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PROCÉS PARTICIPATIU DE L’ESTRATÈGIA PIRINENCA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

PER LA SOSTENIBILITAT 

 

ACTA SESSIÓ PARTICIPATIVA 

10h  Benvinguda i presentació sessió  Núria Canals (La Sorellona) 
Bon dia, explicar sessió i donar pas a Josep. 

 
10.05h Contextualització i explicació del procés (10’)  Josep Planas (Dep. Acció Climàtic, 
agricultura i agenda rural) 
Gràcies a les participants. 
És un projecte amb fons europeu de valorització del patrimoni pirinenc i de cooperació de la Xarxa 
Educació Pirineus Vius, en que hi participa Aragó, Navarra, França, Andorra i Catalunya, i es realitzen 
diferents accions: 
el Piribus (exposició itinerant), una plataforma MOCC de formació, una aplicació mòbil d’itineraris amb 
punts d’interès i l’estratègia Pirinenca d’educació ambiental. 
Aquesta estratègia es presentarà a la Comunitat de treball del Pirineus per tal que l’accepti i formi part 
de l’estratègia pirinenca que ja està escrita. Aquesta ha d’estar validada per totes les entitats, 
administracions, empreses implicades en l’educació ambiental al Pirineu i ha de proposar accions 
acordades entre totes. 
Un cop estigui acceptada per la CTP, es podrà començar a desenvolupar les accions proposades i 
compartides amb els altres territoris. 
 
10.15h  Presentacions (10’)  Núria Canals (La Sorellona) 
(per ordre de presentació) 
Josep Planas Cisternas , subdirector general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la Generalitat. 
Anna Estella del Servei d’Educació Ambiental de la Generalitat. 
Anna Parcerisa col·labora amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. 
Anna Quintana Ausió de l’Entorn d’Aprenentatge de Tremp, membre de la Xarxa Educació Pirineus 
Vius. 
Elisenda Guitart Rossell de l’empresa TOSCA, membre de la Xarxa Educació Pirineus Vius. 
Elvira Pérez García del Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí. 
Eugenio Rojas de l’empresa Projectcat, membre de la Xarxa Educació Pirineus Vius. 
Marta Naharro i Via del Camp d'Aprenentatge de les Valls d'Àneu, membre de la Xarxa Educació 
Pirineus Vius. 
Montse Brugulat d’Andorra Recerca i Innovació (antic institut d’estudis andorrans), soci projecte 
ADNPYR. 
Núria Capdevila Montsech del Servei d’Educació Ambiental de la Generalitat. 
Octavi Bonet Blanch de l’empresa TOSCA de la Garrotxa, membre de la Xarxa Educació Pirineus Vius. 
Philipe Serre coordinador Xarxa Educació Pirineus Vius, de LPO de França soci projecte ADNPYR. 
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Queralt Tor Guitart tècnica EA i Ús Públic del Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
Sara Arjó de l’empresa Verd e Blu de la Vall d’Aran, membre de la Xarxa Educació Pirineus Vius. 
Xon Vilahur i Godoy del Camp d’Aprenentatge Empúries. 
 
S’excusen: 
Noemí Ruich Cera del Consorci Turisme Valls d'Àneu i Francesc Rodriguez de l’empresa OBAGA del 
Pallars Sobirà, membre de la Xarxa Educació Pirineus Vius. 
 
10.25h Presentació Document Estratègia (15’)  Anna Estella (Dep. Acció Climàtic, agricultura 
i agenda rural) 
Es presenta el procés de redacció de les línies estratègiques de l’estratègia a partir de la diagnosi als 
diferents territoris. 
La presentació es pot trobar a l’espai participagencat.cat 
 
10.40h Treball en grups per línies estratègiques. (30’)  Núria Canals (La Sorellona) 
Presentació de les 5 línies estratègiques. 
La presentació es pot trobar a l’espai participagencat.cat 
 
Aportacions participants: 
L2: 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. 

 És important valorar com podem entrar a participar en les estratègies de turisme que estan 
sortint (com el control d’accessos, turisme sostenible) com a educadors ambientals, com a 
avaladors d’experiència que fa molts anys que estem desenvolupant accions. Seria interessant 
treballar conjuntament sector turístic amb educadors ambientals. 

 Afegir temàtica: Problemàtiques socioambientals (jocs hivern del Pirineu), i l’afectació sobre 
la població. 

 Distingir formació dirigida a càrrecs electes, professionals del sector turístic de l’educació que 
s’ha de fer als visitants. Sector turístic pirinenc/Visitants. 

A les línies estratègiques, 1, 3, 4 i 5, no es fan aportacions. 
 
11.10h Pluja d’idees accions a desenvolupar (30’)  Núria Canals (La Sorellona) 
Jamboard: Per objectius recollir propostes en base a propostes per territori concret (verda), per tot el 
territori català (groc), transfrontereres (blau). 
S’adjunta el pdf recull de les accions. 
 
11.40h Visió de futur: Validació i compromisos (15’) 
Les aportacions recollides es compartiran amb la resta de socis de tots els territoris que hauran recollit 
altres aportacions.  
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També es recolliran les aportacions del qüestionari online obert fins a finals d’octubre a l’espai 
Participa. Qualsevol participant que vulgui fer més aportacions ho pot fer a través del correu electrònic 
o a través del qüestionari. 
L’Octavi comenta que cal tenir el compromís des del Govern de tirar endavant els projectes de 
Sostenibilitat, i no altres projectes que s’estan promovent darrerament (com l’ampliació de l’aeroport), 
que cal destinar-hi recursos nous i que no es facin servir els de serveis que ja estan en funcionament 
(com dels parcs naturals). 

La Xon comenta també que cal tenir el paraigües de la Generalitat per tirar endavant les accions, que 
tot el treball que s’està fent cal que sigui profitós. I que potser cal marcar una estratègia de compromís 
per tal que les entitats facin el seguiment de la posada en marxa de l’Estratègia. 
Per tancar la sessió, s’explica que a finals d’any es preveu tenir i presentar els resultats de l’estratègia 
i accions que hagin sortit a nivell transfronterer i territorial. Des de la Generalitat i l’equip que coordina 
el projecte ADNPYR hi ha la voluntat de tirar endavant el Pla i les diferents accions. 

 

 

 

 

 

 

  


