
Els	ODS	i	els	projectes	i	accions	per	a	la	
conservació	i	millora	
de	la	biodiversitat	

Fòrum d’Escoles Verdes – Secundària del Bages 
26 de gener de 2021, dia de l’Educació Ambiental 





La biodiversitat també és el carrer i la plaça, el poble, 
el riu i la riera, l’hort i la vinya, el parc arbrat vora 

l’escola, el barri i la ciutat. I les persones que hi vivim



Per	què	fem	educació	ambiental?	



Coneixement de la realitat local 
 
a) Coneixement naturalistes (fauna, vegetació i geologia): 

 Nom i característiques ecològiques dels principals ecosistemes de la zona 
Nom, caracterísitiques, curiositats... de les espècies més abundants, de les roques i formacions geològiques principals 
Localització al medi 

 
b) Cultura popular: 

 Llegendes i tradicions 
 Festes populars 
 Usos tradicionals de plantes, bolets.. etc 

 
c) Geografia 

 Ubicació en el mapa 
 Toponímia 
 Recorreguts, camins... 

 
d) Història 

 Humana 
 Gestió dels ecosistemes 
 Gestió rural 

 
e) Situació socioeconòmica i política 

 Ocupació 
 Demografia 

 
f) Problemes ambientals 

 Contaminació 
 Erosió 
 Focs 





"El	procés	que	consisteix	en	apropar	a	les	persones	a	una	comprensió	global	del	

medi	ambient	(com	un	sistema	de	relacions	múltiples)	per	elucidar	valors	i	

desenvolupar	actituds	i	aptituds	que	els	permeten	adoptar	una	posició	crítica	i	

participativa	respecte	de	les	qüestions	relacionades	amb	la	conservació	i	correcta	

utilització	dels	recursos	i	la	qualitat	de	vida"	

María	Novo	1986	

	



Fem educació 
ambiental amb la 
finalitat última de 
protegir l’entorn, la 
biodiversitat, el medi; 
per millorar-lo



Com ha de ser aquesta educació ambiental?


L’educació ambiental ha de permetre formar, sensibilitzar i capacitar per l’acció 



Un nou enfoc necessari, amb més matisos, més 
mirades

https://spark.adobe.com/page/FIgU9/

https://www.diba.cat/web/ods/que-son-els-ods

Els	17	objectius	de	desenvolupament	sostenible	(ODS)	són	169	fites	per	avançar	cap	a	un	

desenvolupament	sostenible.	Els	governs,	a	través	de	Nacions	Unides,	s'han	compromès	a	

assolir-los	l’any	2030	i,	per	tant,	caracteritzaran	les	polítiques	dels	propers	15	anys.	



El treball en Xarxa ens dóna eines i més 
possibilitats:

La ciència ciutadana és a l’abast de tothom









EL ! NOU ! MODEL ! DE ! ZOO !



E D U C A C I Ó  I
S E N S I B I L I T Z A C I Ó

P O T E N C I A R  E L  C O N E I X E M E N T  D E  
L E S  E S P È C I E S  E N  E L  S E U  H À B I T A T  

M I T J A N Ç A N T  L A  T E C N O L O G I A
3/

T R A N S F O R M A C I Ó  D E  L ’ E S P A I  D E L  
Z O O

2/

P R I O R I T Z A R  E S P E C I E S  A U T Ò C T O N E S  
I  A M E N A Ç A D E S1/

A I X Í ,  L E S  L Í N I E S  D ’ A C T U A C I Ó  A N I R A N  
D I R I G I D E S  A :

C O N S E R V A C I Ó R E C E R C A

E L  N O U  M O D E L  D E  Z O O  S ’ A R T I C U L A  E N  T R E S  E I X O S  P R I N C I P A L S :  

S E G U I N T  E L S  C R I T E R I S  D E :  

B E N E S T A R  A N I M A L

Z O O I M M E R S I Ó

S O S T E N I B I L I T A T

M O D E R N I T A T



S ’ A G R U P A R A N  S E G O N S  3  
P R I O R I T A T S :

A L T  N I V E L L  
D ’ A M E N A Ç A

P L A N S  D E  
CONSERVACIÓ  

A S S O C I A T S

A U T Ò C T O N A 
ESPÈCIES AMB  ESPÈCIES AMB FAUNA

PRIORITZAR ESPECIES 
AUTÒCTONES I  AMENAÇADES

D ’ U N A  
M A N E R A  

R A D I C A L M E N T 
D I F E R E N T  

E L S  B I O M E S  

MÉS ESPAI PER EXPLICAR



Amb	el	Nou	model	de	zoo	el	compromís	per	la	biodiversitat	és	
cabdal	



Objectius del Pla de Sostenibilitat del Zoo, emmarcats en els ODS 
Potenciar els serveis ecosistèmics del Zoo, 
especialment protegir i conservar la biodiversitat 
del Zoo i els seus entorns. 

