	
  
La sensibilització ambiental en la preservació de la fauna autòctona

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
X Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

La sensibilització ambiental en la preservació de la
fauna autòctona
Núria Valls Granero i Oriol Comas Angelet
Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora
Autòctona (ADEFFA)
Núria Valls Granero

PARAULES CLAU:
Sensibilització ambiental
Fauna autòctona
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) fa més de 10
anys que treballa per a la conservació de la fauna autòctona i un dels camps que més es
treballa és la sensibilització ambiental, sota la premissa que és un pilar fonamental per a
la conservació d’espècies.
Volem explicar per una banda com al centre Camadoca de Santa Maria de Merlès es fa
un tipus d’educació ambiental que permet al nen i a l’adult aproximar-se al mon de la
conservació de la fauna autòctona amb el màxim respecte als animals.
I per altra banda explicar l’experiència de 4 anys de JORNADES DE CAPTURA DE
CRANCS INVASORS A LA RIERA DE MERLÈS, unes jornades innovadores perquè no
s’havia fet una experiència com aquesta anteriorment, que té una afluència massiva, amb
més de 600 participants anuals i que a través del voluntariat ambiental es pretén
sensibilitzar a la població del problema que comporta la fauna invasora pels nostres rius,
en concret els crancs de riu invasors i com es pot ajudar a preservar la fauna autòctona
dels rius.

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Núria Valls Granero
Masia Camadoca, s/n. Santa Maria de Merlès
616940489
a.adeffa@gmail.com
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PROJECTE JO TAMBÉ	
  VISC AL MEDITERRANI

ÀMBIT EN EL QUÈ	
  S’EMMARCA:
Estructuració	
  i vertebració	
  del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Finançament i recursos econòmics
X Aliances i treball en xarxa
Innovació
Base social
X Educació	
  ambiental
X Comunicació	
  i impacte social
Incidència política i transformació	
  social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació	
  

PROJECTE JO TAMBÉ	
  VISC AL MEDITERRANI	
  

Autor	
  

Associació	
   Animal Latitude, Submon i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya	
  

Entitat	
  

Animal Latitude i Submon	
  

Persona que l’exposarà	
  

Irene Cervera Buisán	
  

Departament

PARAULES CLAU: Educació	
   ambiental, sensibilització, grans
Mediterrani català, conservació, difusió, conscienciació	
  ecològica

animals

Territori

marins,
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
Aquest projecte d'educació i sensibilització ambiental neix amb l'objectiu de generar
consciència ambiental i oferir formació i informació sobre alguns dels grans animals
marins més emblemàtics del mar Mediterrani (dofins, balenes, tortugues marines,
taurons, rajades i foques). Conèixer quina ha estat la relació d'aquests animals amb
les costes catalanes i els seus habitants des de temps passats i com ha anat
evolucionant aquest vincle amb el temps.
El programa educatiu que es presenta, comprèn activitats d'educació i formació
dirigides a diferents col·lectius de la població.
Durant l'estiu de 2014 es van donar casos d'albirament de fauna marina o varament
de restes d'algun animal marí a les platges de Catalunya (tintoreres i rajades al
Maresme, dofins dins la badia de Port de la Selva, posta d'ous de tortuga marina i
restes de cua de catxalot a Tarragona, etc.) i es va constatar el desconeixement per
part de la població en general sobre quins són els animals que hi ha al mar
Mediterrani. Fins i tot, puntualment, es va generar un cert grau d’alarma social que
es va percebre també en els medis de comunicació i la informació transmesa pels
mateixos.
Aquest projecte pretén formar i informar a la població per a aconseguir que es
normalitzi el fet de veure grans animals marins a les nostres costes; les balenes,
dofins, taurons, rajades i tortugues són animals marins que sempre han viscut al mar
Mediterrani. És necessari conscienciar a la població catalana de forma general, i als
gestors d’informació de forma específica sobre la seva existència i la importància de
la seva protecció i conservació.
Objectius específics
•

Informar i formar sobre els grans animals marins del mar Mediterrani català,
posant a la comunitat en contacte amb el món dels animals marins de la
Mediterrània, donant a conèixer el vincle passat dels animals marins amb els
habitants de les costes catalanes.

•

Conèixer la importància ecològica dels grans animals marins dins l'ecosistema
marí.
Secretaria tècnica del congrés
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•

	
  

Descobrir com relacionar-se amb el medi natural marí d’una manera ecològica i
respectuosa, generant consciència sobre la necessitat de respectar i protegir el
medi ambient i la biodiversitat marina de la mar Mediterrània catalana.
Formar a col·lectius específics i especialitzats que tenen una incidència
informativa rellevant en la societat ja sigui a nivell comunicatiu o educatiu.

