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EL NOSTRE MARC

PLA ESTRATÈGIC 2018-2021 D’EDUCACIÓ I VOLUNTARIAT
AMBIENTAL ALS PARCS NATURALS
Als Parcs Naturals fa més de tres dècades que s’hi desenvolupen
accions d’educació i sensibilització ambiental, amb un ventall ampli de
públics i col·laboradors. No obstant això, el desenvolupament
d’aquestes accions sovint ha estat poc planificat.

El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa aquest Pla
estratègic per tal de planificar per a un període de quatre anys (20182021) accions clau amb una visió conjunta i, d’aquesta manera,
millorar i enfortir un dels aspectes clau de la gestió d’un parc natural.

PLA ESTRATÈGIC 2018-2021 D’EDUCACIÓ I VOLUNTARIAT
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ACTIVITAT: VINE A ESCOLTAR EL PARC
EN QUÈ CONSISTEIX I QUIN ÉS L’OBJECTIU DE L’ACTIVITAT?
L’activitat “Vine a escoltar el Parc” consisteix en escoltar els sons de la
natura, enregistrar-los a través d’una aplicació i publicar-los al web
www.recordtheearth.org .
Localitzar i identificar els diferents sons que trobem al Parc, ja siguin naturals
o relacionats amb l’activitat humana, per tal que després es puguin donar a
conèixer.

COM FUNCIONA?
Permet gravar un fitxer WAV, fins a 3 minuts màxim. Després et permet posar una
descripció i classificar-lo en una de les tipologies que preveu l’aplicació.
Finalment es pot pujar al núvol i posicionar-lo geogràficament.
A través d’aquest web www.recordtheearth.org es poden escoltar tots els sons
enregistrats.
Aquesta aplicació mòbil es pot descarregar de manera
gratuïta i disponible per a IOS i Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recordt
heearth
https://itunes.apple.com/us/app/soundscaperecorder/id836741158?mt=8

QUÈ HEM PROPOSAT ALS PARCS?
Fer aquesta activitat durant la Setmana Sense Soroll 2018 (es
considerarà una activitat de la Setmana si es fa del 9 d’abril al 31 de
maig, inclosos).

Els proposem tres maneres de fer-ho, compatibles entre sí:


Animant als visitants del parc durant aquella setmana mentre
passegen pel Parc, l’escoltin i enregistrin els sons de la natura.



Si tenen itineraris guiats planificats per fer durant la SSS2018,
incorporar-hi aquesta activitat.



Organitzant un itinerari guiat per tot tipus de públic (escolar, familiar,
etc.) específic per desenvolupar aquesta activitat.

QUINS PARCS HI PARTICIPARAN?
Parc Natural dels Aiguamolls
Data: 30/04/2018 | Hora: de 10 a 13 hores.
El Cortalet. Ctra. St. Pere- Castelló, Km 4.5, Castelló d'Empúries
Parc Natural del Cadí-Moixeró
Sortida de Patrimoni natural i cultural: Natura Atrinxerada. |
Data: 6/05/18 | Hora:12 hores.
Sortida per escoltar el cant del mussol pirinenc | Data: 6/05/18 |
Hora:12 hores.
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Activitats amb grups escolars, a Boí i a Espot
Parc Natural del Montsant
Curs flaix d’introducció a l’ornitologia
Data: 12-13/05/18 | Hora:12 hores.
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

QUÈ EN FAREM DE LES DADES OBTINGUDES?

- Farem un recull dels enregistraments fets i publicats.

- Posarem a disposició de tothom un visor amb tots els enregistraments
geolocalitzats a cada Parc.

- En farem DIFUSIÓ via web i xarxes socials.