 

Construir les infraestructures, les instal·lacions 
zoològiques i els edificis eficients repensant tot el 
metabolisme de la institució per definir processos 
(o economia circular). Cal treballar per rebaixar la 
petjada de carboni en el zoo  

 

Esdevenir un aparador i un altaveu de les bones 
pràctiques ambientals del Zoo i per extensió de 
l’Ajuntament de Barcelona. Ser el catalitzador del 
canvis d’hàbits cap a la sostenibilitat dels visitants 
del Zoo. 

 

Crear una comunitat participativa, formada i 
compromesa amb la conservació de la fauna i els 
seus hàbitats fomentant els mecanismes de 
participació. Cal treballar per que el Zoo 
esdevingui el centre de trobada dels diferents 
col·lectius que treballen en els aspectes de 
comunicació-recerca-educació (investigadors, 
naturalistes, educadors, societat civil,....)  

 

Contribuir a fer un consum responsable, el millor 
residu és aquell que no es genera. Cal fer també 
un èmfasi especial en el comerç responsable 
orientat a les mascotes o tinença d’animals 

 

Biodivers!

Eficient!

Influent!

Conscient!

Participat i 
cohesionat!

Elaboració pròpia a partir de “A Sustainable Future for Europe Think 2030 
Synthesis Paper”. David Baldock i Céline Charveriat - IEEP. Octubre de 2018

Pla de Sostenibilitat!

Conscient

Biodivers

Eficient

InfluentParticipat i 
cohesionat

Agenda 2030
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Els serveis socioambientals 

Què aporta el zoo des del punt de vista ambiental i 
social? 
 
Com a espai verd urbà el zoo aporta tant beneficis ambientals com beneficis 
socials. Aquests han estat avaluats sota la perspectiva dels serveis 
socioambientals dels parcs urbans, visió que deriva de la classificació i anàlisi dels 
serveis ecosistèmics traslladat al context urbà. 
 
 Quins serveis socioambientals ofereixen els parcs urbans? 

AMBIENTALS / ECOLOGICS 

•  Regulació tèrmica  
•  Retenció carboni 
•  Millora qualitat de l’aire  
•  Infiltració i permeabilitat  
•  Funcionalitat ecosistemes  

ESBARJO 

•  Passeig 
•  Jocs a l’aire lliure  
•  Picnic i àpats  

SOCIALS PSICOLOGICS/ESPIRITUALS 

•  Trobada i relació 
•  Trobada grupal i familiar  
•  Grans esdeveniments, festes i 

espectacles  
•  Cohesió social 
•  Educació ambiental 

•  Inspiració artística  
•  Història 
•  Reflexió, descans 
•  Paisatge urbà 
•  Vinculació amb la natura 

SALUT 

•  Contribució a la salut mental 
•  Beneficis per la salut física 
•  Envelliment actiu 
•  Al·lèrgies 

ESPORTIUS 

•  Córrer 
•  Bicicleta 
•  Activitats esportives 

TURISME /ACTIVITATS ECONOMIQUES 

•  Visita turística 
•  Valorització de finques circumdants  
•  Valorització de les activitats 

econòmiques circumdants 

ORDENACIÓ URBANA 

•  Esponjament 
•  Ordenació periurbana  





El zoo és un aparador de les pressions ambientals del planeta, 



... però més enllà d’això, és un reservori de biodiversitat. 

