
  L’experiència consisteix en...
Un treball continuat de 20 anys oferint diferents propostes per treballar l’educació ambiental al PNZVG. Existeixen uns programes educatius adreçats a dos 
grans grups de destinataris: la població local (escolars, entitats sòcioculturals, professionals de l’EA, nens i nenes i joves, i públic en general); i la població 
visitant (escolars, turistes i professionals de l’EA).

     Per aconseguir conèixer la realitat natural, sociocultural i econòmica 
del Parc Natural. Adquirir, interpretar i comunicar informació de manera 
objectiva i  rigorosa. Afavorir el qüestionament de l’escala de valors tenint en 
compte la compatibilització entre el desenvolupament econòmic i la 
conservació del territori. Coordinar i millorar el sector turístic de la zona, amb 
la finalitat de fer-lo sostenible i de qualitat. Satisfer i millorar la qualitat de la 
visita i evitar impactes en el medi natural.
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 Transforma el territori perquè en els seus inicis (1985-1993) el 
PNZVG ja realitzava activitats d’educació ambiental a partir d’una gran diversitat 
d’actuacions (itineraris guiats, propostes educatives, cursos sobre el medi 
natural, etc.); eren però activitats puntuals, dirigides i poc pedagògiques. Va ser 
a partir de l’any 1993 quan es va plantejar un gir en l’estratègia de l’educació 
ambiental del PNZVG. Es dóna molta importància a la informació a la població, 
tant propera com visitant, per tal d’augmentar el coneixement en temàtiques 
ambientals i de sostenibilitat. La finalitat de l’educació és, bàsicament, sortides 
interpretatives directament sobre el territori per tal que els usuaris l’interpretin.

Valorem l’experiència amb les dades més rellevants de l’any 2012 dels 
principals programes exposats: una participació en les activitats pedagògiques 
de 2425 escolars locals i de 5133 escolars forans. Agenda comarcal escolar: amb 
la participació de 23 centres de primària i un total de 2724 alumnes; i 6 centres 
de secundària amb un total de 2045 alumnes. Visc entre Volcans: 22 activitats 
amb un total de 406 participants. Des dels 4 Centres d’informació del PNZVG es 
van informar 31738 visitants i des dels Punts d’Informació un total de 122.164 
visitants.

     Els recursos utilitzats són el desenvolupament de les actuacions 
de cada programa. Amb els escolars locals la realització d’activitats curriculars, 
l’agenda escolar, el recull de contes...; amb els escolars visitants l’Oferta 
Pedagògica; amb les entitats sòcioculturals locals trobem el Visc entre Volcans 
(activitats naturalistes i culturals pel PNZVG). Pels professionals de l’EA 
s’ofereix sessions de formació. Els centres d’informació, la xarxa de punts 
d’informació... són altres programes que s’adrecen als turistes. 
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