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LÍNIES ESTRATÈGIQUES  
 

PREÀMBUL 
 
Els reptes globals actuals requereixen de l’esforç i el compromís de tots els territoris i dels 
diferents actors de cadascun d’ells. Les organitzacions internacionals parteixen del principi 
que el deteriorament del medi ambient que s’està produint en tot el món s’ha d’abordar a 
través d’una educació que generi consciència i sensibilització cap al medi ambient per 
aconseguir un desenvolupament sostenible que englobi tots els nivells socials, educatius i 
econòmics. 
Aquesta educació ambiental ha de permetre “adquirir els coneixements, els valors, els 
comportaments i les competències necessàries per participar de manera responsable i eficaç 
a la presentació i a la solució dels problemes ambientals i a la gestió de la qualitat del medi 
ambient” (UNESCO 1977). Això requereix la participació i la implicació de totes les disciplines 
científiques. Per tant, és multidisciplinari i transversal. És un procés sistèmic que integra una 
dimensió cultural i es dirigeix a tot tipus de públics. Afecta tant als adults com als més 
menuts en totes les situacions de la vida (professional, social o familiar). És responsabilitat 
de tots (estats, col·lectius, associacions, poblacions...). 
Els Pirineus es presenten en un territori dividit en 3 països, 6 regions o governs autonòmics. 
L’especificitat i la fragilitat de la riquesa natural del massís i els futurs projectes que els 
afecten necessiten una presa de consciència ràpida i col·lectiva. 
 
L’educador ambiental: un formador i mediador territorial 
No, des de fa 30 anys, l’educador ambiental no es limita a ser un animador de la natura per 
infants i joves. És un intermediari que mobilitza diversos àmbits amb públics molt variats. És 
un veritable actor en l’evolució de la nostra relació amb el territori i el medi natural. És un 
mediador en el sentit de mitjancer entre la societat civil i l’àmbit científic que assenyala les 
conclusions i les urgències del demà.  
L’educador ambiental dels Pirineus és a la vegada un formador extern a les escoles, un guia 
turístic amb els adults, un mediador científic amb els estudiants, un historiador del seu 
territori i rondallaire per a la gent gran. Explica la història del seu territori a través d’enfocs 
educatius, interpretatius i formatius. També es dirigeix als socioprofessionals en el marc de 
la formació o en el context dels processos de decisió compartida. Ajuda al públic a descobrir 
el seu entorn de manera commovedora.  
 
Una educació per als Pirineus Vius 
Aquest entorn és a la vegada: 

 Un lloc de desenvolupament social, econòmic i cultural 
 Un espai amb múltiples vocacions per ser viscudes amb altres usuaris 
 Un patrimoni amb recursos, més o menys renovables 
 Un entorn de vida complex per a l’individu en el que interactuen moltes espècies 
 Una minúscula però inestimable part de medi natural mundial. 
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També és el suport educatiu de l’educació ambiental que permet: 

 Descobrir 
 Meravellar 
 Aguditzar l’esperit crític 
 Situar-se i prendre posició per poder actuar 

 
Hi ha moltes qüestions en joc, a vegades contraposades. Aquest lloc de desenvolupament, 
gresol cultural, aquest patrimoni no pot tractar-se únicament amb mètodes correctius 
basats en tecnologies adaptades. Han de produir-se canvis profunds en el nostre 
comportament per a què es construeixi una nova cultura en cerca permanent de l’equilibri i 
de sinèrgies entre els reptes ecològics, culturals, socials i econòmics. 
 
En aquest sentit, els Pirineus ofereixen moltes possibilitats d’acció educativa. 
 
La serralada dels Pirineus presenta una gran varietat de substrats, paisatges i microclimes. Hi 
ha un gran nombre d’espècies vives (3500), algunes de les quals encara no s’han registrat i 
d’altres estan en vies d’extinció. Els vincles culturals s’expressen clarament per tot el massís, 
al llarg de varis eixos nord/sud, tot i les disposicions administratives. Des del Mediterrani fins 
a l’Atlàntic, les valls del massís, encara que totes diferents, es troben en el mateix gresol 
cultural de muntanya en el que el desenvolupament econòmic s’ha basat durant molt temps, 
en l’aprofitament tradicional dels recursos naturals: fusta, aigua, minerals, etc, associat a 
una ramaderia transhumant extensiva. Actualment, els canvis significatius han portat a què 
el 70% de l’economia pirinenca depengui del sector turístic. Hi ha dos problemes importants 
que afecten o afectaran encara més la nostra manera de viure i les nostres activitats: el 
Canvi climàtic i la pèrdua de la Biodiversitat.  
 
 Per als ciutadans preocupats i responsables, capaços d’entendre tots els assumptes que 

estan en joc en un territori i capaços d’actuar. 
 

L’educació ambiental aspira a desenvolupar en les persones actituds que li permetin raonar i 
decidir lliurement, tenint en compte les conseqüències de les seves decisions aquí i en altres 
llocs, en el present i en el futur. El seu objectiu és formar als actors del seu territori, 
disposats a invertir en un model de societat just, solidari i basat en el desenvolupament 
sostenible. Participar en el desenvolupament de les valls pirinenques és reconèixer que 
depèn de cada ciutadà que pensa i actua. 
 
 
 Cap a una consciència transfronterera dels Pirineus que condueixi cap a una consciència 

planetària. 
Les nostres accions, ara reforçades pels efectes de la globalització, tenen conseqüències 
sobre les persones i els entorns situats en altres parts del massís o en altres parts del món. 
L’educació ambiental tendeix a fer prendre consciència que els territoris en els que vivim 
formen part de conjunts més grans interconnectats entre ells. El massís dels Pirineus és un 
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exemple de territori global coherent. La pressa de consciència sobre un territori determinat 
pot transposar-se a un territori més gran o bé, a un territori amb característiques diferents. 
Aquesta educació “local” esdevé una educació “global” que desenvolupa una consciència 
ciutadana de pertinença al món. 
 
Per una educació i formació als territoris pirinencs per passar de la conscienciació a l’acció. 
 
Aquesta Educació Ambiental per al Desenvolupament Sostenible esdevé en una educació i 
formació per als territoris pirinencs. És una disciplina a cavall entre l’activitat científica, la 
governança, el món de l’educació i el món social. 
 
Els objectius d’aquesta Educació i Formació per als Territoris Pirinencs, són: 
 
 Per un costat, donar suport a la gestió integrada dels territoris pirinencs reforçant els 

mecanismes de coordinació, participació de la població local i reconnexió amb el 
patrimoni. 
 

 Per un altre costat, promoure accions transfrontereres de sensibilització i de formació 
sobre els grans problemes del massís, com el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, 
dirigides als actors de l’economia pirinenca (agricultura, turisme, energia, etc), als 
responsables de la presa de decisions (càrrecs electes i tècnics de les administracions 
locals) i als ciutadans i visitants dels Pirineus. 