Col·lecció d’animals del Zoo de Barcelona

•  actualment acull més de 2.000 animals de gairebé 300 
espècies diferents

•  85% animals són exemplars nascuts en captivitat



Gestió d’espècies amenaçades

•  Participa gairebé en 100 programes de gestió exsitu 
d’espècies amenaçades

•  Allotja al voltant de 100 espècies catalogades ja sigui com a 
vulnerables, en perill, en perill crític o extintes en estat 
salvatge, segons la classificació de la Unió Internacional per a 
la Conservació de la Natura (UICN)

Font: El nou model del Zoo de Barcelona. Una 
mirada cap al futur. Esborrany v2 juliol 2018

preservar la biodiversitat com a base de la sostenibilitat global 



El canvi climàtic té una forta afectació a la biodiversitat, 

Font: canviclimatic.gencat.cat



... I Els zoos poden actuar com a planet keepers. 
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VISIÓ I PERCEPCIÓ DEL ZOO 
EN LA SOCIETAT, 

EDUCACIÓ AMBIENTAL 

1. Introducció 
 
2. Objectius 
 
3. Activitats i programes 
•  Ensenyament formal 
•  Lleure educatiu o ensenyament no formal 
 
4. Materials pedagògics 
 
5. Instal·lacions 
 
6. Recursos humans 
 
7. Usuaris i valoració 
 
8. Diagnosi: punts forts i punts febles 
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És l’espai verd amb més valoració del servei d’educació ambiental de la ciutat, per 
davant de parcs com el Parc Güell o el parc del castell de l’Oreneta. 
 
L’educació ambiental és una de les principals funcions que té el zoo, com a 
equipament públic i l’apropament del coneixement científic a la ciutadania és un 
dels pilars de l’espai. El zoo està equipat amb nombrosos panells informatius per 
cada una de les espècies que acull, on es fa una descripció de l’espècie, de 
l'habitat de l’àmbit geogràfic on viu en el seu estat natural, o del grau de protecció 
de l’espècie en qüestió. 
 
A més a més existeixen diverses aules de natura divulgatives on els visitants 
poden realitzar diverses activitats per conèixer les diferents espècies. 
 
 
 
 
 

Educació ambiental  

1 Zoo de Barcelona 10,00 
2 Parc Güell 9,72 

3 
Parc del Castell de 
l'Oreneta 9,01 

4 
Parc del Laberint 
d'Horta 9,00 

5 Jardí Botànic Històric 8,68 

6 
Jardins del Palau de 
Pedralbes 8,32 

7 Parc de Cervantes 8,23 

8 
Jardins de la 
Universitat 8,17 

9 Parc de la Ciutadella 8,16 
10 Parc del Guinardó 7,75 

1er 

Educació ambiental 
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EDUCACIÓ AMBIENTAL 

3. Activitats i programes  
 
3.1. Ensenyament formal 
 
3.1.1. Tallers 
Són programes per a centres educatius que s’adrecen als alumnes d’educació 
infantil fins a batxillerat. Part de l’activitat educativa és a dins l’aula i una altra part 
al defora. La llista de tallers s’enfila fins als 33. El taller sol durar de 1,5-2 hores i 
un cop acabat el grup es pot quedar dins del recinte del Zoo. Els tallers destaquen 
pel desenvolupament de competències i habilitats transferibles com a estratègia 
bàsica per aprendre a aprendre.  

3.1.2. Treball de recerca per als alumnes d’ESO i Batxillerat 
La temàtica és triada per cada alumne en coordinació amb el seu tutor. El Zoo de 
Barcelona disposa d’un curs per assessorar els alumnes i facilitar-los el treball. 
Aquest curs s'adapta a les diferents demandes dels estudiants i els orienta en 
l'elecció de la temàtica. Es poden realitzar treballs de temes diversos: primats, 
mamífers terrestres, ocells, etc. Són una mitjana d’uns 80 alumnes a l’any. El curs 
de recerca de Batxillerat té un mínim de 3 inicis cada any i es convoca el Premi al 
millor treball de Recerca entre els participants.  
 
3.1.3. Projectes de recerca associats amb Ensenyament Formal 
Activitats programades a mida per a qualsevol nivell educatiu en funció de la 
demanada de centres que s’hi vinculen per un temps no inferior a tres mesos. 
A tall d’exemple:  
•Fartet: Col·laboració amb el Consorci del Delta del Llobregat pel Projecte Fartet, 
cria i recuperació de l’espècie amb la participació d’escoles.  
•Life Tritó: Joc interactiu del espai tritó (en preparació), Dossier de treball del tritó 
per escoles, activitats al zoo i fora (Montseny), etc. 
 
