
   
   Reptes de 

l’educació 
ambiental 

Jornada tècnica 
Santa Coloma de Farners, dijous 2 de juny de 2022 

Presentació 

Aquesta jornada sorgeix del neguit 
d’entitats i professionals que veuen 
com malgrat la bona feina i els 
esforços destinats a l’educació 
ambiental, sovint aquesta no gaudeix 
de suficient reconeixement. Des de 
bona part de la societat es té una visió 
poc concreta del que és i del que 
representa.  
Són certes aquestes afirmacions? És 
l’educació ambiental una bona eina 
per generar consciència ambiental 
formant-nos com a millors persones? 
O és senzillament una distracció que 
omple part del nostre lleure? 
Aquesta jornada pretén obrir un espai 
de reflexió i de debat, ric i plural per tal 
de fer una diagnosi sobre l’estat actual 
de l’educació ambiental i poder marcar 
objectius de cara al futur 
 

Lloc de realització 

Escola Agrària Forestal de Santa 
Coloma de Farners 
Casa Xifra 
17430 Santa Coloma de Farners 
 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació: 

Escola Agrària Forestal de Santa 
Coloma de Farners 
Sr. Francesc Còrdoba 
A/e: fcordoba@gencat.cat 

 
 

Organització 
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Programa 

  9.00 h Registre d’assistents 

  9.15 h Presentació de la jornada 
Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària Forestal de 
Santa Coloma de Farners.  

  9.30 h L’educació ambiental: natura i qualitat de vida 
Sr. Salvador Puigmartí, emprenedor especialitzat en activitats 
de divulgació ambiental i astronòmica. 

10.00 h L’educació ambiental a Catalunya: percepcions i 
realitats 
Sr. Xavier Bachero, president i soci fundador d’Alt Ter. 

10.45 h Pausa 

11.15 h L’educació ambiental a França 
Sr. Stéphane Planteau, coordinador de la xarxa d’educació 
ambiental dels Pirineus Orientals. 

12.00 h Una visió institucional 
Sra. Anna Estella, subdirectora general d’Informació i Foment 
de la Sostenibilitat del DACC. 

12.45 h De l’udol del llop al programa pedagògic 
Sra. Queralt Tor, tècnica d’ús públic i d’educació ambiental del 
Parc Natural del Cadí Moixeró. 

13.30 h Conclusions i cloenda de la jornada 
Sr. Francesc Córdoba, Escola Agrària Forestal de Santa 
Coloma de Farners. 

 
              
 
 
 

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 

Col·laboració 
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