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Què és la Xarxa d’Educació Pirineus Vius? 

  

 Una xarxa d’entitats que promouen accions d’educació i 
sensibilització ambiental, així com materials pedagògics, per 
fomentar la conservació de la biodiversitat pirinenca 

 La xarxa està integrada per més de 80 organitzacions, 
públiques i privades, dels dos vessants dels Pirineus, 
esdevenint així una iniciativa transfronterera de gran abast 

 La xarxa està coordinada des de França per la LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux) i compta amb el suport econòmic 
de fons europeus 

 

La xarxa es va crear el 1997 al vessant francès i a partir del 2002 va adquirir una dimensió 

transfronterera. Fins al moment, aquesta xarxa es regeix per una Carta que en fixa els valors, els 

instruments i els principis d’actuació. L’objectiu general és fer emergir i promoure a tota la 

serralada dels Pirineus una cultura de l’educació per al medi ambient pirinenc i un 

desenvolupament sostenible. Els públics prioritaris són els alumnes en edat escolar, però també 

tota la població i els agents locals del massís pirinenc. 

La xarxa està formada per més de 80 organitzacions, tant governamentals com de la societat civil 

(ONG), dels dos vessants dels Pirineus (França, Andorra i Espanya). Entre els agents públics hi ha 

parcs i reserves naturals (de França), governs comarcals i regionals i el govern estatal francès. Entre 

els agents privats hi ha ONG de conservació de la natura i centres d’educació ambiental. Tres 

organitzacions catalanes en formen part (vegeu més endavant). 

La Xarxa d’Educació Pirineus Vius està liderada i coordinada des de França per la LPO (Ligue pour 

la Protection des Oiseaux), una entitat que enguany compleix 100 anys i que compta amb més de 

45.000 socis. Aquesta organització, juntament amb d’altres socis dels dos vessants dels Pirineus, 

gestiona el programa Pirineus Vius, amb diverses línies d’actuació destinades a la conservació de la 

biodiversitat, el seguiment d’espècies, el desenvolupament territorial i l’educació ambiental. En el 

marc d’aquest programa tan ampli, es va crear la Xarxa d’Educació Pirineus Vius.  

El programa Pirineus Vius compta amb el suport econòmic de la Comissió Europea a través del 

programa POCTEFA 2007-2013 que gestiona la Comunitat de Treball dels Pirineus. POCTEFA és 

l'acrònim del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013, la quarta 

generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social de la 

zona fronterera Espanya-França-Andorra. La despesa pública total prevista és de 257 MEUR per a 

tot el període; d’aquests, el fons europeu FEDER cofinança 168 MEUR. Els projectes van destinats a 

reforçar la integració transfronterera, valoritzar els territoris, el patrimoni natural i cultural en una 

lògica sostenible i millorar la qualitat de vida de la població. Pirineus Vius és una de les accions del 

programa POCTEFA i se’n beneficiarà de part dels seus recursos. 

http://www.pourdespyreneesvivantes.fr/_medias/files/20120710-130729-5841.pdf
http://www.lpo.fr/
http://www.pourdespyreneesvivantes.fr/
http://www.poctefa.eu/
http://www.ctp.org/?idio=cat
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Entitats catalanes que formen part de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius 

Des del 2010, tres organitzacions catalanes formen part activament de la Xarxa d’Educació 

Pirineus Vius i participen, d’aquesta manera, en les diverses activitats que s’impulsen: trobades 

anuals, reunions bilaterals entre entitats per intercanviar materials, etc. Tot i això, atès que el 

Govern català no està adherit a la Xarxa, les entitats catalanes no poden rebre suport econòmic 

directe dels fons europeus que es gestionen des de la Xarxa. Fruit d’aquesta implicació catalana, la 

Xarxa d’Educació Pirineus Vius va decidir celebrar la seva trobada anual 2012 als Pirineus catalans, 

concretament a Bellver de Cerdanya. 

Les tres organitzacions catalanes que en formen part són: 

 

Centre d’Educació Ambiental Alt Ter 

Una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la 
descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com la seva 
recuperació, conservació i difusió. Té diverses línies d’actuació: activitats 
d’educació ambiental, visites guiades al Ripollès, elaboració de materials de 
comunicació ambiental i gestió d’equipaments d’educació ambiental com 
l’Ecomuseu el Molí Petit (a Sant Joan de les Abadesses) o el Castell de 
Mataplana. 

