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Centre d'Educació Ambiental ACTIO

ACTIO Activitats Educatives
Al 2002 vam inaugurar este centre que és un referent
d’arquitectura ecològica y bioclimàtica, com a expressió de
la coherència de l’equip promotor ACTIO, amb els principis
de la sostenibilitat que devia exigir-se a una nova
construcció del S. XXI sense perdre l’encant i sobrietat del
medi rural i natural en el que està immers.
Conta amb 3 edificis: un alberg per a 100 persones, 4 aules
mediambientals i una casa-museu etnogràfic en un espai
rústic de vegetació mediterrània autòctona restaurada.

Web de la empresa: https://actioactivitats.com/ https://actioactivitats.com/our-activities/albergue-actio/

Els objectius del Centre d’Educació Ambiental i Turisme Rural ACTIO
són...
- Educació Ambiental: treballem per transmetre coneixements, facilitar
eines i destreses, afavorir vivències i valors, promoure actituds i
compromisos pr la sostenibilitat.
- Turisme Rural Sostenible, arrelat al territori, respectuós amb l’entorn
i el patrimoni, immers en els pobles, les tradicions i la gent local.
- Activitats d’Oci Educatiu a la Natura, per oferir opcions de gaudir
d’un temps lliure saludable, auster, inclusiu i responsable.

Comarca de la Foia de Bunyol i tota la Comunitat Valenciana

- Públic escolar, infantil i juvenil.
- Públic familiar.
- Colectius i associacions.
- Administracions públiques.
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- Un equip humà format per educadors i educadores ambientals, junt a l’ equip de serveis i de manteniment.
- Un alberg rural ecològic i bioclimàtic, per a 100 persones.
- 4 aules mediambientals temàtiques equipades amb un munt de recursos i materials pedagògics.
- Espai rural amb la casa-museu, horta, corral, rierol i estany naturalitzat, fruiters, etc.
- 75 m2 d’energia solar tèrmica i Caldera de biomassa per a ACS i calefacció per sòl radiant.
- Instal•lacions per a activitats d’aventura(tirolina, pont tibetà, rocòdrom, tirs amb aarca,m rappel...) amb una xarxa de senders senyalitzats, rutes BTT, etc.
- Parc infantil, pista poliesportiva, piscina d'aigua salada sense clor.

A quasi 20 anys de la posada en marxa del centre...
- Hem aconseguit una implantació i reconeixement social i educatiu important.
- Seguim fidels al principis i valors originals de ser un centre impulsor i dinamitzador de la sostenibilitat.
- Hem millorat notablement el potencial, capacitats i recursos pedagògics i educatius.
- Ens hem integrat al territori, a la societat i les inquietuds de la Comarca de la Foia de Buñol.