 
És aquesta combinació i saber fer, el que ens permet dissenyar i posar en marxa programes i 
accions específiques per a cada cas, amb una coherència global, integrant a la població amb 
el seu territori i proveint d’eines per a una gestió sostenible. 
Aquesta Educació i Formació per als Territoris Pirinencs ha d’estar en contacte amb la 
realitat, el terreny i ha de permetre una reconnexió amb aquest patrimoni múltiple que 
forma part de la seva identitat. De totes maneres, no s’oblidarà l’omnipresència actual de la 
tecnologia digital. A més de l’experiència de viure, descobrir in situ la pràctica del debat i la 
cooperació, també es fomentarà la dedicació en aquest àmbit digital i la producció de 
continguts adaptats, vectors d’una forta transmissió de patrimonis i nous models 
d’acostament integrat al territori. 
Més enllà de l’axioma de la conservació d’un medi natural en equilibri, es tracta alhora de 
considerar que la cura d’un patrimoni territorial viu i dinàmic és un repte important per 
donar contingut i sentit a l’acció pública del massís.  
L’educació i la formació en els territoris pirinencs poden desenvolupar un paper clau en el 
necessari procés d’apropiació d’aquesta nova consciència. Per això, els seus actors han 
d’establir múltiples marcs de cooperació formalitzats per a què les seves accions arribin a un 
major nombre de persones a llarg termini: cooperació amb els sectors econòmics de la regió, 
cooperació amb el sector de la formació professional, cooperació amb el sector educatiu 
nacional i amb les entitats que treballen en l’àmbit de l’educació no formal... 
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S’han definit cinc línies estratègiques d’actuació, associant Objectius/Temàtiques/Públics, en 
un intent de reforçar la visibilitat i l’eficàcia de les accions d’educació i formació en els 
territoris pirinencs enfront dels reptes del demà. 
 
 
LE1: AFAVORIR LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS PIRINEUS REFORÇANT LES DINÀMIQUES DE 
COORDINACIÓ, PARTICIPACIÓ DE LA POBLACIÓ I DE RECONNEXIÓ AMB EL MÓN RURAL 
(HABITANTS, VISITANTS) I LA NATURA. 

LE2: PROMOURE ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I DE FORMACIÓ PER ALS CÀRRECS ELECTES, 
ELS TÈCNICS TERRITORIALS I ELS SOCIOPROFESSIONALS DELS PIRINEUS, ENTORN DELS 
VALORS MEDIAMBIENTALS, LA BIODIVERSITAT I EL VINCLE ENTRE LA SALUT I EL MEDI 
AMBIENT I, DONAR SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC EN LA DIVERSIFICACIÓ DE LA SEVA 
OFERTA.  

LE3: PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ I DE LA SOCIETAT EN L’ADAPTACIÓ 
AL CANVI CLIMÀTIC I LA MITIGACIÓ DELS SEUS EFECTES. 
 
LE4: EVIDENCIAR L’IMPACTE POSITIU DE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ALS PIRINEUS.  
 
LE5: COMUNICAR I COMPARTIR EL CONEIXEMENT. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

AFAVORIR LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS PIRINEUS REFORÇANT LES DINÀMIQUES DE 
COORDINACIÓ, PARTICIPACIÓ DE LA POBLACIÓ I DE RECONNEXIÓ AMB EL MÓN RURAL 
(HABITANTS, VISITANTS) I LA NATURA. 

 

La gestió integrada del territori aborda una àmplia gamma de qüestions, reptes i disciplines 
que s’han d’examinar i considerar conjuntament. L’èxit o el fracàs de l’enfoc depèn de 
l’apropiació d’aquests diferents paràmetres per part dels destinataris.  

La gran aportació de l’educació ambiental per al desenvolupament sostenible, que es pot 
reanomenar Educació i Formació per als Territoris, és el seu caràcter experimental, on els 
objectius i la selecció de recursos són aspectes fonamentals a l’hora de planificar la millor 
manera de contribuir a la sostenibilitat de les accions. És una disciplina a cavall entre 
l’activitat científica, la governança, el món de l’educació i el món social. Es nodreix de tots 
ells i els hi dona un caràcter únic i específic en cada cas. És una eina important per a què tots 
comprenguin l’enfoc global i integrat, en un context de territoris sovint fragmentats.  

Fomenta la conscienciació dels ciutadans i el redescobriment d’una nova relació amb el seu 
entorn natural i cultural, a l’hora que facilita el disseny i la gestió d’eines de consulta, de 
coordinació territorial i d’intercanvi, en una regió rural i de muntanya tan diversa, extensa i 
multiterritorial com els Pirineus. 

Aquesta línia estratègica, estructurada en 4 objectius, es centra en les qüestions 
d’organització, coordinació i implicació de la societat i de mobilització per una reconnexió 
amb la naturalesa.  

 

OBJECTIU 1.1 
Establir i/o reforçar les dinàmiques de coordinació intraterritorials i interterritorials 
relatives a l’educació ambiental i al territori dels Pirineus, integrar l’Educació Ambiental al 
centre de les polítiques públiques per a la gestió sostenible dels patrimonis. 
 

El massís dels Pirineus amb la seva geografia, la seva complexa realitat administrativa i la 
seva problemàtica patrimonial que sobrepassa els límits administratius dels territoris, fan 
que existeixi una veritable necessitat de coordinació entre tots els agents d’aquest extens 
massís encarregats de la gestió sostenible del patrimoni, dels diferents plans existents i dels 
múltiples processos de treball relacionats amb ell. 

Per un costat, és necessari incrementar la cabuda que es dona en els àmbits educatius o de 
sensibilització dins dels programes de conservació del patrimoni i, per un altre costat, 
fomentar la cooperació entre els agents socioprofessionals, tant a nivell local com global i 
transfronterer, per tal de permetre optimitzar i difondre millor el treball, els recursos i els 
resultats obtinguts. 
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En aquest procés, els professionals de l’educació ambiental com a mediadors per al medi 
natural i el territori, impulsarien plenament les seves competències com a dinamitzadors 
territorials, com a creadors de recursos d’animació polivalents, de recopilació i de 
transformació en eines de sensibilització destinades a diferents públics del massís, en totes 
les llengües pirinenques. 

  

CONCRECIONS 

- Millorar la integració de l’Educació Ambiental dels Pirineus en les polítiques 
públiques, els plans i els programes pilotats pels estats, les administracions locals o 
les entitats, per tal d’establir mecanismes de difusió i de participació. 

- Incloure en els plans d’acció per a la biodiversitat i el patrimoni, accions de 
sensibilització creades i dissenyades pels professionals de l’educació ambiental. 

 

OBJECTIU 1.2 
Desenvolupar dinàmiques de democràcia participativa per incloure a la població local en la 
presa de decisions relacionades amb la gestió sostenible dels Pirineus. 
 