3.1.4. Projectes d’aprenentatge-servei (APS) 
Són propostes educatives amb utilitat social i, per tant, combinen processos 
d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual 
els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb 
l'objectiu de millorar-lo. L’àrea d’educació del Zoo de Barcelona realitza projectes 
d’aprenentatge serveis que tinguin com a objectiu principal la conscienciació vers 
la cura, conservació i educació ambiental. Amb aquest objectiu fonamental  es 
poden aconseguir altres objectius beneficiosos tant per a la nostra entitat com per 
a la nostra ciutadania:  Creació de forts lligams amb entitats i escoles i realització 
de materials i nous recursos. Els pilars es basen en els següents apartats: 
Alguns exemples d’àmbits d’APS: projectes per la sensibilització i defensa dels 
Drets Humans, causes solidàries i humanitàries d’ampli abast i d’ àmbit 
internacional, animals en perill d’extinció, reciclatge de materials, auditories 
ambientals, neteja i conservació del patrimoni natural i urbà, estalvi energètic, etc. 
3.1.5. Visites  
Guiatge pel Zoo tot explicant els diferents grups animals observats en el 
recorregut. El recorregut és definit d’antuvi en funció el tema que s’hagi escollit en 
cada cas. És una activitat que permet aprendre de forma pràctica i que, per tant, 
té un impacte més notable en l’aprenentatge.  
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EDUCACIÓ AMBIENTAL 

3.1.6. Educació per l’ocupació 
Per impartir el certificat de professionalitat “Cures d’animals salvatges, de 
zoològics i aquaris”. Inici el 2018 de la primera promoció d’aquest certificat 
professional.  
 
3.1.7. AMPAS i professorat 
Col·laboració amb les AMPAS per fer-hi xerrades i activitats adreçades a les 
famílies i a agents educatius per establir continuïtat entre el context familiar i 
l’escolar. Són accions adreçades a conèixer el Zoo des d’una perspectiva familiar. 
També es programen dies d’orientació i suport als professors amb temàtiques 
concretes.  
 
3.1.8. Consell d’Innovació Pedagògica (Ajuntament de Barcelona) 
IMEB/CIP: Reunions de CIP sessions plenàries, Participació grups treball territori, 
valors, centres i metodologies. Reunions CIP seguiment, gratuïtats, etc. PAE/CIP 
de cloenda retorn  
 
3.1.9. Audiència Pública  
Seguiment dels acords mitjançant el projecte Escoles amb vincle (actualment 2 
escoles d’Educació especial) 
 
3.1.10. Escoles de proximitat 
Actualment el Zoo facilita l’accés a escoles amb problemàtica social o del barri. 
 
3.1.11. Altres activitats 
Festa Guàrdia Urbana, Activitats Programa “Tan monos com Jo”, Barri Besòs, 
Projecte proximitat “Millorem el Zoo”, Projecte global d’accessibilitat cognitiva per 
a persones amb necessitats especials, Projectes de suport educatiu a centres 
amb problemàtiques socials, “Petits Talents científics”, Portes obertes professorat, 
etc. 
 

3.2. Lleure educatiu o Ensenyament no formal 
3.2.1. Activitats obertes als visitants 
Són realitzades en caps de setmana, festius i vacances escolars. Van incloses en 
el preu d’entrada al Zoo. Els temes són molt variats: biodiversitat, espècies, grups 
biològics, reciclatge de residus, etc..  
 
 Títol Tema 

Cavallets de Mar  Ara anul·lada per manca de cavallets 
La brossa o la vida Importància del Reciclatge 
Pensa en taronja Orangutans, desforestació i oli de palma 
Cavalls de riu Hipopòtams 
Els nostres dragons  Dragons de Komodo 
Enriquiments bestials A determinar amb les seccions 
La granota   Importància dels rèptils i amfibis 
Kiumbe fa un any  Aniversari lleó 
Mangabeis  Nova instal·lació i especies en perill 
No et ratllis Zebres, camuflatge 
Taller de reciclatge  Manualitats 
Xerrades 125  Parlem dels animals 
La girafa  Animals en perill, naixement girafa 
La ruta de la fulla  Botànica 
“Halloween” al Zoo  Carbasses i enriquiments 
Medicina veterinària Importància de la salut 
Segueix el rastre   Observació i coneixement d’hàbits 
Silent Forest –  Campanya EAZA aus del sud est asiàtic 
Experimenta . juga i aprèn  Activitats accessibles 
Tritó  Projecte “Life” 
Va de banyes  Cèrvids 
Sense boscos no hi ha vida  Medi ambient 
Cuida’l bé Tinença responsable d’animals 
Gota a gota aturem la sequera  Medi ambient 
La pagesia sostenible/ petits 
grangers  Granja 
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EDUCACIÓ AMBIENTAL 

