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LA FUNDACIÓ

La Fundació Catalunya La Pedrera aposta per l’ètica i la innovació, creu en la
proximitat i el dinamisme i vol transformar en accions el compromís amb el territori
i la seva gent.

La nostra missió és treballar de forma proactiva per al desenvolupament i la
transformació social de Catalunya, situant-nos al costat dels que ens necessiten,
dels emprenedors, dels que treballen pel futur, dels que creen noves idees.

L’edifici de La Pedrera, declarat Patrimoni de la UNESCO, n’és la seva seu.

TRANSFORMEM I 
MILLOREM LA SOCIETAT

Generem 
impuls social

Impulsem 
cultura

Conservem territori 
i medi ambient

Promovem 
coneixement

Millorem 
l’alimentació



LA FUNDACIÓ
ÀREES DE TREBALL

IMPULS SOCIAL

ALIMENTACIÓ

TERRITORI I MEDI AMBIENTCONEIXEMENT

CULTURA

Tenim cura de les persones 
més vulnerables

• Atenent a la dependència
• Acompanyant als joves en 

el seu procés educatiu
• Fomentant l’empresa social

Impulsem el coneixement

• Promovent la igualtat 
d’oportunitats en l’etapa 
escolar i en la universitària

• Impulsant la recerca i 
l’excel·lència

Protegim el nostre territori natural

• Conservant el territori
• Fent tasques d’educació i 

sensibilització mediambiental

Fomentem hàbits 
d’alimentació saludables

• Fent recerca i difusió del 
patrimoni alimentari

• Promovent la difusió d’uns 
bons hàbits en favor d’una 
vida saludable

Recolzem la nostra cultura

• Salvaguardant i donant 
projecció al nostre 
patrimoni cultural des de 
La Pedrera

• Donant cabuda a nous 
continguts i creacions 
culturals en tots els àmbits



LA FUNDACIÓ
ÀREA TERRITORI I MEDI AMBIENT

MónNatura Pirineus MónNatura Delta de 
l’Ebre

Xarxa Espais Natura
Model únic a Catalunya i Espanya.

Espais de gran vàlua ecològica i paisatgística en
què hi desenvolupem un pla de gestió amb la
finalitat de conservar la seva bellesa natural i
gestionar-ne el seu ús públic de forma activa i
innovadora.

La Fundació protegeix el patrimoni natural i el paisatge mitjançant l’adquisició i la gestió sostenible 
d’espais d’interès, el suport a projectes de conservació de la natura i l’educació ambiental.

Educació ambiental 
en els nostres equipaments

La Fundació disposa d’equipaments a la natura que 
ofereixen estades i activitats amb la clara missió de 
sensibilitzar la societat en el respecte a la natura i els valors 
ambientals.

Protecció i gestió sostenible del 
territori català

En col·laboració amb altres entitats 
conservacionistes, organitzacions no 
governamentals i administracions públiques, 
mitjançant mecanismes de custòdia del territori



MónNatura Pirineus

@ Miquel Pons



MÓNNATURA PIRINEUS

Centre de natura que ofereix activitats i estades 
adreçades a tot tipus de públic amb una missió molt clara: 
Sensibilitzar la societat vers el desenvolupament sostenible i 
la conservació de la natura i el paisatge mitjançant 
activitats d’educació ambiental.

ON SOM? Pallars Sobirà - Municipi: Alt Àneu
Ubicat a 1.540 metres d’alçada i situat entre dos
Parcs: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici i Parc Natural de l’Alt Pirineu.

FAMÍLIES

Estades de cap de setmana o en 
períodes festius i vacacionals

Activitats de mig dia

ESCOLES

Estades bàsiques de 3 dies/2 nits.

Altres estades segons demanada

Activitats de mig dia

Programa Joves i Ciència

ALTRES PÚBLICS

Estades de Natura i Camps 
de Treball per a nens/es de 

8 a 17 anys.