Els mecanismes de consulta i participació afavoreixen que la població local (adults i joves, 
representants polítics i tècnics) s’apropiïn de les qüestions relacionades amb la gestió 
sostenible del massís. En el context actual de conscienciació mundial sobre la urgència de la 
transició ecològica i energètica dels nostres models de desenvolupament, aquesta 
apropiació és la clau per poder desencadenar canvis en el comportament. 

Així doncs, les accions de mediació/intervenció han de formar part dels processos destinats a 
promoure i reforçar les dinàmiques cap a múltiples públics i les iniciatives de mobilització 
ciutadana. Amb aquesta finalitat, s’hauran d’utilitzar instruments i recursos relacionats amb 
la democràcia participativa, la ciència ciutadana i l’acció col·lectiva integrada en les 
pràctiques i esdeveniments locals. 

Hi ha diferents tipus de processos que es poden portar a terme: recollida de propostes, 
elecció de pressupostos participatius, creació d’escenaris de futur, referèndums o consultes 
ciutadanes. Per a cada tipus de procés participatiu que es consideri adequat als objectius, la 
prioritat del professional ambiental ha de ser proporcionar informació suficient per a què els 
participants puguin posicionar-se, debatre i fer les avaluacions pertinents. 

L’educador o mediador ha d’implicar-se i integrar-se en els processos de prospectiva i decisió 
del territori per proposar accions d’informació, sensibilització, mobilització, transmissió de 
bones pràctiques i facilitar la integració de la visió dels diferents sectors de la població en el 
disseny i la gestió del territori. Un dels principals reptes d’aquests processos és aconseguir 
l’acord social i que aquest es tradueixi en compromisos garantits per a la seva aplicació. 
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Es prestarà especial atenció als joves que mostren una manca crònica d’implicació en aquest 
tipus d’àmbits. Tot i que aquest tipus de metodologia es pot treballar amb molts continguts, 
a continuació s’exposen algunes opcions que semblen adequades als temes i audiències del 
massís:  

- Residus: minimització a l’origen i en l’ús amb un enfoc conscient del cicle de vida dels 
productes, reducció de l’impacte, gestió sostenible dels residus a escala territorial 
ampliada.  

- Economia circular local: plantejar la possibilitat de generar i refermar noves 
oportunitats en relació al potencial dels Pirineus i l’economia verda 
(agricultura/ramaderia ecològica de baix impacte ecològic en relació amb el canvi 
climàtic, els paisatges i la biodiversitat; valorització dels productes locals 
respectuosos amb el territori, aparició de productes i serveis que afavoreixin la salut i 
el benestar a partir de recursos naturals i locals...). 

- La mobilitat sostenible: que afecta intrínsecament al desenvolupament sostenible del 
territori i a la preservació de la qualitat dels paisatges,  especialment als que afecten 
la distribució de les persones, les zones dedicades a l’allotjament, la producció i el 
desplaçament, així com la bona distribució dels serveis al territori. 

 

CONCRECIONS 

- Concebre mecanismes de participació específics per als joves, per exemple a través 
de plataformes digitals. 

- Posar en valor la naturalesa a partir d’un projecte local integrat en cada 
microterritori. 

- Projectes territorials participatius desenvolupats i promoguts per educadors 
ambientals que permetin compartir i cooperar. Recollir la necessitat de FORMAR a la 
població local per al desenvolupament de projectes participatius. 

- Crear diferents recursos per promoure i facilitar els processos participatius. 
- Acompanyar la posada en marxa d’accions, plans o models de gestió sobre 

sostenibilitat territorial amb campanyes de comunicació, accions d’educació 
ambiental, esdeveniments... per promoure la dinamització de la ciutadania. 

- Promoure programes de voluntariat ambiental intergeneracional, amb la participació 
de diferents associacions i grups locals. 

 

OBJECTIU 1.3 
Donar suport a la reconnexió entre el medi rural i la natura. 
 

El buit entre el món de la conservació de la natura i el món rural encara no ha desaparegut. 
Per això és important treballar per connectar millor a la població local amb els valors de 
preservació del patrimoni i del medi ambient. D’aquesta manera, aquests valors podran 
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tenir-se més en compte amb els instruments de gestió del patrimoni (plans urbanístics, 
reglaments sobre el paisatge...). 

Així mateix, es veu necessari treballar amb els diferents públics del medi rural: des de les 
escoles fins al nivell universitari, passant per les famílies i els socioprofessionals de l’àmbit de 
“l’explotació i el consum dels recursos i els espais naturals” en tots els sectors (agricultura, 
silvicultura, caça, pesca, recursos minerals, aigua, des del regadiu a la hidroelectricitat, el 
sector urbanístic i el de la construcció, les administracions tècniques, el sector turístic). 

Les accions abordades facilitaran la integració de les necessitats de protecció del medi 
ambient mitjançant l’enfoc específic per a cada sector. L’objectiu és establir relació entre la 
població rural i la naturalesa (actualment molt desconnectada) i aplicar estratègies de gestió 
vinculades a àmbits d’activitat o territoris homogenis. Els instruments clau per aconseguir 
aquest objectiu són augmentar la comunicació sobre temes ambientals per aquests públics 
específics i fomentar la inclusió d’accions d’educació ambiental dirigides pels professionals 
de l’educació ambiental en tots els programes de gestió del patrimoni dins dels territoris. 

 

CONCRECIONS 

- Generar un marc innovador de formació amb múltiples formats (presencial, virtual, 
etc.) per a la població local/rural amb la finalitat de sensibilitzar-la sobre el medi 
ambient, les noves realitats del territori, les noves problemàtiques, les oportunitats, 
etc. 

- Encoratjar a les associacions sectorials en oferir sessions de formació sobre 
“Biodiversitat” i “Patrimoni” als socioprofessionals de les economies pirinenques. 

- Abordar el patrimoni a partir d’elements simbòlics unificadors (espècies particulars, 
per exemple) que serveixin d’element central i emblemàtic per tractar el patrimoni 
natural i cultural amb una visió àmplia del territori, vinculat al desenvolupament 
d’accions amb tots els actors, i coincidents en el temps (investigació, seguiment, 
sensibilització). 

- Incloure dins dels plans nacionals per la biodiversitat, accions sistemàtiques de 
sensibilització, encomanades per a la seva execució als professionals de l’educació 
ambiental. 

- Proposar experiències multisensorials que mobilitzin l’Art, la Natura i la Cultura i que 
permetin al públic redescobrir elements del seu patrimoni local. 

- Continuar fomentant l’educació sobre la natura in situ a través de projectes de 
col·laboració amb entitats nacionals o de l’educació no formal. 
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OBJECTIU 1.4 
Dissenyar un conjunt de dispositius dirigits al públic visitant per donar a conèixer el 
patrimoni pirinenc i la seva gestió sostenible.  
 

