura, de l'Escola Verda IES Narcís Monturiol;
Genís Pascual, de l'Escola Mercè Rodoreda; Enric
Carrera, de la Càtedra UNESCO en Tecnologia,
Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi
Global de la UPC; i Assumpció Vila, presidenta de la
Taula del Tercer Sector. Clou l'acte el conseller de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Salvador
Milà.
N'apareix informació al portal entitats.info del 3 de
juny; al diari La Vanguardia del dia 5 de juny, en un
dossier sobre el Dia Mundial del Medi Ambient.
El dia 20 de juliol, Sergi Rovira i Sara Batet
representen Unescocat en la Convenció de Signants del
Comprom ís Ciutadà per la Sostenibilitat. Les reunions
de la convenció tenen lloc a Barcelona els dies 20 de
juliol i 20 d'octubre.
Els dies 7 a 9 de novembre, Sergi Rovira participa, a
Amsterdam, en la reunió Carta de la Terra+5.
Unescocat i el diari Avui continuen, fins al mes de
juliol, la col·laboració iniciada l'any 2001 per a la
publicació en el suplement "Innovació i ciència" de
l'esmentat diari de les Alertes del Planeta que redacta
periòdicament Lester Brown, antic responsable del
Worldwatch Institute i actual president de l'Earth
Policy Institute. Es tracta de reportatges d'actualitat,
que el diari publica a dues pàgines, que ofereixen
informació rigorosa d'actualitat sobre els problemes
que afecten de forma més greu el medi ambient del
planeta i la qualitat de vida dels seus habitants. Al
llarg de l'any es publiquen les Alertes del Planeta
següents: "La família es fa gran", el dia 29 de gener;
"Recursos de la Xina", el dia 26 de febrer; "El gel es
desfà", el dia 9 d'abril; "Llacs que desapareixen" el dia
7 de maig; "Petroli i aliments, un binomi perillós", el
dia 11 de juny; "La captura de pesca marina assoleix
límits", el dia 9 de juliol. En la remodelació duta a
terme pel diari Avui desapareix la secció setmanal
dedicada a "Innovació ciència".
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