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FONS DE DOCUMENTACIÓ DEL MEDI
AMBIENT

FONS DE DOCUMENTACIÓ DEL MEDI AMBIENT
Portal de Valldigna, 15, baixos
46003 VALÈNCIA
VALÈNCIA
Telèfon: 963 925 463, 963 917 864
Fax: 963 917 864
E-mail: fons.medi.ambient@uv.es
Web: www.uv.es/fonsmeda

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1982
Nombre d'associats: No hi han associats. Som
col·laboradors
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
El
Fons de Documentació del Medi Ambient forma part
de la Xarxa de Centres d'Informació i Documentació
Ambiental, d'àmbit estatal, RECIDA. Més informació a
http://www.recida.net

Objectius:
El Fons de Documentació del Medi Ambient és un
servei d'assessorament i informació bibliogràfica sobre
energia, medi ambient i matèries relacionades. Les
seves activitats s'adrecen a associacions ecologistes,
estudiants, periodistes, mestres, professionals o
qualsevol ciutadà que vulgui estar informat sobre la
matèria.

El FOns forma part de la Xarxa Valenciana
d'Informació Juvenil de la Generalitat Valenciana.
Més informació a: http://xarxa.ivaj.gva.es
Àmbit geogràfic d'actuació: internacional
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Comunicació i educació
ambiental, Publicacions especialitzades

Memòria d'activitats de l'any 2007
Les activitats realitzades pel Fons de Documentació del
Medi Ambient són les pròpies de les tasques
bibliotecàries i documentals:
- creació i actualització de bases de dades;
catalogació; - buidatge de revistes i premsa; - petició i
compra de publicacions;
- atenció a la sala de
consulta;
- préstec de materials;
- resolució de
recerques bibliogràfiques;
- difusió d'informació
ambiental; - col·laboració en la edició de materials de
treball i propaganda.

El Fons de Documentació del Medi Ambient compleix
una funció social, de forma regular, des de fa 25 anys, i
cobreix al mateix temps la creixent demanda
d'informació sobre temes energètics, ambientals, etc.
per part de molts variats sectors socials. Els seus
objectius i activitats se centren, bàsicament, en els
eixos següents.
- Recuperació d'informació ambiental: recerques
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bibliogràfiques realitzades pels usuaris personalment,
per carta, telèfon o correu electrònic.
- Atenció al públic a la sala de consulta i estudi cada
dimarts i dimecres, de 18 a 21 h.
- Disseny, creació i/o actualització de bases de dades
documentals de les diferents fonts d'informació
disponibles (llibres, revistes, cartells, material
fotogràfic i audiovisual, adhesius, etc.)

coneixements teòrics i pràctics adquirits).
- Manteniment, actualització i millora de la pàgina web
(www.uv.es/fonsmeda) en què els usuaris poden
trobar el formulari electrònic de petició d'informació,
consultar el catàleg de publicacions periòdiques, el
directori electrònic de recursos ambientals i la base de
dades de llibres del propi fons documental amb més
de 4.000 títols. L'estructura de l'entorn web ha variat
per tal de millorar la seva navegabilitat i accés.

- Col·laboració en l'edició de materials de treball i
propaganda, com ara llibres, catàlegs, revistes, articles,
dossiers, exposicions i documentació ambiental.
Col·laboració amb Acció Ecologista-Agró en l'edició i
redacció del Butlletí de La Casa Verda, amb diferents
articles, material fotogràfic i la secció de "Novetats".
- Servei d'assessorament tècnic i bibliogràfic adreçat a
qualsevol usuari, grup, institució i altres centres de
documentació.
- Difusió d'activitats: assistència a xerrades,
seminaris, tallers, fires, exposicions... especialment
entre centres d'ensenyament mitjà i universitats,
trobades de grups, etc. Participació en l'edició 2007 del
curs "Participació Social i Defensa del Territori" de
l'espai de formació "La Nau dels estudiants" de la
Universitat de València.
- Formació amb el mòdul "Organització de la
informació" a la VI edició del Màster en Gestió Ambiental
i Desenvolupament Sostenible de la UV-IMEDES
(2007-2008). - Participació en la XX Fira Alternativa
d'Associacions celebrada a València del 9 a l'11 de
juny.
- Col·laboració amb altres serveis d'informació
ambiental: el FONS forma part de la Xarxa de Centres
d'Informació i Documentació Ambientals RECIDA,
sorgida com una proposta de col·laboració i coordinació
entre diversos centres d'informació i documentació
ambientals de l'Estat espanyol. El Fons va participar
en el VI Seminari de Centres de Documentació
Ambiental i Espais Naturals Protegits, celebrat a
Oleiros (La Corunya) del 6 al 8 de juny.
- Participació com a Centre d'Informació Juvenil
Especialitzat en Medi Ambient a la Xarxa de Centres
d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana.
- Convenis de col·laboració: el FONS ofereix, cada
any, l'oportunitat de fer pràctiques formatives al
centre, dirigides als alumnes de la Diplomatura en
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de
València i de la Llicenciatura de Documentació de la
Universitat Politècnica (aprenentatge de les tasques
bibliotecàries, arxivístiques i documentals per així
conèixer-ne la vida professional i contrastar els
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