Gaudir de la natura i del patrimoni natural és una de les principals motivacions dels turistes 
que descobreixen una zona. Per tant, és necessari treballar específicament amb els visitants 
en aquestes zones, per a: 

- Permetre’ls descobrir el patrimoni de manera sensitiva i real. 

- Sensibilitzar sobre la realitat mediambiental de la zona, la seva fragilitat i la 
necessitat d’implicar-se per a una gestió sostenible. 

Per aquest motiu, és fa necessari oferir experiències de descoberta innovadores, i convidar 
als visitants dels Pirineus, a partir de les seves experiències i coneixements, a prendre part 
en el procés de gestió i conservació sostenible de l’entorn natural en el que conviuen 
temporalment. 

 

CONCRECIONS 

- Donar suport a les iniciatives destinades a informar als turistes sobre l’especial 
fragilitat d’un hàbitat o d’una espècie. 

- Crear materials de sensibilització i formació multilingües per a què tothom pugui 
preparar la seva estada, planificar un ecodescobriment en una zona o conèixer la 
qualitat i diversitat del patrimoni. 

- Encoratjar a les instal·lacions o establiments a fer conèixer millor els usos antics dels 
espais cap a un públic que els desconeix. 

- Col·laborar amb organismes municipals, diputacions... per proposar elements 
interpretatius del patrimoni, tant físics com digitals. 

- Proposar iniciatives per a regular l’ús d’espais naturals amb la finalitat d’evitar un 
impacte negatiu en els entorns naturals o en les espècies sensibles (capacitat de 
càrrega dels espais). 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

PROMOURE ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I DE FORMACIÓ PER ALS CÀRRECS ELECTES, ELS 
TÈCNICS TERRITORIALS I ELS SOCIOPROFESSIONALS DELS PIRINEUS, ENTORN DELS VALORS 
MEDIAMBIENTALS, LA BIODIVERSITAT I EL VINCLE ENTRE LA SALUT I EL MEDI AMBIENT I, 
DONAR SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC EN LA DIVERSIFICACIÓ DE LA SEVA OFERTA. 

 

La representació de la natura en l’imaginari col·lectiu sovint es redueix a una natura 
simbolitzada per espècies emblemàtiques (animals, plantes...) o també, associada a 
catàstrofes naturals. Es fa imprescindible treballar en la visió sistèmica, holística i 
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interdisciplinària del concepte del medi ambient com tot el que ens rodeja i influeix: la part 
natural i la part construïda, els elements i les relacions, les potencialitats i els impactes. Des 
de fa 20 anys, les investigacions convergeixen (veure: trastorn per dèficit de natura, de 
Richard Louv): la natura és una font de cura i apaivagament. Ajuda a reduir l’estrès, la 
hiperactivitat, els trastorns d’atenció... Enfront l’evolució dels estils de vida actuals i les 
patologies emergents (encara més marcades en les zones urbanes), els Pirineus ofereixen un 
espai propici per a les experiències amb la naturalesa. La biodiversitat dels Pirineus és un 
patrimoni comú que cal preservar a llarg termini. 

 

OBJECTIU 2.1 
Desenvolupar accions de formació per als socioprofessionals, els tècnics territorials i els 
càrrecs electes amb la finalitat de millorar la comprensió del nostre entorn, el potencial del 
medi natural i els impactes de les activitats sobre la biodiversitat. 
 

La biodiversitat és essencial per a la vida humana. Més enllà dels seus valors ètics i 
emocionals, la biodiversitat garanteix la qualitat i la quantitat de serveis que ofereixen els 
ecosistemes. És una font d’aliment, energia, inspiració, cura, oci i feina. L’equilibri dels seus 
elements aigua, aire, sòl i roques és necessari per a la sostenibilitat. 

La biodiversitat depèn dels processos naturals i de l’impacte de les activitats humanes, que 
són els principals factors del seu deteriorament actual. 

Per tant, és necessari promoure accions específiques i directes amb els actors locals de les 
activitats que poden produir impactes sobre la biodiversitat dels territoris: 
socioprofessionals (ramaderia, agricultura, silvicultura, indústria...), tècnics de la caça i la 
pesca, però també càrrecs electes dels territoris que s’encarreguen de la planificació i el 
desenvolupament actual de les polítiques públiques que condicionen la conservació 
sostenible del medi natural i la biodiversitat. 

Totes les actuacions i/o propostes promogudes haurien de posar l’accent en la necessitat 
d’una gestió sostenible de la biodiversitat, incorporant elements relacionats amb ella i amb 
la seva protecció en els documents de planificació, en les estratègies i en les polítiques 
públiques que es desenvolupin a la zona. 

Incrementar el coneixement i la comprensió de les interaccions, les fragilitats i els elements 
constitutius de la biodiversitat seran els objectius perseguits durant els cursos de formació 
per a què els agents locals puguin prendre les decisions ben fonamentades en la gestió dels 
territoris. 

 

CONCRECIONS 

- Crear programes de formació per a les autoritats locals (tècnics i representants 
electes) i per als sectors de l’economia local tradicional vinculada al medi ambient. 
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- Diversificar l’oferta formativa: cursos en línia, jornades tècniques, treball en xarxa, 
seminaris... 

 

OBJECTIU 2.2 
Desenvolupar iniciatives i propostes dirigides a les entitats i administracions locals 
responsables de la planificació turística del territori i al sector turístic, acompanyar la 
diversificació turística del massís i fomentar la responsabilitat socioambiental, dissenyant i 
dotant de recursos per a la seva inclusió en les polítiques i serveis turístics. 

 

Actualment, enfront dels reptes climàtics, la pèrdua de biodiversitat i les demandes de la 
societat, el sector turístic busca diversificar la seva oferta. Els professionals del patrimoni 
poden contribuir-hi i acompanyar aquesta transformació. D’aquesta manera, la promoció de 
la història dels territoris a través d’enfocs educatius, interpretatius i formatius, posant en 
valor el patrimoni territorial és una base del turisme responsable de descoberta a través de 
la transmissió d’una experiència commovedora i atractiva dels territoris. Els professionals de 
l’educació ambiental són a la vegada actors del sector turístic. Proposen, construeixen i 
coordinen els programes per al descobriment dels Pirineus per part dels visitants. El camp de 
l’educació ambiental, quant es dirigeix als turistes, pot oferir un altra manera d’apropar-se 
als territoris en relació amb els problemes del desenvolupament sostenible, treballant en el 
desenvolupament de projectes entorn de l’ecoturisme i posant èmfasi en el seu paper com a 
interlocutor directe amb els turistes. 

Qualsevol activitat turística, especialment en el nostre territori pirinenc, té una vessant 
ambiental. Per tant, és prioritari dotar als socioprofessionals i als responsables de la presa de 
decisions d’aquest sector, de recursos i mitjans de formació que els permetin preparar-se 
per respondre a les exigències específiques relatives als aspectes ambientals: capacitat de 
càrrega del medi ambient, fragilitat dels ecosistemes i de les espècies, coneixements 
específics de la biodiversitat... 