DADES DE CONTACTE:

	
  
	
  

Persona responsable	
  

Irene Cervera Buisán	
  

Adreça entitat	
  

Travessera de Gràcia 393, 4rt 3a . 08025, Barcelona	
  

Telèfon de contacte	
  

656 84 20 87	
  

Email de contacte	
  

icervera@animallatitude.org	
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1.000 Punts d’Aigua, un projecte col·laboratiu per l’inventariat i la conservació de
punts d’aigua a Catalunya

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
X Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
X Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

1.000 Punts d’Aigua, un projecte col·laboratiu per
l’inventariat i la conservació de punts d’aigua a
Catalunya
Guillem Mas
Associació Paisatges Vius
Guillem Mas

PARAULES CLAU:
punts d’aigua, inventariat, conservació, zones humides, basses, Paisatges Vius
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
1.000 Punts d’Aigua és un projecte en plena fase de creació que vol aprofitar el Congrés
del Tercer Sector Ambiental per captar quines són les necessitats de les entitats que
treballen en la conservació de petites zones humides i sumar col·laboradors al projecte.
L’objectiu és crear una pàgina web (i una aplicació) amb una potent base de dades per
aglutinar informació de les accions, projectes i entitats que treballen en zones humides i
aconseguir, de manera conjunta, crear, restaurar o mantenir en bon estat de conservació
1.000 punts d’aigua a Catalunya.
Es considera punt d’aigua aquella massa d’aigua estancada, natural o artificial, temporal
o permanent, d’entre 0,5 m2 i 5 hectàrees de superfície, que acull (o té potencial per
acollir) biodiversitat aquàtica. La definició, encara per concretar de manera definitiva, és
prou àmplia com perquè incorpori diferents tipus de basses, estanys, fonts, molleres,
abeuradors, dipòsits contraincendis, etc, etc. etc.
Els resultats esperats del projecte inclouen:
•

Inventari col·laboratiu: Les dades s’organitzaran de manera ordenada en
l’inventari dels punts d’aigua de Catalunya, un catàleg on, si s’escau, es podrà
amagar la informació sensible (espècies protegides, hàbitats amenaçats o
propietats privades).

•

Eina de gestió interna: pretén ser una base de dades on les entitats podran
introduir i gestionar informació dels projectes relacionats amb les zones humides.

•

Implicació ciutadana: El portal estarà obert a diferents col·lectius: persones,
propietaris, entitats de custòdia, escoles, etc... Cada col·lectiu podrà trobar la seva
utilitat a la plataforma i en el cas de les escoles es busca posar en marxa una
iniciativa d’aprenentatge-servei.

•

Treballar en xarxa: Vol ser una plataforma per compartir informació i buscar
sinèrgies per la gestió d’espais, per la cerca de finançament i per la formació
específica.
Secretaria tècnica del congrés
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•

Prioritzar accions de conservació: El portal permetrà determinar quins són els
punts d’aigua de més valor i interès per tal d’utilitzar millor els recursos
disponibles.

1.000 Punts d’Aigua està finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat a través de
la línia d’ajuts per a projectes d’educació i sensibilització ambiental 2014-2015.

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Guillem Mas
C/Padró, 10, L’Esquirol (08511)
649056034
guillem.mas@gmail.com
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Infants més resilients als incendis forestals

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

Infants més resilients als incendis forestals
Helena Ballart
Fundació Pau Costa
Oriol Vilalta o Helena Ballart

PARAULES CLAU:
Incendis forestals, societat resilient, protecció civil, infants
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

	
  