 

 

Estació Biològica del Pallars Jussà 

Una associació sense ànim de lucre formada per persones, entitats, 
administracions locals i empreses que promou i duu a terme projectes de 
desenvolupament rural basats en la valorització de la biodiversitat, la 
geodiversitat, el territori i el patrimoni. L’àmbit de treball de l’entitat és en 
primer terme la comarca del Pallars Jussà i el seu entorn immediat, i per 
extensió, el Pirineu. Els seus àmbits de treball són la custòdia del territori, el 
seguiment de la biodiversitat, la divulgació i l’ecoturisme.  

 

 

Fundació World Nature 

És una ONG internacional, sense ànim de lucre, dedicada a la conservació de 
la natura i la cooperació al desenvolupament en àrees de muntanya. Les 
seves actuacions sempre tenen la doble finalitat de conservar espais naturals 
i llurs espècies, tot cooperant amb les persones que viuen amb aquests. Les 
tres línies estratègiques d’actuació són: 1) Conservació de la biodiversitat; 2) 
Cooperació al desenvolupament; 3) Sensibilització, divulgació i educació 
ambiental. 

 

La Fundació World Nature ha assumit la representació i coordinació de les entitats catalanes que 

formen part de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius. 

http://www.alt-ter.org/
http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/
http://www.world-nature.org/
http://www.alt-ter.org/
http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/
http://www.world-nature.org/
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Activitats de la Xarxa  

Els objectius generals de la Xarxa són: 

 Construir, compartir i promoure un llenguatge comú 

 Conèixer millor i encoratjar els intercanvis per compartir recursos i experiències 

 Afavorir el desenvolupament de l’educació per al medi ambient a través d’accions d’educació 

per a la biodiversitat pirinencs 

Per assolir aquests objectius, des de les entitats de la Xarxa es desenvolupen diverses accions arreu 

dels Pirineus sense tenir en compte les fronteres. Tot seguit se’n mostra una selecció. 

Intercanvis i trobades entre els membres 

 

Es programen una o dues reunions anuals per a tots 
els membres de la Xarxa. Estan organitzades 
alternativament d’un costat i altre de la frontera. 
L’objectiu d’aquestes trobades és consolidar els 
lligams entre els membres de la xarxa, compartir 
reflexions sobre les pràctiques educatives i iniciar  
projectes pedagògics conjunts (programes, eines, 
formació…). 

D’altra banda, també es realitzen trobades 
bilaterals entre dues o més entitats de la Xarxa per 
intercanviar materials o abordar projectes conjunts. 

 

Elaboració d’eines pedagògiques 

 Concepció i animació d’exposicions 

 Creació col·lectiva i producció de materials 
pedagògics sobre els rapinyaires i altres 
espècies amenaçades dels Pirineus. Per 
exemple, les maletes pedagògiques del 
trencalòs i l’aufrany, dos aus amenaçades. 

 Guies d’activitats 

 Jocs de rol, com el Biodiverciutat. 

 DVDs i bancs d’imatges. 
 

La xarxa Educació Pirineus Vius pretén donar a 
conèixer les eines elaborades pels diferents 
membres i, que qui ho vulgui, les pugui utilitzar, 
si cal adaptant-les al context lingüístic i cultural 
de cada territori. 

 

http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/biodivercit%C3%A9
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Desenvolupament de projectes pedagògics transfronterers  

Són projectes amb objectius sensorials (afavorir 
el plaer del descobriment i desenvolupar el 
sentit de l’observació de la natura), objectius 
racionals (conèixer les espècies de la muntanya i 
la seva relació amb les activitats humanes) i 
objectius de comportament (ser capaços de 
treballar en grup, millorar les capacitats 
d’expressió, prendre consciència de la 
responsabilitat de cadascú, etc.) 