Convé desenvolupar instruments que permetin que el territori, els espais i les activitats 
turístiques que es desenvolupin als Pirineus, mostrin a les persones visitants la necessitat de 
conservar i gestionar el patrimoni de manera sostenible. 

Endemés, per poder donar suport a la diversificació de l’oferta turística del massís, es 
necessita realitzar mutacions en aquesta oferta. Serà necessari proposar espais i 
esdeveniments entorn de la cultura de les ciències naturals, crear suports i sinèrgies entre 
els emissors de la informació turística i el món de l’educació en els territoris, contribuir al 
desenvolupament de l’ecoturisme als Pirineus i, acompanyar als professionals del sector 
turístic per integrar els reptes patrimonials en els seus marcs de referència. 

 

Per tot això, caldrà crear sinèrgies entre les entitats locals que gestionen el territori, el sector 
turístic i els professionals de l’educació ambiental per tal d’integrar la dimensió ambiental en 
les estratègies i projectes turístics del demà.  
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L’educació ambiental ha de ser una eina que faci possible aquestes sinèrgies, per promoure 
un canvi de mentalitat i una transició cap a un turisme que respongui a les exigències actuals 
de valoració, gestió i conservació del territori i el seu patrimoni. 

Els agents i gestors  turístics han de ser capaços de generar projectes responsables i 
sostenibles per al nostre patrimoni comú i promoure actituds responsables entre els seus 
clients. El suport a les estructures d’educació ambiental ha de ser capaç d’atendre la 
diversitat dels actors del turisme pirinenc, en particular als del turisme recreatiu i les 
activitats esportives a la natura, així com als del sector de la neu. 

 
CONCRECIONS 

- Crear i posar en marxa un programa de formació per a la població rural implicada en 
les activitats turístiques, des dels hostatgers fins als dissenyadors dels productes 
turístics. 

- Afavorir la diversificació de la oferta turística del massís proposant productes de 
descobriment ecoturístic. 

- Engegar la creació de productes o espais dedicats a la valorització del patrimoni. 

- Acompanyar a les administracions per proposar recursos d’interpretació físics o 
digitals sobre el patrimoni. 

- Fomentar la creació d’entitats i xarxes d’entitats per posar la valorització científica i 
cultural dels patrimonis.  

- Crear cursos de formació per al personal de les administracions i del sector 
publicoprivat sobre les nocions de transició ecològica i gestió sostenible, així com dels 
impactes dels factors mediambientals en la salut humana. 

- Endegar un programa de sensibilització per crear una estratègia adaptada al territori 
a favor d’un turisme sostenible i respectuós. 

- Promoure la integració de mòduls d’ “Educació territorial” als operadors dels comitès 
i oficines de turisme. 

- Establir amb els establiments termals sinèrgies per explorar el vincle salut-medi 
ambient. 

- Proposar experiències a la natura. 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE POLÍTICS I SOCIETAT EN L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
I LA MITIGACIÓ DELS SEUS EFECTES. 

 

L'emergència climàtica és a l'agenda política a tots els nivells (mundial, europea, local, ...). És 
una problemàtica d'abast global i, per tant, ha de ser abordada des del treball a diferents 
nivells (local, regional, nacional, supranacional, ...). 
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Dins d'aquest ampli marc de treball definit, la tasca de l'Educació Ambiental és necessària 
com a element de suport en la presa i implantació de mesures de mitigació i adaptació al CC. 

És una tasca i procés necessaris fruit de la seva transversalitat per poder apropar-se, de la 
manera més convenient, tant al públic en general, com als decisors polítics, a més dels 
agents del sector empresarial i productiu. Un procés de conscienciació sobre les 
problemàtiques derivades del CC que pugui ajudar a mitigar les conseqüències ja existents i 
una millor adaptació a aquesta nova realitat. 

Un ampli repte que els professionals de l'Educació Ambiental han d'abordar des de la 
constant formació interna que els permeti una major conscienciació de la societat, sempre 
des del contacte directe i la valoració de la situació actual, donant importància a les accions 
individuals i col·lectives en la seva suma per un canvi global. Accions individuals i col·lectives 
que amb el pas del temps poden ser motor de canvi en els valors socials i fomentin una visió 
més crítica per promoure millors i més compromeses regulacions des del sector polític 

 
OBJECTIU 3.1  
Capacitar i sensibilitzar la població per suscitar canvis relatius als reptes del canvi climàtic. 
 

La ciutadania, a tots els nivells, ha de ser partícip de les accions d'adaptació i mitigació. Dos 
conceptes complementaris i interrelacionats atès que, sense la mitigació, la capacitat 
adaptativa es veurà desbordada per un clima canviant a ritme accelerat i, d'altra banda, una 
adaptació, que, si no es produeix amb una reducció dels nivells de carboni que alimenten el 
canvi, no tindrà sentit. La població ha de ser part del canvi, però s'ha de donar un canvi de 
valors i hàbits en la ciutadania. Han de generar-se iniciatives i dinàmiques a partir de 
programes dirigits a tots els públics: escolars, joves, ciutadania en general i visitants. 

El públic local, que pot ser molt divers dins d'una població, ha de poder tenir eines per 
intervenir en les decisions que es prenen per part de les administracions a cada zona. Una 
manera de contribuir a construir una ciutadania sòlida i una societat civil consistent pot 
començar amb la promoció de processos de participació ciutadana. Aquest tipus d'iniciativa 
no només satisfà la demanda de la ciutadania en veure la seva incidència política més enllà 
del moment electoral, sinó que els governants necessiten aquesta participació per orientar 
la seva acció de govern i guanyar credibilitat i consens. Un procés participatiu que focalitzi en 
eixos de debat vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, i que al seu torn, en la 
creació d'aquest procés consultiu-deliberatiu, s'aprofiti la intel·ligència col·lectiva per 
millorar les decisions públiques que sorgeixen en aquests processos. 

Els visitants o sector turístic han de sensibilitzar-se a partir dels plans, programes i 
estratègies de  l’àmbit turístic dins de cada zona. S’han de protegir els espais i recursos 
turístics i fomentar la conscienciació en el manteniment i la salvaguarda de les destinacions 
turístiques, tenint en compte les capacitats de càrrega ambiental. Es tracta de crear una 
nova oferta que ajusti una baixa petjada de carboni amb les noves condicions climàtiques i 
potenciar-la. 
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La joventut ha de ser part del procés transformador i ha de poder tenir la capacitat i 
l’apoderament necessaris. El treball amb aquest sector s’ha de fer a partir de valors de 
participació i col·laboració, han de sentir-se representats i amb la capacitat suficient de 
modificar el seu propi futur mitjançant les accions proposades. 

