OBRADOR XISQUETA I EL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU DONEN A
CONEIXER LA PAGESIA I EL MÓN DE LA LLANA A MÉS DE 400 NENS I
NENES DE LES ESCOLES DEL PIRIINEU

En aquesta activitat Obrador Xisqueta és l'entitat col·laboradora,
amb el patrocini del Parc Natural de l'Alt Pirineu
i el suport de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

Pastors del Pallars Sobirà. Muntanya de Llessui

* FOTOGRAFIES DE LA NOTÍCIA. Per il·lustrar aquesta notícia enviar un mail a:
info@obradorxisqueta.cat

Avui, a l’escola de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà), s’ha realitzat el primer taller
d’Educació Ambiental que s’estan portant a terme a les escoles de l’àrea d’influència
del Parc Natural de l’Alt Pirineu. "Pagesia, ramats i paisatges" és el nom del conjunt

d’activitats que s'han programat per més de 400 nens i nenes de les comarques del
Pallars Sobirà i Alt Urgell a través de 28 tallers durant tota aquesta tardor.
Els objectius del programa són:
•
•

•
•
•

Apropar els nens/es el paisatge ramader que els envolta tot coneixent les espècies
animals domèstiques i vegetals que en ell habiten.
Donar a conèixer les infraestructures ramaderes presents al Parc Natural de l’Alt
Pirineu, les seves característiques i la importància de conservar-les i gestionar -les
com un valor social i cultural de l’espai natural protegit.
Sensibilitzar de la importància de mantenir els valors naturals i socials que han
caracteritzat el paisatge ramader durant molts anys.
Donar a conèixer els productes i subproductes que surten fruit d’aquesta activitat,
entre d’altres la llana.
Implicar als nens, nenes, mares, pares, famílies i mestres de la comarca en el
desenvolupament del programa i en les futures actuacions que es desenvolupin.

Els tallers han tractat diferents conceptes vinculats al paisatge ramader segons l’edat
dels infants; els més petits han pogut escoltar el conte de la Xisvau i els més grans han
treballat conceptes del paisatge ramader amb un joc i han realitzat un taller de feltre.
Les persones encarregades de la seva realització són Bàrbara Grosskopf i Ester
Sánchez, les dos artesanes i vinculades al projecte d'Obrador Xisqueta.
Gràcies a aquests tallers s'està donant a conèixer la pagesia, el territori on es realitza
aquest ofici i les activitats tradicionals directament vinculades a aquests dos, com són
el treball amb la llana i el feltre.
Mar Balagué, Elisenda Montserrat, Anna Pou i Maria Pou són les promotores
d’aquesta iniciativa. En aquesta activitat Obrador Xisqueta és l'entitat col·laboradora,
amb el patrocini del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el suport de l'Ecomuseu de les Valls
d'Àneu.
Visca la llana i la pagesia!
Obrador Xisqueta
www.obradorxisqueta.cat
www.gencat.cat/parcs
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Abans d’imprimir aquest correu, assegureu-vos que és del tot necessari. El medi ambient és cosa
de tothom!

La informació continguda en aquest missatge és confidencial. Si no sou un dels destinataris definits o algú
responsable de fer-los-el arribar, aleshores heu rebut aquest missatge per error i no esteu autoritzat a llegir-lo,
retenir-lo o distribuir-lo. Us demanem que esborreu el missatge i els documents annexos, comuniqueu
immediatament la incidència al remitent i us absteniu d’utilitzar les dades personals que hi consten.