4. Materials pedagògics 
4.1. Llibres de treball 
N’hi ha 5 per a nivells educatius diferents:  
 
•  Visita Coneguem els animals: per als alumnes de primer i segon de primària. 
•  Taller Vertebrats: per als alumnes dels cicles mitjà i superior de primària. 
•  Taller del Tritó del Montseny: per als alumnes d’educació primària. 
•  Taller d’evolució dels vertebrats: per als alumnes de secundària i batxillerat. 
•  Els Mamífers: per als mestres de primària. 

Tots ells contenen il·lustracions i esquemes que els fan visualment atractius.  
 
 
 

4.2. Quadern de camp del naturalista 
És força complet i en les seves 33 pàgines inclou fitxes d’observació d’ocells, de 
macroinvertebrats d’aigua dolça, de rastres de mamífers terrestres, d’amfibis i 
rèptils, de plàncton marí, de rates pinyades i, finalment, una clau dicotòmica per a 
les espècies autòctones d’arbres. Hi ha moltes il·lustracions que en potencien el 
seu atractiu visual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Claus dicotòmiques 
L’única clau dicotòmica és inserida dins del “Quadern de camp del naturalista” 
sobre alguns dels arbres autòctons del Zoo. A part d’aquesta clau no n’hi ha cap 
altra que pugui ser d’ajut per a la identificació d’un altre grup biològic del Zoo 
(arbres, arbustos, grans mamífers, etc.).  
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EDUCACIÓ AMBIENTAL 

7. Usuaris i valoració 
 
7.1. Usuaris per activitat 
Els usuaris totals durant el 2018 s’han incrementat un 13% respecte els valors del 
2017. L’increment, però, no és ni general ni homogeni car les activitats formals 
han perdut usuaris (-2605, -7,3%) mentre que les activitats no formals n’han 
guanyat (+10.809,+38,6%) no només compensant la pèrdua d’usuaris de les 
activitats formals sinó fent que els usuaris en el seu conjunt, augmentin.  
De les activitats formals són les “visites i tallers” els que, en termes absoluts, han 
perdut més usuaris (-2.533) mentre que, en termes relatius, és el “secrets del 
Zoo” (-77,8% ). D’altra banda i en un sentit contrari, els “casals” han pujat en  689 
usuaris.  
No hi ha dades desglossades del 2017 per a les activitats no formals i, per tant, no 
es pot esbrinar quina o quines són les causants de l’increment notable que han 
tingut.  
 
 

Actualment els usuaris de les activitats no formals (38.821) superen els de les 
activitats formals (32.880). Els primers són el 54% i els segons representen el 
46%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les activitats obertes (29.184 usuaris, 41%) i les visites i tallers (21.501, 30%) 
són, amb molta diferència, les activitats amb més usuaris. Ambdues activitats van 
representar el 71% dels usuaris del Zoo.  
 
 



Pla de Sostenibilitat del Zoo de Barcelona 
Esborrany Diagnosi – Abril 2019 32 
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10.2. Punts febles 
 
 
 
 
 
 
•  Inexistència de sortides de cap de setmana o períodes més llargs (Setmana 

Santa, Nadal, etc.) a punts calents de biodiversitat catalana/ibèrica/europea 
(Delta de l’Ebre, Gallocanta, Camarga, etc.).  

•  Els   “llibres de treball” són de funcionalitat heterogènia: dossier del mestre, 
visita o taller. 

•  El “Taller d’evolució dels vertebrats” té un nivell conceptual massa elevat per 
alumnes de secundària i, potser,  de batxillerat.  

•  El “Taller del Tritó del Montseny” té excés de text per al nivell educatiu al qual 
s’adreça (primària)  

•  El “Quadern de camp” té un text excessiu, massa llarg i compta amb un 
llenguatge excessivament tècnic en determinats paràgrafs.  