Activitats de mig dia i estades per a:

Grups i col·lectius
Sèniors

Empreses

QUÈ FEM?



QUÈ POSEM AL VOSTRE ABAST?

PLANETARI I OBSERVATORI ASTRONÒMICEDIFICI BIOCLIMÀTIC

CENTRE DE FAUNA



BIBLIOTECA AULA D’INFORMÀTICA LABORATORI

AUDITORI SALA JOCS/TREBALL LUDOTECA

HABITACIONS MENJADOR CAFETERIA



ESTADES DE NATURA I 
CAMP DE TREBALL

VIU EL BATEC DELS 
PIRINEUS!

@ Nuria Estela



OBJECTIUS GENERALS EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Acompanyar i ajudar en l’assimilació de la 
responsabilitat de la pròpia persona i del grup de 
pertinença.

Dotar les noves generacions d’eines que els permetin 
enfrontar-se amb habilitats i recursos al futur immediat i 
que els ajudin a superar i escollir el camí vital des d’un 
esperit crític i constructiu.

Proporcionar als infants i joves un espai de lleure en 
un marc obert on se sentin protagonistes del propi 
aprenentatge i on puguin desenvolupar les seves 
habilitats.

Crear un espai de convivència i lleure on els infants i 
joves se sentin feliços i realitzats

Aprendre a conviure en comunitat fomentant el 
respecte pels altres, l’autonomia i l’empatia.

Fomentar actituds vers el quotidià lluny del vincle 
familiar que permetin potenciar el creixement i 
l’autonomia personal i col·lectiva 

EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ NATURALISTA

Donar l’oportunitat a infants i joves de conèixer un entorn 
natural i sociocultural de gran valor. 

Emprar una sèrie d’activitats mitjançant dinàmiques
pedagògiques d’alt contingut educatiu i adequades a les 
diferents edats. 

Posar en valor un territori natural d’alt interès biològic i 
sociocultural.

Fomentar en els participants actituds com: l’experimentació, 
la curiositat, l’esperit crític, l’observació... I bàsicament, el 
respecte vers el medi natural que ens envolta. 

Afavorir la conscienciació ambiental dels participants en 
qualsevol espai i moment viscut en el centre. 

Transmetre la convicció i el compromís de Món Natura 
Pirineus en els principis de divulga. 



BLOCS CONCEPTUALS  

8-10 anys

11-12 anys
13-14 anys 15-17 anys

Descoberta  de la 
natura a través 
dels 5 sentits i 

Contextualització 
sociocultural del 
territori i de les 
seves formes de 

vida

Experimentació
en el medi a 
través de la 

ciència

Valoració del 
planeta a nivell 

ambiental i 
social. 

Bioindicadors

Participació en 
un estudi 

naturalista i 
realització d’un 
treball tècnic

La proposta dels diferents programes té un fil argumental totalment
ascendent, guardant una coherència pedagògica i tenint en compte
les diferents aptituds per a cada edat.



ACTIVITATS COMUNES PER A TOTS ELS TORNS

Tasques naturalistes

Excursió d’un dia

Planetari i observació astronòmica

Visita al Centre de fauna 

Bivac

Vetlla

Valoracions diàries

Jocs d’aigua



OLOR DE TREMENTINA!
8 a 10 anys

Del 8 al 14 de juliol / Del 22 al 28 de juliol

ACTIVITATS
El cicle de les plantes
Ajudem a la trementinaire
Papallones a l’abast
Taller de plantes
Trementinaires en perill!
Els millors trementinaires del Pirineu

EXCURSIÓ
Excursió a Araós i visita a Herbes de l’Alt Pirineu

LLEURE I CONEIXENÇA
El  kit de les trementinaries
Olimpiades tradicionals (jocs de cucanya)
Contes a la vora de la llanterrna



BUSCANT TAMARROS
11 i 12 anys

Del 8 al 14 de juliol / Del 15 al 21 de juliol / Del 22 al 28 de juliol

ACTIVITATS
L’arbre de la vida animal al Pirineu
Fauna nocturna
Anem al riu!
Rastres de fauna
Bingo!

