EQUIPAMENTS
I EMPRESES
D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL A LA
COMUNITAT
VALENCIANA

INTRODUCCIÓ
Fa uns mesos vam iniciar els treballs per a crear
un cens dels equipaments i empreses d’educació
ambiental que hi ha a la Comunitat Valenciana
seguint el marc de la Guia d’Acció per a
l’Educació Ambiental-Educació Ambiental en
Ruta (EAR).

Aquest logo significa que l’entitat està adherida
a la Guia d’acció per a l’educació ambiental (EAR).
L’Adhesió és la fórmula mitjançant la qual una
entitat manifesta estar d’acord amb els objectius i
línies d’acció de l’EAR, i desenvolupa activitats per
al seu sector d’acord amb els criteris d’aquesta.

A continuació, es facilita la informació bàsica de les
entitats que han contestat a l’enquesta i les seues
principals línies de treball. Aquestes entitats s’han
classificat segons la seua tipologia: Administració,
associacions professionals i xarxes, empreses,
fundacions i associacions sense ànim de lucre.
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serragelada@gva.es
Promoure actituds que contribuïsquen a la
conservació i millora del medi i els seus valors, a
través de la redacció de projectes de comunicació
i d’interpretació del patrimoni. Redactar,
desenvolupar i avaluar programes d’educació
ambiental i aquells relacionats amb l’ús públic i
social del medi. Realitzar seguiments d’espècies
i hàbitats. Atenció al públic i exercici de treballs
relacionats amb l’educació ambiental i la cura
d’espais naturals protegits.
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hoces_cabriel@gva.es
Educació ambiental i informació al visitant.

				
ADMINISTRACIÓ
paratge_desert@gva.es
Gestió del parc, comunicació i divulgació, educació
ambiental, conservació de fauna, flora i hàbitats,
revisió d’equipaments i senyalització.

parque_santapola@gva.es
Educació ambiental; comunicació i participació
en les accions de conservació que es duen a
terme al parc natural; interpretació del patrimoni;
organització d’actuacions de voluntariat al parc
natural; comunicació i divulgació de l’espai
protegit per mitjà d’activitats englobades en
campanyes divulgatives.

parque_columbretes@gva.es
Comunicació i divulgació dels valors ambientals de
la reserva natural.

parque_puebladesanmiguel@gva.es
Educació en parcs naturals.
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parque_cabanes@gva.es
Atenció al públic i centres educatius, treballs de
conservació i divulgació.

ifac_cma@gva.es
Promoció i difusió del patrimoni mediambiental i
arqueològic.

raco_olla@gva.es
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ADMINISTRACIÓ

Comunicació i divulgació dels valors ambientals i
culturals del Parc Natural de l’Albufera. Campanyes
de conscienciació per a la conservació i protecció
del Parc Natural de l’Albufera.

parque_cherasotdechera@gva.es
Comunicació i divulgació; interpretació del
patrimoni; educació ambiental; intervenció
socioambiental.

parque_turia@gva.es
Educació ambiental; interpretació del patrimoni;
gestió de l’ús públic; atenció al visitant, etc.

serra_mariola@gva.es
Gestió d’espais naturals protegits.

serra_irta@gva.es
Programa d’educació ambiental per a escolars de
Primària i Secundària; programa d’activitats de
coneixement i sensibilització; programa d’itineraris
interpretatius; programa d’atenció i informació al
Centre de Visitants.
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parque_tinenbenifassa@gva.es
Informació, educació ambiental, comunicació i
divulgació.

parque_pegooliva@gva.es
Educació ambiental.
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parque_penyagolosa@gva.es
Educació ambiental en parcs naturals.