La baixa consciència social pel que fa a l'exposició al risc d’incendi forestal combinat amb
la reduïda capacitat individual per prevenir i fer front a les emergències, generen un
augment de la vulnerabilitat social i del cost de les accions en matèria de protecció civil.
El programa Mefitu, Els boscos mediterranis el foc i tu, en el marc del projecte europeu
eFIRECOM, consta d’un conjunt d'eines de comunicació per enfortir la capacitat dels
ciutadans i les comunitats en matèria de prevenció del risc d’incendis forestals,
adaptades a escolars, joves i els seus professors. Aquests conjunt d’eines tenen per
objectiu augmentar la capacitat de resiliència dels ciutadans als incendis forestals a les
zones d'interfície de la regió mediterrània. Aconseguint-ho a través de la promoció
efectiva, l’augment de la consciència i la participació en la cultura de risc, amb
coneixements actualitzats i les millors pràctiques.
Els infants són molt vulnerables als desastres, en part a causa de la seva etapa particular
del desenvolupament fisiològic i social. Pertorbacions naturals com ara els incendis
forestals poden tenir greus repercussions immediates, i a llarg termini, en la salut
humana, propietats i bens, aquest fet pot tenir conseqüències devastadores per als
infants i el seu futur. De fet, els infants, i sobretot els més joves, estan menys preparats
per fer front a les pèrdues i l'estrès a causa de les seves característiques físiques, socials
i psicològiques particulars. No obstant això, els nens i els joves poden contribuir
fortament a l'adaptació, a millorar la resiliència i la capacitat de recuperació dels
paisatges mediterranis, i de les societats humanes que habiten en ells.
El resultat principal d’aquest projecte és el desenvolupament de programes
d'ensenyament innovadors, així com materials didàctics per a infants, joves i els seus
professors. Programes que contribuiran, de forma efectivament, a desbloquejar l'enorme
potencial dels nens i adolescents, els quals són molt oberts a l'aprenentatge i són els
més afectats pels canvis de l'entorn, i faran una veritable contribució futura a la millora de
la prevenció d'incendis, tant en les zones peri-urbanes on els incendis són un fenomen
recent, com en contextos on el foc està sent utilitzat com una eina de gestió ambiental.
Aquestes dues situacions es tracten de manera diferent.
Aquest projecte serveix per preparar els joves a adaptar-se millor a un entorn ràpidament
canviant, recolzant-se en la seva forta capacitat per contribuir al canvi d'actituds, que ha
estat passat per alt en gran mesura.
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A més, proporcionarà als infants una millor comprensió dels riscos que s'enfronten dels
incendis forestals, i les mesures que es poden prendre a nivell comunitari per minimitzar
aquests riscos. El projecte promou activament la política participativa i els programes on
els infants participen activament en la presa de decisions, planificació i rendició de
comptes per als processos de prevenció.

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Helena Ballart
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, nº 42 baixos A 08552, Taradell
652073768
helena@paucostafoundation.org
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La campanya “Apropa’t al món del llop”, un exemple de seducció ambiental

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
X Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

La campanya “Apropa’t al món del llop”, un exemple de
seducció ambiental
Ignasi Castellví
Centre d’Estudi i Divulgació del Llop SIGNATUS
Ignasi Castellví

PARAULES CLAU:
Lupus, llop, Signatus
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
En el transcurs de la història entre els homes i els llops, el cànid sempre ha estat
perseguit, injuriat, estigmatitzat i injustament maltractat per la societat humana. A mitjans
del segle XX el llop desapareix íntegrament de la geografia catalana a causa de
l’enverinament que li provoca l’estricnina.
El retorn del llop a Catalunya es confirma l’any 2004 per la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit i sota el concepte de seducció ambiental, neix la campanya “Apropa’t al món
del llop” amb la finalitat d’oferir a través del seu programa escolar l’altre cara del
predador; transmetent criteris i valors sobre la importància de la seva conservació,
transmetent coneixements, sensacions, experiències… tot allò que posi de manifest la
sensibilitat dels alumnes. Amb aquest objectiu va néixer la idea de fer interactuar als
escolars amb un llop ibèric, la lloba Lupus. Si bé aquesta iniciativa és pionera a
Catalunya, als Estats Units, la campanya educativa per a les escoles amb participació de
llops, ja es va dur a terme durant els anys 70. S’inicia doncs un llarg i constant treball de
socialització de la Lupus.
Aquesta proposta, pensada per a tots els nivells de l’ensenyament, constitueix també un
recurs pedagògic útil on els alumnes assoleixen algunes de les competències bàsiques
treballades en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural Social i Cultural, i on el llop
esdevé el fil conductor per conèixer les característiques dels animals predadors, els
vertebrats, els mamífers…
	
  
Durant l’experiència dels dos darrers anys amb un total de 2.215 usuaris i observant les
reaccions i evolucions en la percepció dels alumnes que han estat amb nosaltres, podem
constatar, que hi ha un abans i un després en la seva visió d’aquest animal tal i com
nosaltres preteníem; amb uns resultats molt positius ja que representa una forma original
i diferent d’accedir i conèixer a un animal llargament estigmatitzat des dels contes en la
primera infància…
Així doncs s’obrirà en breu un nou curs escolar i nosaltres gràcies a la campanya
seguirem treballant amb la intenció de que els nens/es coneguin els llops a través de la
Lupus, ajudant d’aquesta manera a trencar el fort motlle que cobreix al llop d’injustes
creences, i afavorint l’empatia cap a la seva espècie.
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DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte

Ignasi Castellví
c/del Pi, 120. 08458 St Pere de Vilamajor
600 445 485
signatus@signatus.cat
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