Han de buscar-se formats i metodologies, així com canals adequats, a través de mitjans 
digitals, que permetin a la joventut compartir idees, iniciatives sobre aspectes relacionats 
amb la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Han de treballar-se també la conscienciació a 
partir de les vivències personals i les emocions, per impulsar una actitud crítica, 
proporcionant-los informació sobre les conseqüències de les seves accions, decisions i 
comportaments del dia a dia. 

S’haurien de mobilitzar i establir associacions amb organitzacions d’educació popular 
(Educació en el lleure) per tal de poder transmetre els missatges durant el temps lliure dels 
joves del massís. 

A nivell de l'educació formal i nacional, és necessari reforçar una cooperació i coordinació 
entre totes les persones, entitats d'educació ambiental i organitzacions implicades, per 
desenvolupar un pla de treball integrat i coherent. Per permetre una difusió més massiva de 
les accions educatives sobre els desafiaments del canvi climàtic, cal formalitzar acords entre 
els actors legítims de l'educació formal i els de l'educació ambiental. Això permetrà difondre 
les bones pràctiques docents en aquest àmbit. El suport als professors (formació, aportació 
de coneixements, etc.) serà tan prioritari com la intervenció directa amb els joves a l'aula. 
S'han d'incloure plans d'acció climàtica en els centres, amb la implementació de continguts 
en el currículum escolar de manera transversal, promoure les experiències reals en l'entorn 
natural, impulsar els debats i les reflexions al voltant de la temàtica del CC en tots els seus 
eixos (causes , conseqüències, accions de mitigació, adaptació ...). 

 

CONCRECIONS 

- Elaborar un pla de formació sobre les necessitats de personal docent i de les escoles, 
en general. 

- Promoure la participació ciutadana per part de les administracions per a treballar en 
la definició d'accions per a la mitigació del canvi climàtic. 

- Crear els documents i materials adaptats segons els processos participatius per 
aportar a la ciutadania la informació suficient. 

- Promoure la sensibilització a partir de programes actius i de vivències personals. 
- Posar en contacte actors que treballen iniciatives sobre el canvi climàtic. 
- Crear eines digitals per a la implicació de la joventut en accions de mitigació i 

adaptació al canvi climàtic. 
- Posar a disposició de la ciutadania els recursos generats. 
- Crear una agenda local o regional sobre les accions de sensibilització i conscienciació 

previstes entorn al canvi climàtic per les diferents entitats, organitzacions o 
institucions. 
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- Dissenyar activitats turístiques amb etiquetes "verds, saludables, sostenibles, sense 
petjada de carboni ....". 

- Implementar plans de sostenibilitat en les institucions públiques i el sector públic-
privat: mobilitat laboral (teletreball, potenciar desplaçaments amb transport públic), 
reduir l'ús de recursos (energia, aigua, paper, ....). 

- Promoure l’alimentació sostenible de producció local, la reducció de residus ... 
- Minimitzar l'impacte ecològic en els esdeveniments organitzats. 

 

OBJECTIU 3.2  
Donar suport i orientar el sector productiu cap a sistemes productius que respectin el medi 
ambient i limitin el canvi climàtic. 
 

Fins ara, la relació entre l’educació ambiental i el teixit econòmic és mínima tant a nivell del 
territori pirinenc com en general. Amb algunes excepcions, sovint vinculades a accions de 
responsabilitat social corporativa (RSE), sembla més habitual situar els sectors productius i 
l’educació ambiental com a elements antagònics d’aquest gran joc global. És hora que es faci 
aquesta connexió per donar suport i amplificar els canvis necessaris davant dels reptes del 
Canvi Climàtic. 

Aquesta acció té dos fronts de treball clarament definits: un front clarament local i prioritari, 
en col·laboració amb les empreses establertes a cada territori, al cor de les valls i entre les 
quals els professionals de l’educació ambiental són generalment una empresa o una 
associació de més i un altre front, deslocalitzat, dins els centres urbans, fins i tot industrials, 
on hi ha els majors generadors d’emissions que tenen un efecte directe sobre el CC. 

 

CONCRECIONS 

- Dirigir sessions de formació sobre la realitat actual del canvi climàtic i les seves 
conseqüències als empresaris i als empleats de l’empresa. 

- Facilitar sessions de formació per a emprenedors i empleats de l’empresa en bones 
pràctiques respectuoses amb el medi ambient: formar-se en canvis de pràctiques per 
reduir els efectes o adaptar-se. 

- Donar suport a les empreses per promoure entre la seva clientela els processos que 
respecten el medi ambient o els avenços realitzats per reduir la seva petjada de 
carboni. 

- Oferir coneixements tècnics destinats a ajudar les empreses a identificar les seves 
opcions de millora. 

- Crear formats específics de sensibilització per desenvolupar amb els gestors dels 
sectors. 

Aquestes intervencions es faran en connexió directa i estreta amb persones o estructures de 
recerca en l’àmbit científic per permetre el lliurament de dades i conceptes fiables i 
actualitzats (OPCC per exemple). 
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OBJECTIU 3.3 
Proposar i donar suport a la creació i implementació d'estratègies i polítiques efectives i 
realistes enfront de l'emergència climàtica. 
 

Independentment de quin sigui el nivell d'actuació institucional o política, l'Educació 
Ambiental ha d'esdevenir un suport, però al seu torn, mostrar capacitat d'incidir en les 
polítiques locals i en la proposició de mesures per als ens decisors. L'actuació transversal de 
l'Educació Ambiental ha de servir com a guia a tècnics i polítics per recollir el sentir general, 
el coneixement general, les inquietuds, les opinions, propostes, posicions, etc. front a la 
situació de crisi climàtica; Això pot servir per a la realització de polítiques i el disseny 
d'actuacions que realment arribin a tot el territori en aquest objectiu d'adaptació i mitigació 
de l'emergència climàtica. 

L'educació ambiental és necessària per a l'acompanyament en la formació del sector polític 
en un procés previ sobre temes, locals i actuals, o bé, amb visió de futur. Els professionals de 
l'Educació Ambiental són actors necessaris per implementar accions sobre polítiques a curt / 
mitjà termini, decidides per polítics i tècnics, d'acord amb les opinions i participació dels 
professionals de l'Educació Ambiental. Aquestes accions han de projectar resultats a llarg 
termini, com es preveuen els canvis fruit de la situació d'emergència climàtica. 

I en el cas específic del territori pirinenc, els professionals de l'Educació Ambiental hauran de 
col·laborar amb els seus respectius poders polítics superant la seva pròpia territorialitat, 
aportant aquesta àmplia visió de mires que permet entendre el Pirineu com un tot, inserit 
dins d'una realitat global i canviant a ritme accelerat. Només mitjançant l'aplicació de 
polítiques globals, que afecten directament a cada territori en particular, s'aconseguirà 
arribar a cada ciutadà concret a la recerca d'aquesta consciència individual, motor de canvi 
social. 

