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Comunicat de premsa 

Organitzacions dels Pirineus es reuneixen a Catalunya per 

consolidar una educació ambiental que traspassi fronteres 

 La Cerdanya catalana acull per primer cop la trobada anual de la Xarxa d’Educació 

Pirineus Vius, que tindrà lloc del 25 al 27 de setembre a Bellver de Cerdanya 

 La Xarxa d’Educació Pirineus Vius està formada per més de 80 organitzacions públiques i 

privades dels dos vessants dels Pirineus, entitats que impulsen conjuntament programes 

educatius per fomentar actituds més responsables vers els recursos naturals dels Pirineus 

 Es tracta d’una experiència rellevant de cooperació transfronterera que compta a 

Catalunya amb el suport de tres ONG catalanes i l’interès creixent de la Generalitat de 

Catalunya 

La Xarxa d’Educació Pirineus Vius aterra els propers dies a Catalunya i, més concretament, a Bellver 

de Cerdanya. Del 25 al 27 de setembre hi tindrà lloc, per primera vegada al nostre país, la trobada 

anual d’aquesta xarxa que aplega més de 80 organitzacions públiques i privades dels dos vessants 

dels Pirineus, en el que és una experiència de cooperació transfronterera de gran interès. Pirineus 

Vius és una xarxa liderada des de França per la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), que 

impulsa programes d’educació ambiental arreu de la serralada pirinenca i que compta amb el 

suport econòmic de la Comunitat Europea. Des del 2011 tres ONG catalanes establertes als Pirineus 

s’han integrat en aquesta xarxa: la Fundació World Nature, l’Estació Biològica del Pallars Jussà i el 

Centre d’Educació Ambiental Alt Ter.  

La trobada anual d’enguany ha despertat expectació per raons diverses. En primer lloc, perquè està 

previst debatre i avançar en la constitució formal de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius com a 

associació, un fet que es farà realitat previsiblement durant l’any 2013. I en segon lloc, i 

especialment des de la perspectiva catalana, perquè està previst que hi assisteixen representants 

del Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament del Departament de Territori i 

Sostenibilitat (DTES), a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals, i del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través de la Direcció 

General de Medi Natural i Biodiversitat. Ambdós departaments estan mostrant un interès creixent 

en la tasca d’aquesta xarxa d’entitats. 

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, i ha comptat amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, que ha cedit un equipament situat al nucli de Talló que 

acollirà els més de 60 inscrits a l’acte. 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 

http://www.pourdespyreneesvivantes.fr/pages.php?F2=8
http://www.pourdespyreneesvivantes.fr/pages.php?F2=8
http://www.lpo.fr/
http://www.world-nature.org/
http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/
http://www.alt-ter.org/
http://www.world-nature.org/images/stories/Comunicacio/Pirineus_Vius/cat_programa_pirineus_vius_2012.pdf
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contactes internacionals entre entitats, avaluació de les accions efectuades durant el 2012 i 

preparació d’un full de ruta per al 2013); 2) presentacions d’activitats i materials pedagògics 

relacionats amb la fauna dels Pirineus, amb els públics discapacitats, amb el domini de tècniques 

audiovisuals, etc. 

La Xarxa d’Educació Pirineus Vius 

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. La Xarxa compta amb el suport financer de la Comissió Europea a través del programa 

POCTEFA 2007-2013 que gestiona la Comunitat de Treball dels Pirineus. La xarxa es va crear el 1997 

al vessant francès i a partir del 2002 va adquirir una dimensió transfronterera. 

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. Les 

organitzacions catalanes que en formen part, tot i que de moment no es poden beneficiar dels 

recursos procedents del programa POCTEFA perquè el Govern català no està adherit a la xarxa, són 

el Centre d’Educació Ambiental Alt Ter, l’Estació Biològica del Pallars Jussà i la Fundació World 

Nature. 

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.  

Aquesta xarxa d’organitzacions es reuneix, en el seu conjunt, un cop l’any en una trobada d’entre 

tres i quatre dies per debatre i compartir diferents temàtiques, com ara el seguiment dels 

programes d’educació i la seva eficàcia i la discussió sobre el futur de l’educació ambiental als 

Pirineus i sobre la mateixa Xarxa. Per primer cop, aquesta trobada anual tindrà lloc a Catalunya, 

concretament al municipi de Bellver de Cerdanya durant els dies 25, 26 i 27 de setembre.  

 

Persona de contacte 

Jordi Romero-Lengua 

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

Més informació 

Programa de la trobada anual 

Carta de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius 
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