•  El “Quadern de camp” té una clau dicotòmica d’arbres on hi ha alguns errors 
que s’haurien de corregir.  

•  Manca una revisió ortogràfica profunda i professional per minimitzar les faltes 
ortogràfiques que són als materials impresos, no abundants però sí en tots ells.  

 
 

•  No hi ha cap pòster de la flora o fauna del Zoo, ni de la salvatge ni de 
l’exhibida.  

•  L’única clau dicotòmica que hi ha és dins del “Quadern de camp del naturalista” 
i versa dels  arbres autòctons del Zoo. A part d’aquesta clau no n’hi ha cap 
altra que pugui ser d’ajut per a la identificació d’un altre grup biològic del Zoo 
(arbres, arbustos, grans mamífers, etc.).  

•  No hi ha jocs creats pel Zoo (cartes de col·lecció, jocs interactius, jocs de taula, 
etc. ).  

•  L’app creada per al Zoo no està explotada en tot el potencial (per exemple hi 
manca una agenda de les activitats que fa el Zoo per als seus socis o obertes 
al públic general). 

•  Existència de barreres que impedeixen l’accés de discapacitats físics a alguns 
sectors del Departament d’Educació.   

•  Les activitats d’ensenyament formal han perdut usuaris entre 2017 i 2018, 
concretament n’han perdut 2.605 que representa una caiguda del -7,3% en un 
sol any.  

•  Les xarxes socials no són operatives durant els caps de setmana. 
•  Seria interessant l’ús de noves llengües (anglès, espanyol, etc.) a les xarxes 

socials: mínim anglès (població flotant de turistes a Barcelona és elevada).  
 



Alguns	exemples	dels	nostres	projectes	educatius:	els	projectes	
d’aprenentatge	i	servei	com	a	model	de	compromís	amb	la	

biodiversitat	

Es	tracta	d’una	proposta	educativa	que	combina	
processos	d’aprenentatge	i	de	servei	a	la	comunitat	en	un	

sol	projecte	ben	articulat.	Un	projecte	en	el	qual	els	
participants	es	formen	treballant	sobre	necessitats	reals	
del	seu	entorn	amb	l’objectiu	de	millorar-lo.	L’alumnat	
alhora	que	ofereix	un	servei	comunitari,	aprèn	a	ser	
ciutadà/ana	i	a	desenvolupar	el	compromís	cívic.		



Aprenentatge Servei sobre la fauna urbana: les aus del parc





Aprenentatge Servei sobre els residus i la millora potencial de la recollida selectiva al Zoo



Pensar gobalment, actuar localment, també en les nostres propostes d’educació ambiental



Jardineria zoològica, una acció local de dimensió global



Jardineria zoològica, una acció local de dimensió global



L’acció directa: els cas del programa “Salvem el fartet!” del Delta del Llobregat



L’ESTRATÈGIA DE CONSERVACIÓ I RECERCA 

BEQUES PRIC

PROJECTES DE 
CONSERVACIÓ 

I RECERCABECA: 
Efecte del furtivisme i comerç il·legal de 

carn d'animals salvatges sobre les poblacions 
de primats a Uganda

PROJECTE: 
Conservació de la Trenca a Catalunya

EL NOU MODEL DE ZOO I LÍNIES 
ESTRATGÈGIQUES DE CONSERVACIÓ I 

RECERCA



DESPESA EN PROJECTES DE R+C 

TOTAL:  
3.761.176€

(376.000€/any)

Mitjana de 8.800€ per 
projecte(rang ampli: 

1.000€-43.500€)
2´5% del pressupost global 

del Zoo

Lluny de “1€/entrada”
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50%!
42%!

8%!

FAUNA AUTÓCTONA!

FAUNA ALÓCTONA!

PROY. MIXTOS!

TENDÈNCIA PERCENTUAL EN ESPÈCIES “DIANA”

PERÍODE 2009-2017

24%!

66%!

10%!

2018-2019



DISTRIBUCIÓ MUNDIAL DE PROJECTES 



DISTRIBUCIÓ LOCAL DE PROJECTES 



PROJECTES EN CURS 

Seguiment dels parcs dels esculls
en l'àmbit metropolità de

Barcelona



PROJECTES EN CURS 

Suport en els programes de 
seguiment de papallones

diürnes (CBMS) i en el 
seguiment i estudi de la 

migradora dels cards

0!



