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Comunicat de premsa 

Els Pirineus, un laboratori idoni per a l’educació ambiental  

i la cooperació transfronterera 

 Del 25 al 27 de setembre ha tingut a Bellver de Cerdanya, i per primer cop a Catalunya, la 

trobada anual de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius 

 Aquesta Xarxa 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 de la serralada 

 La trobada ha sigut un èxit de participació, amb més de 60 professionals de l’educació 

ambiental, i significarà un punt d’inflexió en la implicació de les entitats i les institucions 

catalanes en aquesta Xarxa    

La Xarxa d’Educació Pirineus Vius va aterrar la setmana passada a Catalunya. Bellver de Cerdanya 

va acollir la trobada anual d’aquesta Xarxa, un fòrum on es va constatar que els Pirineus són un 

àmbit idoni per promoure-hi una educació ambiental que traspassi fronteres. Dels més de 60 

participants, una tercera part eren del vessant sud, el que demostra l’interès creixent de les 

entitats i institucions catalanes i de la resta de l’Estat espanyol en aquesta iniciativa de 

cooperació transfronterera liderada des de França. L’acte també va servir per debatre el futur 

d’aquesta Xarxa i per promoure nous projectes comuns entre entitats i institucions franceses, 

andorranes, catalanes, aragoneses, basques i navarreses.  

Pirineus Vius és una xarxa promoguda 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. La Fundació World Nature és la coordinadora de les 

entitats catalanes membres de la Xarxa i ha organitzat aquesta trobada anual amb el suport de 

l’Obra Social “La Caixa”. Antoni Carulla, president de la Fundació, considera que “als Pirineus 

l’educació ambiental es fa del tot imprescindible ja que ajuda els seus habitants, tant els d’avui com 

els del futur, a entendre les relacions, sovint complexes, entre el medi i les activitats humanes”. 

A la trobada hi van participar representants institucionals dels dos vessants dels Pirineus. Pel que fa 

a la Generalitat de Catalunya, hi van assistir la directora general de Polítiques Ambientals, Marta 

Subirà, i Jordi Garcia-Petit, director del Parc Natural del Cadí-Moixeró i representant de la Direcció 

General de Medi Natural i Biodiversitat. Seguint el model i la implicació de les institucions 

franceses, des de les entitats catalanes es va demanar formalment a la Generalitat de Catalunya 

que participés activament en la Xarxa d’Educació Pirineus Vius. Marta Subirà va explicitar la   

voluntat de la Direcció General de Polítiques Ambientals de participar-hi, però a l’espera de la 

configuració del nou Govern català que sorgeixi de les eleccions del proper 25 de novembre. 

http://www.pourdespyreneesvivantes.fr/pages.php?F2=8
http://www.lpo.fr/
http://www.world-nature.org/ca.html
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Durant la trobada es van presentar noves eines pedagògiques, com ara una per sensibilitzar sobre 

el ratolí trompeta (almesquera), un talp aquàtic molt discret i exclusiu de les zones de muntanya. Es 

van donar a conèixer tècniques específiques, com ara l’ús de vídeos amb finalitats educatives o 

criteris per desenvolupar accions educatives amb persones discapacitades. I es van exposar 

iniciatives de turisme ornitològic, com Vultouris. En un sentit més ampli, i tal com apunta Antoni 

Carulla, la trobada va servir per “construir un programa d’educació ambiental de gran abast 

compartit pels dos vessants dels Pirineus que aporta un gran dinamisme per fomentar la 

conservació d’aquest formidable massís”.  

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. 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. 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. 

Està formada per més de 80 organitzacions, tant governamentals com de la societat civil, 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. 

Aquesta xarxa es regeix per una Carta que en fixa els valors, els instruments i els principis 

d’actuació. Fins al moment, la xarxa no disposa d’una figura jurídica; de fet, durant la trobada 

celebrada la setmana passada es van començar a assentar les bases legals del futur. Així, es van 

debatre uns primers estatuts, un reglament intern i una seu social, que presumiblement serà el nou 

Museu Natural dels Pirineus, situat a la localitat francesa de Bagneres de Bigorre.  

Persona de contacte 

Xavi Basora 

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

Més informació 

Programa de la trobada anual 

Imatges de la trobada: imatge 1, imatge 2, imatge 3, imatge 4. 

Carta de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius 

http://vultouris.net/
http://www.pourdespyreneesvivantes.fr/pages.php?F2=8
http://www.poctefa.eu/
http://www.ctp.org/?idio=cat
http://www.alt-ter.org/
http://www.alt-ter.org/
http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/
http://www.world-nature.org/
http://www.pourdespyreneesvivantes.fr/_medias/files/20120710-130729-5841.pdf
mailto:comunicacio@world-nature.org
http://www.world-nature.org/images/stories/Comunicacio/Pirineus_Vius/cat_programa_pirineus_vius_2012.pdf
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