
  L’experiència consisteix en...
En els darrers 4 cursos escolars, des del 2009/2010, un grup de 25-30 alumnes dels centres de secundària del Prat de Llobregat participen en algunes de les 
tasques de gestió i manteniment dels espais naturals del delta del Llobregat, en col·laboració amb el Consorci responsable d’aquests espais. Es fan dues o tres 
actuacions durant cada curs escolar, que consisteixen a fer plantacions de flora autòctona, retirar plantes exòtiques, fer censos d’aus hivernants i d’orquídies. 
Aquestes actuacions es fan amb la participació activa dels tècnics de l’òrgan gestor d’aquests espais i els resultats obtinguts s’incorporen al recull d’accions a la 
memòria que s’elabora anualment.

Per aconseguir…
1. Donar a conèixer de forma pràctica algunes de les tasques de 

manteniment dels espais naturals del riu Llobregat.
2. Reforçar la formació i els coneixements sobre els espais naturals del 

municipi.
3. Ampliar i reforçar el suport municipal als centres que són escola verda.
4. Crear xarxa entre les diverses entitats municipals i supramunicipals (en 

aquest cas, centres escolars, Ajuntament i Consorci dels Espais Naturals) 
vers la cura del medi natural del municipi.

delpozo@elprat.cat; otorne@esplai.org

   Transforma el  territori perquè...
…en el cas de les plantacions de planta autòctona i la retirada de planta exòtica, 
suposa fer-hi una intervenció directa. 
…en el cas dels censos d’aus hivernants i d’orquídies, suposa conèixer-lo i 
aquest fet comporta un guany a l’hora de respectar-lo.

    Valorem l’experiència...
Molt positivament. L’alumnat que hi participa en queda molt satisfet. Aquest 
serà el quart curs escolar que es proposa aquesta activitat als centres de 
secundària.  Considerem que és una activitat molt reeixida.

Els recursos utilitzats són...
Recursos humans: educadors i educadores ambientals de suport a les 
activitats i personal tècnic gestor de l’espai protegit, acompanyants a les 
activitats.
Recursos materials: autocar per als desplaçaments, planter, guants de treball, 
càvecs, prismàtics i fulls de registre de dades i guies d’identificació.

Alumnes gestors del territori 

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

                                    Més informació:http://xarxaescpratsostenible.blogspot.com
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