LLEURE I CONEIXENÇA
Quidditch Tamarrenc
Scape room
Taller de ioga

EXCURSIONS
Excursió a l’Estany Gerber



SOS PIRINEUS
13 i 14 anys   .   Del 10 al 21 de juliol 

ACTIVITATS

Què passa al nostre entorn?
L’aigua!
Taller “ReutilitzArt”
Joc dels recursos
Xerrada
A les fosques!
Experimentem el canvi climàtic
#tupots!

EXCURSIONS
Esterri d’Àneu
Pla de Beret
TRAVESSA
Noarre - Estany Flamisella – Estany del 
Port 

LLEURE I CONEIXENÇA
Teatre Fòrum
Taller de reaprofitament de roba
Got Talent
Cluedo Pallarès



CAMP DE TREBALL NATURALISTA
15 i 17 anys  .   Del 16 al 29 de juliol

TREBALL TÈCNIC 
- Son: adequació d’una font - Neteja del camí de Son 

al centre
- Parc Nacional d'Aigüestortes: mesura de l’erosió 

dels camins perifèrics al parc
- Paniquella: construcció de caixes niu (projecte 

mussol pirinenc)
- Parc Natural Alt Pirineu: neteja de la Mollera 

d’Escalarre
- Salvatgines: plantació d’arbres fruiters per afavorir 

l’hàbitat de l’os bru

EXCURSIÓ
Esterri d’Àneu
TRAVESSA
Estany de Flamisella – Certascan – Pla de Boavi

LLEURE I CONEIXENÇA
El sopar del pa torrat
Improshow
Èpic Game
Atrapats al Pirineu
Taller de Mussol fotògraf



MATERIAL

COSES A TENIR EN COMPTE

• Roba d’abric (estem  situats a 1500 m)
• Calçat de muntanya i de recanvi
• Mudes complertes per cada estada
• Un cangur o impermeable (CT i 13-14 pantalons)
• Calçat de recanvi.
• Tovalló de roba i tovallola per la dutxa 
• Banyador, tovallola i sandàlies lligades
• Necesser complet
• Pijama
• Sac de dormir, màrfega aïllant i manta tèrmica pel bivac
• Plats de metall, got i coberts de travessa (CT i 13-14)
• Llanterna o frontal i piles de recanvi
• Cantimplora 
• Motxilla 30 Litres per les excursions d’un dia
• Motxilla de 60 Litres per les travesses (CT i 13-14)
• Crema solar, anti-mosquits, i ulleres de sol
• Guants de treball  (CT)
• Gorra

Es RECOMANEN sacs amb una 
temperatura de confort de 5ºC.



UNS CONSELLS…

• Preparar tot el material i equipatge 
en una única bossa o motxilla, inclòs 
el sac de dormir.

• Preparar l’equipatge amb el noi/a 
davant.

• Portar l’esmorzar en una petita 
bossa a part.

• Si es tenen és molt recomanable 
dur: Guies de fauna i flora i 
Binocles/Prismàtics

COSES A TENIR EN COMPTE



◦ Dia: primer dia de l’estada (en funció del torn)
◦ Hora: 8:30h
◦ Lloc: davant de la Pedrera

*Opció recollida a Balaguer

◦ Portar un entrepà i la cantimplora plena (fora de la motxilla gran)
◦ Portar tarjeta sanitaria

CLOENDA

DIA DE SORTIDA

◦ Dia: últim dia de l’estada (en funció del torn)
◦ Hora:

◦ Diumenge 14 juliol a les 15h
◦ Diumenge 21 i 28 a les 10:45h

◦ Lloc: MónNatura Pirineus



Telèfon en cas d’emergència 
***

973 62 67 22

*** Concepte d’emergència



Ens veiem aviat a MónNatura Pirineus!
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