Aquests projectes solen incloure: 

 Contactes amb escoles 

 Organització d’activitats educatives 
sobre el terreny, a les pròpies escoles o 
en el marc d’equipaments educatius 

 Elaboració de materials dirigits a 
professors 

 

 

Trobada anual 2012 de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius: programa i reptes 

Del 25 al 27 de setembre tindrà lloc, per primera vegada a Catalunya, la trobada anual de la Xarxa 

d’Educació Pirineus Vius. Serà, concretament, al nucli de Talló, dins el municipi de Bellver de 

Cerdanya, gràcies a la cessió d’un equipament per part de l’Ajuntament. 

L’organització de la trobada ha anat a càrrec de la Fundació World Nature amb el suport de l’Obra 

Social “La Caixa” i de la pròpia Xarxa d’Educació Pirineus Vius. El programa inclou activitats 

diverses, però repartides en dos grans àmbits: 1) tallers sobre el present i futur de la Xarxa (procés 

de constitució, balanç dels contactes internacionals entre entitats, avaluació de les accions 

efectuades durant el 2012 i preparació d’un full de ruta per al 2013); 2) presentacions i avaluacions 

d’activitats i materials pedagògics relacionats amb la fauna dels Pirineus, amb els públics 

discapacitats, amb el domini de tècniques audiovisuals, etc. 

Els reptes principals de la trobada, sobretot des de la perspectiva interna i externa de la Xarxa, són: 

 Definir les bases per a la constitució legal de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius: figura jurídica, 

governança, reglament intern, etc. 

 Debatre la futura seu de l’organització, que aprofitarà un antic Museu situat a Bagnères-de-

Bigorre, a la regió de Midi-Pyrénées, dins del departament Hautes-Pyrénées. 

 Augmentar el reconeixement Institucional de la Xarxa, especialment per part del Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Definir un full de ruta per als pròxims anys, tenint en compte que l’any 2014 comença un nou 

període de programació del POCTEFA. 

http://www.world-nature.org/images/stories/Comunicacio/Pirineus_Vius/cat_programa_pirineus_vius_2012.pdf
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Per què és important que la trobada anual es faci a Catalunya? 

  

 Perquè està previst que hi assisteixen representants de la 
Generalitat de Catalunya, concretament del Departament 
de Territori i Sostenibilitat (DTES) i del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM), mostrant així el seu interès en la tasca 
de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius 

 Perquè les entitats catalanes volen esdevenir sòcies del 
Programa Pirineus Vius a partir del 2014, quan s’inicia un 
nou període de programació del POCTEFA, la qual cosa 
permetria fer realitat un gran programa d’educació 
ambiental als Pirineus 

Representants de la Generalitat de Catalunya tenen previst assistir, per primer cop, en una trobada 

anual de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius. Concretament, membres de la Direcció General de 

Polítiques Ambientals, del DTES, i de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, del DAAM. 

Ambdós departaments estan mostrant un interès creixent en la tasca d’aquesta xarxa d’entitats i, 

de fet, han atorgat ajuts a les entitats catalanes membres de la Xarxa perquè puguin desenvolupar 

activitats d’educació ambiental durant el quart trimestre del 2012 i al llarg de tot el 2013. 

La Fundació World Nature, coordinadora i representant de les entitats catalanes membres de la 

Xarxa, vol agrair la participació de la Generalitat de Catalunya. Segons el President de la Fundació, 

Toni Carulla, “hem treballat perquè ambdues direccions generals, amb responsabilitats en 

l’educació ambiental a Catalunya, puguin treballar juntes i afegir-se, en els propers anys, al 

programa Pirineus Vius. La nostra proposta ha estat molt ben acollida i esperem que provoqui un 

salt qualitatiu en l’educació ambiental que té lloc als Pirineus”. 

Les organitzacions catalanes que formen part de la Xarxa no es poden beneficiar dels recursos 

procedents del programa POCTEFA perquè el Govern català no està adherit a la xarxa. Per això, 

l’objectiu de les entitats catalanes és que tant elles com els dos departaments de la Generalitat 

esmentats puguin esdevenir socis del programa de finançament europeu POCTEFA a partir del nou 

període, que s’inicia l’any 2014. Segons Toni Carulla, “això ens dotaria dels mitjans necessaris per 

fer relitat un gran programa d’educació ambiental als Pirineus”. 

Persona de contacte 

Jordi Romero-Lengua 

a/e: comunicacio@world-nature.org · Mòbil: 696.312.659. 

mailto:comunicacio@world-nature.org

