ESPAIS NATURALS DE
PONENT
GAL coordinador:
Associació Leader de Ponent

Persona de contacte:
Teresa Fuentes - tfuentes@leaderponent.cat
Enric Morera - emorera@leaderponent.cat
Neus Borràs - nborras@leaderponent.cat

Socis:
Consell Comarcal de les Garrigues
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Consell Comarcal del Segrià
Consell Comarcal de l’Urgell
Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal de la Noguera

Altres agents implicats:

Objectius
Objectiu general:
El projecte de cooperació Espais Naturals de Ponent té com objectiu
realçar els valors dels Espais Naturals de Ponent, en primer lloc,
entre la població local, per tal de garantir la seva preservació; i
en segon lloc, entre la població forana, per tal de fomentar un
ecoturisme que ajudi a diversificar i potenciar l’economia al territori.
Objectius específics:
•
Divulgar els valors naturals, culturals i de patrimoni
històric dels Espais Naturals de Ponent a la població local i
forana per tal de garantir la seva preservació.
•
Fomentar la participació activa d’ens locals, entitats,
associacions, empreses privades i agents econòmics per
enxarxar el projecte al territori i garantir la dinamització i
preservació dels Espais Naturals de Ponent.
•
Fomentar el turisme sostenible i de qualitat als Espais
Naturals de Ponent, implicant als ens locals, entitats,
associacions, empreses privades i agents econòmics.
•
Crear sinergies amb altres projectes territorials.

Públic objectiu
Els participants i beneficiaris del projecte seran els diferents espais
naturals i les entitats de conservació i gestió de la natura, el sector
turístic de natura, el sector agroalimentari, les escoles, la població en
general i altres entitats, tant públiques com privades, del territori.

Ajuntament d’Agramunt
Ajuntament d’Almatret
Ajuntament d’Almenar
Ajuntament d’Anglesola
Ajuntament de Balaguer
Ajuntament de Castellserà
Ajuntament de l’Espluga Calba
Ajuntament de Fulleda
Ajuntament de la Granja d’Escarp
Ajuntament de Llardecans
Ajuntament de Preixana
Ajuntament de Tarrés
Ajuntament de Tàrrega
Ajuntament de Massalcoreig
Ajuntament de Montgai
Ajuntament de Vilagrassa
Ajuntament de Castellserà
Ajuntament dels Omellons
Ajuntament de Plans de Sió
Ajuntament de Sarroca de Lleida
Ajuntament de Seròs
Ajuntament de Maldà
Ajuntament de Vilagrassa
Ajuntament de Vinaixa
Universitat de Lleida
Turisme de Lleida (Ajuntament de Lleida)
Institució Catalana de la Història Natural
INEFC
Agents rurals
Plataforma per la defensa de la Serra de Bellmunt (Aladrell)
Fundació Plegadís
Xarxa de Custòdia del Territori
Grup d’Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Associació de cases de turisme rural de l’Urgell
La Banqueta de Juneda
Agrobotiga Sikarra Nostra
Centre d’Estudis Segarrencs
Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya (Turalcat)
EGRELL
Societat Catalana d’Anellament
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Limonium Natura

Àmbit d’actuació:
Les 6 comarques de Ponent: tot l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader de
Ponent, del Consorci Leader Noguera Segrià Nord, i la comarca de la Segarra (de
l’àmbit del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central).

Més informació:
www.espaisnaturalsdeponent.cat
FB: /EspaisPonent
TW: @EspaisPonent
#DescobrintPonent #EspaisNautralsdePonent

Accions 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinació, gestió i desenvolupament del projecte
Participació a fires, congressos i/o intercanvi d’experiències
Activitats de descoberta dels diferents espais naturals
Edició i elaboració de material per a la difusió de rutes dels espais naturals
Comunicació i estratègia amb xarxes
Coordinació i gestió de la xarxa d’empreses d’ecoturisme a Ponent
Presentació de la proposta educativa a les entitats del territori
Coordinació de l’activitat a l’escola
Realització de l’activitat educativa a l’escola
Formació destinada a les empreses que ofereixen activitats als espais naturals per
millorar les seves habilitats didàctiques
Formació per a monitors de lleure en aspectes rellevants dels ENP

Resultats i impacte
•
•
•
•

•
•
•
•

Creació de sinergies entre els diferents actors del territori per a un desenvolupament
turístic sostenible.
Valorització de les potencialitats dels espais naturals i que aquests esdevinguin un
recurs per a invertir i treballar cap a l’ecoturisme.
Valorització del territori des d’una visió integral (natura, paisatge, cultura, història,
economia...).
Impuls de la diversificació i modernització de l’activitat econòmica, afavorint
d’aquesta manera la creació de noves empreses i fomentant la millora de la qualitat
i competitivitat de les ja existents, en especial les que aposten per les produccions
locals.
Una major transferència de coneixements i gestió.
Oportunitats per a fer innovació en conservació i gestió dels espais naturals.
Corregir impactes i desequilibris ambientals que han sofert aquests espais naturals al
llarg del temps.
Conservació del patrimoni natural i paisatgístic.

Recursos generats
•
•
•
•
•

Web del projecte: www.espaisnaturalsdeponent.cat
Tours virtuals dels Espais Naturals de Ponent
Guia d’ocells
Proposta educativa
Ruta d’orientació permanent

Projecte coordinat per:

Membre de:

