
  L’experiència consisteix en...
Programa d’activitats d’educació ambiental, iniciat l’any 2009, de seguiment i estudi dels ocells de forma participativa que es duu a terme als 
entorns del Molí Petit a Sant Joan de les Abadesses. El programa està format per diferents activitats distribuïdes al llarg de l’any, consistent en la 
realització de censos, anellament científic, seguiment de caixes niu, actes lúdics i tallers per escoles, entre altres. El punt culminant de les 
activitats és la celebració de la “Festa dels ocells al Molí Petit” al mes d’octubre, dins del marc del Dia Mundial dels ocells. Durant aquest acte 
s’aprofita per fer balanç del programa i presentar els resultats anuals dels seguiments realitzats durant l’any.

     Per aconseguir…
Recopilar informació ornitològica d’interès a partir dels diversos 
seguiments; fomentat la participació, implicació i fidelització de la població 
a les activitats d’educació ambiental, especialment als infants i joves de 
Sant Joan de les Abadesses. Alhora recuperar i millorar hàbitats de 
l’entorn del Molí Petit per fomentar així, la biodiversitat a la zona. 
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   Transforma el  territori perquè...
Consciencia a la societat en general i als infants i joves en particular, de 
la importància de recuperar i conservar els diferents hàbitats naturals 
propers, com element clau per augmentar i mantenir la biodiversitat local. 

    Valorem l’experiència...
A través d’aquest programa d’activitats de participació i sensibilització 
ambiental,que ja te una continuïtat de cinc anys, hem acostat a la població 
local i també a molts col·lectius interessats de fora del municipi (famílies, 
escoles, grups diversos, particulars...) a l’entorn natural, fomentant actituds 
d’estima i respecte envers el medi

     Els recursos utilitzats són...

Personal humà i voluntari de l’associació i de membres del Institut 
Català d’Ornitologia (ICO). Així com materials necessaris per fer 
l’anellament, censos i seguiment d’ocells. Per les activitats lúdiques i els 
tallers per escoles i famílies es compta amb material didàctic relacionat 
amb el món dels ocells per tal de facilitar la participació.
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