				
ADMINISTRACIÓ
parque_fontroja@gva.es
Visita i guia de grups escolars concertats.

mediambient@ajbenissa.es
Activitats mediambientals.

mambiente@petrer.es
Programa d’educació ambiental a centres
educatius i al PNM Arenal de l’Almorxó.

info@riquezanatural.cortesdepallas.es
Restauració del paisatge, acció comunitària.

medioambiente@ibi.es
Conservació de la biodiversitat.

serra_calderona@gva.es
Comunicació, interpretació i educació ambiental
amb la població local. Difusió normativa i bones
pàg. 6

pràctiques ambientals del parc natural. Jornades
tècniques d’estudis de la serra Calderona.
Promoció de les rutes senyalitzades i solidàries.
Recuperació de flora i fauna en perill. Estudi
d’hàbitats prioritaris.

parque_montgo@gva.es
Educació i interpretació ambiental.

parque_elhondo@gva.es
Educació ambiental per a escolars i activitats
de divulgació ambiental per a tota la familia. En
general es treballa qualsevol tema en el Parc
relacionat amb l’Ús Públic.
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ADMINISTRACIÓ
parque_espadan@gva.es
Conscienciació ciutadana de problemàtiques
ambientals existents en diferents àmbits i
augmentar el coneixement del patrimoni cultural
i natural del territori. Difondre les particularitats
de la Serra destacant la importància del Parc
Natural en la conservació de la biodiversitat, els
valors i serveis ambientals que ofereix. Millorar la
divulgació de la informació referent a la normativa
i gestió. Integrar als habitants del parc natural en
la protecció i altres activitats derivades de la gestió
d’aquest.
26. PARQUE NATURAL LAGUNAS DE LA
MATA-TORREVIEJA
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pnlagunas-de-la-mata-torrevieja
parque_lamata@gva.es
Conservació, comunicació, concienciació,
sensibilització, educació ambiental, etc..
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gestio@joves.net
Constituir una xarxa valenciana de recursos públics
d’informació, dinamització i participació per a
la joventut. Promoure, desenvolupar i gestionar
programes, campanyes i activitats dirigides,
entre altres, a la participació juvenil, l’educació
ambiental, l’educació per al temps lliure, com
també la col·laboració amb altres agents socials
implicats. Concretament, un dels programes
que desenvolupem és Horta Neta, un programa
amb què realitzem activitats per a joves de
coneixement, millora i conservació del medi
ambient.
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aeje2011@gmail.com
ASSOCIACIONS 					
Consultoria i formació.
PROFESSIONALS I 					
XARXES
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educacionambiental@masdenoguera.coop
Educació ambiental i agroecologia.

info@parqueeducacionvial.com
Activitats d’educació viària i educació ambiental.

info@laparreta.com
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Educació ambiental tant per a xiquets i xiquetes
(escoles), com per a famílies i grups.

EMPRESES

planeta.caracol@hotmail.com
Programes d’educació ambiental, gestió d’espais
naturals, formació i activitats.

info@medixxi.com
Projectes, formació, estudis, tallers, educació.

info@espaisimbiosi.com
Comunicació ambiental i participació ciutadana.

info@calderonaviva.com
Educació ambiental a través de tallers, rutes de
senderisme, rutes teatralitzades.

Mediambvi@gmail.com

info@palaios.es
raul.sagredo@palaios.es
Educació, museística, assessoria.
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info@itinerantur.com
Interpretació del patrimoni i educació ambiental.

enriquesoler@actioactivitats.com
Empresa de serveis educatius, amb 30 anys de
trajectòria, especialitzada en educació ambiental.
Titular del Centre d’Educació Ambiental ACTIO
d’Alboraig (València), prestadora de serveis
a centres d’ensenyament, entitats socials i
mediambientals, administracions públiques,
empreses i particulars.
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EMPRESES

info@oxytours.com
Educació ambiental i turisme ornitològic.

info@museodelcarmen.com
Ciències naturals.