CONCRECIONS 

- Proposar i dur a terme programes i accions de formació per al sector polític i tècnic 
en diversos camps no relacionats amb el medi ambient, per tal de facilitar l’adaptació 
al canvi climàtic i la seva mitigació, tant a nivell local com regional. 

- Donar suport a la negociació i implementació d'acords territorials que especifiquin les 
prioritats, els calendaris, els terminis i els pressupostos dels diferents sectors en la 
lluita contra el canvi climàtic. Aquesta acció es desenvolupa a un doble nivell: amb les 
administracions territorials, d’una banda, i amb l’entitat de coordinació - la xarxa 
pirinenca, de l’altra. 

- Donar suport a la integració del sector de l’Educació Ambiental en les estratègies 
d’adaptació al canvi climàtic als territoris pirinencs. 
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OBJECTIU 3.4  
Capacitar els professionals de l'Educació Ambiental en tots els àmbits de l'CC. 
 

El Canvi Climàtic és, per definició, una problemàtica complexa i d'ampli abast. És, a més, un 
camp d'estudi científic, amb l'habitual dificultat que suposa la seva translació a la població 
en general. 

Els professionals de l'Educació Ambiental requereixen d'una formació continuada sobre 
temes de CC a fi de poder efectuar, amb les garanties suficients, les seves dinàmiques 
habituals amb els diferents sectors de població. Aquest fet és ja objecte de reclamació 
continuada per part dels educadors i educadores ambientals, situació que ha quedat 
reflectida en les diferents diagnosi que s’han realitzat sobre el sector de l'Educació 
Ambiental. 

 

CONCRECIONS 

- Proposar una actualització periòdica dels coneixements, establint associacions amb 
organitzacions científiques legítimes sobre el tema i declinant aquesta associació 
mitjançant eines de formació continuada (sessions de formació, MOOC, etc.). 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

DESTACAR L'IMPACTE POSITIU DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE DELS PIRINEUS 

 

El diagnòstic de l’estratègia va posar de manifest la manca de coneixement de la societat i 
dels diferents actors territorials sobre les funcions, tasques i potencial de l’educació 
ambiental. Això es deu a molts factors, particularment al fet que es tracta d’un sector 
relativament nou vinculat a una multitud de formacions i de professions, una visió reductiva 
de la feina de l’educador i el fet que no existeixen estudis globals i estables en el moment de 
l'impacte de l'activitat de l’Educació Ambiental en el suport a la gestió territorial i la millora 
de l'educació. 

Per aquest motiu, la línia estratègica 4 aprofundeix en el coneixement i el reconeixement del 
sector i en el desenvolupament de mecanismes d’avaluació i seguiment. 

 

 

 

 



 
18 

OBJECTIU 4.1  
Desenvolupar programes d’avaluació i investigació que permetin conèixer l’impacte real 
de l’educació ambiental sobre la sostenibilitat. 
 

En general, les accions d’educació ambiental s’acompanyen d’una avaluació dels 
aprenentatges i / o d’una avaluació dels participants. Aquest model de seguiment està lligat 
en la majoria dels casos a la necessitat dels gestors de disposar de dades concretes, 
quantitatives i a curt termini. Tot i que és necessari, no reflecteix l’impacte real dels 
programes d’educació ambiental destinats a canviar els comportaments i generar accions 
per a la preservació i la gestió sostenible dels territoris. 

Per tant, és necessari establir un model global d’investigació-avaluació de tipus mixt: 
qualitatiu i quantitatiu que permeti mesurar l’impacte d’aquesta disciplina a mitjà i llarg 
termini. És una tasca que implica la participació de múltiples actors: investigadors, 
especialistes en educació ambiental, professionals de les ciències cognitives, decisors i 
usuaris. Això permetrà posar en relleu el treball real realitzat per l’educació ambiental en el 
camp de la gestió ambiental i facilitar, als responsables de la presa de decisions, la seva 
plena integració com a eina de gestió així com a eina educativa en si mateixa. 

 

CONCRECIONS 

- Dissenyar sistemes de seguiment / avaluació per mesurar els efectes o canvis generats en 
el comportament dels ciutadans i en la influència de les polítiques públiques. 

- Promoure projectes de recerca i avaluació qualitativa dels programes d’Educació 
Ambiental. 

 

OBJECTIU 4.2 
Estructurar i enfortir la figura de les persones que treballen en l’Educació Ambiental al 
Pirineu. 

 

Els actors de l’educació ambiental mantenen als seus territoris vincles amb els actors del 
coneixement (ciències naturals, ciències humanes, etc.), els actors culturals, els de l’educació 
(educació formal i no formal), els turístics, de l’agricultura, de la indústria, ..., i els poders 
públics legítims (ajuntaments, comunitats de municipis, parcs naturals, departaments, 
regions, estat). De vegades, aquests actors manquen de coneixement de totes les habilitats i 
camps d’intervenció de les estructures de l’Educació Ambiental. Cal reforçar la visibilitat dels 
actors de l’Educació Ambiental, els seus camps d’intervenció i les seves competències. 
També és essencial formalitzar, a nivell de territoris administratius coherents, acords i 
modes de col·laboració entre aquests actors. 
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A més, en el món de l’educació ambiental als Pirineus manca avaluació social i econòmica. 
Un dels reptes de demà per permetre una millor valoració dels actors i les habilitats és iniciar 
aquest treball d’avaluació que permetrà ressaltar el lloc i el paper social d’aquests actors. 

Finalment, l’actual sector de l’educació ambiental està format per persones amb un alt nivell 
de formació i procedents de diversos horitzons. Es tracta d’una activitat professional a la 
qual es pot accedir mitjançant diversos graus, principalment graus superiors, i amb diverses 
competències del món científic, educatiu, sociocultural i sociològic, entre d’altres. També és 
una activitat professional relativament recent que, des del punt de vista dels mateixos 
professionals, no es valora ni social ni tècnicament. Depenent de la regió, de vegades hi ha 
poca correlació entre requisits, condicions de treball, avaluació social i professional i 
l'impacte de l'activitat en la millora de la nostra societat i el nostre entorn. Serà important 
treballar per millorar la professionalització del sector, incidint en aspectes relacionats amb la 
formació, les condicions laborals i la valoració de l’activitat. 

 

CONCRECIONS 

- Establir un "Observatori" estable sobre l'Educació Ambiental a escala dels Pirineus: 
- Crear una base de dades d’accions d’Educació Ambiental al Pirineu. 
- Constituir un quadre de comandament socioeconòmic d’actors. 
- Promoure o fomentar grups consultius i de seguiment de l’educació ambiental a 

nivell autonòmic o regional per a definir temes estratègics, àmbits i instruments de 
treball, públics, etc. amb representants d’empreses que desenvolupen accions 
d’Educació Ambiental. 