PROJECTES EN CURS 
Monitorització del mangabei de coroneta 

blanca i de les seves amenaces a les 
seleves equatorials de Ghana i Costa 

d’Ivori

0!



PROJECTES EN CURS 

Seguiment dels projectes iniciats al Senegal i 
noves col·laboracions en els països del Sahel 

en la cria i alliberament d’antílops sahelo-
saharians

0!



PROJECTES EN CURS 

Centre de rescat de 
ximpanzés de 

Tacugama

0!



PROJECTES EN CURS 

Col·laboració en les tasques
d'estudi i conservació de l'hàbitat
de selva de Borneo, amb especial

rellevància en les últimes
poblacions d'Orangutà

0!



PROJECTES EN CURS 

Manteniment de l'Estació
d'Anellament del recinte del Zoo

0!



PROJECTES EN CURS 

Col·laboració amb el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya
pel seguiment i l’estudi de les aus

estepàriques i migratòries 0!



PROJECTES EN CURS 

Col·laboració amb l’ICO 
en l'Atles de les Aus

Nidificants de Catalunya

0!



PROJECTES EN CURS 

Conservació del Trencalòs: suport 
en la cria en captivitat i 

reintroducció

0!



PROJECTES EN CURS 

Estudi dels insectes del dosser
de la Serra de Collserola



PROJECTES EN CURS 

Suport en la conservació de 
la Trenca i el voltor

negre

0!
0!



PROJECTES EN CURS 

Manteniment de 
l'Observatori d'Amfibis 

dels Aiguamolls Empordà

0!



PROJECTES EN CURS 

Projecte de conservació 
de l’ibis ermità

0!



PROJECTES EN CURS 

Projecte de col·laboració amb el
Consorci de Protecció dels Espais

Naturals del Delta del Llobregat
per la conservació del fartet i la tortuga de rierol

0!



PROJECTES EN CURS 

Seguiment de fauna local a l'àmbit
del Parc de la Ciutadella: rates pinyades, eriçons, etc



PROJECTES EN CURS 

Col·laboració per a la 
recuperació

i la conservació de la 
biodiversitat,

en especial atenció a la 
llúdriga,

en les conques dels rius 
Besòs i Tordera

0!



PROJECTES EN CURS 

Beca per al projecte de 
seguiment i estudi

del gat fer a Catalunya i 
suport en la creació del 

grup FELIS

0!



PROJECTES EN CURS 

Suport en la reproducció de
rapinyaires nocturnes

irrecuperables i 
alliberaments en l'àmbit del 

Delta
de l'Ebre i divulgació de 

fauna
d'espais naturals de ponent

0!



PROJECTES EN CURS 

Suport al projecte d’estudi i 
conservació de l’almesquera 

a Catalunya

0!



PROJECTES EN CURS 

Col·laboració en la 
monitorització

de la presència de llop (Canis 
lupus)

a Catalunya. Participació en 
el projecte Wolflux sobre el 

llop ibèric al sudoest 
peninsular

0!



PROJECTES EN CURS 

Projecte LIFE TRITÓ 
MONTSENY: conservació, 

reproducció, estudi, 
divulgació – GESTIÓ 

INTEGRADA

0!



PROJECTES EN CURS 

Projecte per l’estudi i 
conservació del turó a 

Catalunya 

0!



PROJECTES EN CURS 

Cria i conservació de la 
Tortuga

Mediterrània (Testudo 
hermanni)

a la Serra del Garraf i 
d'altres

zones d'interès

0!



PROJECTES EN CURS 

Cria i conservació del 
Ferreret (Alytes

muletensis) a la Serra de
Tramuntana de Mallorca

0!



PROJECTES EN CURS 

Suport en el projecte de 
monitorització i 
seguiment de les

colonies de baldriga 
balear i ocell

de tempesta a 
l'arxipèl·lag Balear

0!



PROJECTES EN CURS 

Suport en l’estudi de 
l’ecologia de les 

poblacions de linx ibèric 

0!









Projecte de conservació del Ferreret a Mallorca 

DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AL SERVEI DE LA CONSERVACIÓ 





Fòrum d’Escoles Verdes – Secundària del Bages 
26 de gener de 2021, dia de l’Educació Ambiental 

Moltes gràcies per la vostra 
atenció!
Juli Mauri

jmauri@bsmsa.cat