14. LLENGÜES VERDES
hola@llenguesverdes.com
Repensar la sostenibilidad a partir de la
participación ciudadana, con una mirada integral
como sostenimiento de la vida.

galcaniz@grupimedes.com
Comunicació i Educació Ambiental
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medioambiente@fundacioncajacastellon.es
Educació ambiental i conservació.

fundem@fundem.org
Jardineria mediterrània, compra de terrenys per a
la seua conservació.

andreu.escriva@canviclimatic.org
Canvi climàtic i transició energètica.
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FUNDACIONS
info@fvictorialaporta.org
Recuperació d’ecosistemes, preservació de la
biodiversitat, agricultura ecològica, custòdia
del territori, educació ambiental i formació de
professionals.

fundacion@cajamediterraneo.es
Cultura, solidaritat i medi ambient.

antonioguillem@fundacionglobalnature.org
smonferrer@fundacionglobalnature.org
Aiguamolls. Sostenibilitat agroalimentària.
Conservació d’hàbitats i espècies. Sostenibilitat
corporativa.

fundacion@oceanografic.org
Investigació, conservació i divulgació del medi
ambient marí
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javier.mansergas@salesianos.edu
Programes d’educació ambiental no formal
destinat a escolars de 3 a 16 anys en estades d’1 dia
o de 2 a 5 dies amb pernoctació.

godelleta@salesianos.edu
Programes d’educació ambiental en l’àmbit de
l’ensenyament no formal.
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info@cerai.org
Cooperació, educació, sensibilització,
desenvolupament rural, agroecologia, sobirania
ASSOCIACIONS 					
alimentària, alimentació sostenible.
SENSE ÀNIM DE LUCRE

avedam1@gmail.com
I. Estimular, promoure i difondre els valors
de l’educació ambiental com a eina indispensable
per a aconseguir una societat sostenible.
II. Potenciar la professionalització de
l’educació ambiental i dignificar el treball dels
educadors ambientals a través de: a) La qualitat
dels programes i la qualificació professional
dels educadors ambientals, i fer aquesta meta
compatible amb el desenvolupament d’altres
accions des del voluntariat. b) La reflexió, el
debat permanent i la definició sobre el perfil de
l’educador ambiental, les funcions i el paper que
té en el conjunt de la societat. c) La defensa d’unes
condicions laborals dignes.
III. Defensar la presència de l’educació
ambiental en els diferents àmbits de la societat,
com també en diversos fòrums consultius, com a
enllaç i garantia de la participació ciutadana en la
presa de decisions en matèria ambiental.
IV. Constituir un fòrum obert de
persones i idees entorn de l’educació ambiental
que, tenint com a horitzó la consecució d’un
desenvolupament sostenible actue com a:
a) Interlocutor en la política ambiental de la
Comunitat Valenciana. b) Referent per a mitjans de
comunicació, administracions, professionals i per a
la societat en general. c) Impulsor de la filosofia de
l’educació ambiental en altres àmbits i en els seus.
d) Generador d’opinió en el seu àmbit.
V. Analitzar de forma crítica les accions,
programes i estratègies d’educació ambiental en
funció dels criteris de qualitat, professionalitat i
independència assumits per l’associació.
VI. Generar i promoure xarxes de
comunicació i intercanvi estables i eficients
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entre els educadors ambientals i entre aquesta
associació i d’altres amb finalitats similars.
VII. Canalitzar i donar resposta als interessos
i inquietuds, informatius i formatius, dels seus
associats.
VIII. Estimular i promoure la investigació en
matèria d’educació ambiental.
IX. Establir línies d’acostament entre
l’educació ambiental i l’educació formal.

setemcv@setem.org
Educació per a la ciutadania global i formació.

5

valencia@seo.org
ASSOCIACIONS 					
Conservació de la biodiversitat; estudis científics
SENSE ÀNIM DE LUCRE
sobre els ocells silvestres i el seu hàbitat; divulgació
del coneixement, estima i respecte als ocells i a
la naturalesa en general; educació ambiental;
cooperació internacional i voluntariat.

coorma@cruzroja.es
Pobresa energètica, horts ecosocials, vigilància
ambiental en espais naturals, prevenció d’incendis,
conservació d’aigües continentals i promoció
d’hàbits i conductes respectuoses amb el medi
ambient, educació per al desenvolupament.

petjades@ongd.es
Educació per a la ciutadania global. Cooperació
internacional.

info@bioagradables.org
Neteges de platja i educació ambiental.

interpretanatura@interpretayeduca.com
Interpretació del patrimoni, interpretació
teatralitzada, tallers de sensibilització.
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