- Crear mecanismes de reconeixement de projectes innovadors sobre educació 
ambiental. 

- Organitzar activitats, esdeveniments, jornades de divulgació i intercanvi sobre 
educació ambiental a nivell regional, autonòmic o estatal. 

- Fomentar les reunions i la coordinació entre professionals del sector en diferents 
territoris, així com la co-formació i la posada en comú de recursos i competències. La 
creació de xarxes és una de les garanties per assolir aquest objectiu (Xarxa Educativa 
Pirineus Vius, Xarxes Territorials (SCEA, ANEA, ... GRAINE, ...). 

- Desenvolupar un pla de comunicació sobre el potencial i les funcions de l’Educació 
Ambiental als Pirineus mitjançant la implementació d’esdeveniments i accions 
conjuntes amb altres sectors, en particular amb els àmbits científics, polítics, de 
l’educació formal i de l’administració, que permetrà una millor i més gran 
comprensió de les funcions de l'Educació Ambiental. 

- Promoure sistemes de qualificació de qualitat per als serveis oferts per educadors i 
entitats, basats en un diagnòstic intern que permetrà desenvolupar un acord que 
millorarà, regularà i reconeixerà la tasca del sector professional dels EE en el seu 
conjunt dels Pirineus. 

- Promoure procediments de professionalització dels actors de l'Educació Ambiental i 
fomentar la convergència entre les àrees de formació i les seves homologacions. 
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- Definir els perfils de l’educador ambiental, és a dir, totes les habilitats tècniques 
(disseny i implementació d’activitats, recursos d’educació ambiental, itineraris, visites 
guiades, campanyes d’informació i sensibilització, sessions de formació) i 
competències transversals (comunicació, treball en equip, creativitat , gestió i 
planificació, dinàmiques de grup, adaptació i flexibilitat) que permeten a l’educador 
de l’entorn realitzar les seves funcions i adaptar l’oferta formativa si cal. 

- Fomentar la implementació dins de les comissions públiques de procediments que 
promoguin les bones condicions laborals dels educadors. (No estic segur que hauríem 
d’esmentar-ho). 

- Establir un programa d’informació, formació i avaluació sobre els principals aspectes 
de l’estratègia Educació Ambiental pirinenca (conceptuals i metodològiques) per al 
sector de l’educació ambiental. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

COMUNICAR I COMPARTIR EL CONEIXEMENT. 

 

L'accés universal a la informació és una de les grans fites que ha marcat l'era digital. El volum 
de les informacions diàries ha crescut exponencialment cada any fins a esdevenir un 
fenomen de saturació en molts casos o de manca de constatació de les fonts. No obstant 
això, la comunicació és el mitjà per compartir i transmetre el coneixement i la via per la qual 
els educadors ambientals incideixen sobre la percepció de la realitat entre els seus múltiples 
públics. Per això, l'àmbit de l'Educació Ambiental per a la Sostenibilitat l'aborda com una 
línia estratègica més que actua de forma transversal i sistèmica. 

El paper de l'Educador Ambiental per a la Sostenibilitat s'aproxima al d'un mediador entre el 
coneixement científic i la ciutadania. Li correspon a l'Educador l'exercici de comprensió i 
adaptació dels continguts científics als diferents llenguatges de cada sector de població, 
traslladar-los a experiències de coneixement sense perdre l'objectivitat científica. Per a això, 
es fa necessari la comunicació permanent entre tots els sectors i revisar les prioritats 
ambientals des de les que treballar. 

El paper de l'Educador Ambiental per a la Sostenibilitat s'aproxima també a ser un 
convertidor del digital a l'analògic i el cinestèsic. L’Educador gestiona els recursos al voltant 
del coneixement per transformar-los en experiències directes i compartides, és a dir, 
analògiques, sensitives i immediates. 
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OBJECTIU 5.1 
Establir xarxes (i aprofundir en les ja existents) per seleccionar la informació útil al 
professional de la Educació Ambiental, compartir-la entre el propi sector i obrir vies 
permanents de comunicació amb el sector científic. 

 

La comunicació dels professionals de l'Educació Ambiental amb la resta dels sectors socials 
no només és una necessitat, sinó que es converteix en la principal via d'intercanvi de 
coneixement amb la comunitat científica i en l'accés a la major part de la ciutadania. 

Cal establir o crear vincles entre professionals de la mediació i la comunitat científica en el 
camp del coneixement ambiental, naturalista, cultural i històric del territori per tal de 
garantir una transferència de coneixements rellevants. 

Així mateix, és necessari que els professionals de la mediació mediambiental i patrimonial 
estiguin en contacte amb altres professionals i altres xarxes del sector en altres territoris i a 
Europa per fomentar la circulació de coneixements i experiències i estimular la innovació 
metodològica. 

 

CONCRECIONS 

- Desenvolupar acords de col·laboració sostenible entre organismes de recerca i 
professionals de la mediació per garantir la qualitat de la informació: per a això, és 
necessari tenir un vincle estret i mantingut amb els organismes que produeixen 
dades fiables sobre el massís dels Pirineus (organitzacions de recerca, científics, però 
també socioprofessionals) 

- Oferir eines d’informació actualitzada i eines de formació contínua sobre les 
qüestions patrimonials del massís per als professionals de la mediació. 

 

OBJECTIU 5.2  
Divulgar el coneixement des de criteris de sostenibilitat i adaptant els missatges 
ambientals a cada un dels canals de comunicació utilitzats i públics destinataris. 
 

S’haurien d’establir i fomentar els plans de difusió relacionats amb la gestió sostenible del 
medi ambient, tant via canals digitals (llocs web, xarxes socials, etc.) com mitjançant accions 
directes en contacte amb les poblacions. 

 

CONCRECIONS: 

- Disseny de campanyes de comunicació per posar de manifest els problemes 
patrimonials del massís, així com els reptes i objectius de l’estratègia pirinenca 
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d’educació ambiental i valorització del patrimoni, destinada als sectors 
socioprofessionals del massís, a les administracions i a la població local . 

 

OBJECTIU 5.3  
Obrir nous espais innovadors de participació i diàleg entre els diferents sectors socials, i 
intervenir per assolir mesures que millorin ambientalment la societat. 

 

S'han de crear o recolzar iniciatives que tinguin com a objectiu implementar processos de 
mobilització ciutadana, processos participatius al voltant de la gestió sostenible del territori 
així com processos que permetin obrir el diàleg entre diversos grups socials o diversos grups 
d’interès. 

 

CONCRECIONS 

- Crear grups de coordinació i comunicació dins del sector públic i privat amb els 
equips professionals d'educació ambiental per a fer diagnòstic i avaluació de les 
accions i les necessitats dins dels diferents sectors o àmbits. 

- Dissenyar i implementar mecanismes de comunicació estables amb l’àmbit polític i 
de presa de decisions. 


