
FEM TORNAR EL LLOP A
BUSA

En què consisteix l’experiència?

El programa educatiu Fem tornar el llop a Busa és una proposta didàctica 
d’educació ambiental elaborada per la Fundació Catalana de l’Esplai que 
complementa els projectes de Custòdia de les finques patrimoni de l’entitat i 
en aquelles en les que té un marc de col·laboració de custòdia amb els 
propietaris. Fem tornar el llop a Busa és la campanya educativa adreçada als 
grups de joves dels Esplais de la Federació Catalana de l’Esplai.
Consisteix en un conjunt d’activitats, sortides, jornades lúdiques i 
educatives, adreçades als grups de joves , amb un format metodològic 
d’Aprenentatge-Servei. 

A través d’aquestes activitats els joves podran conèixer i aprendre tot el que
envolta l’ecologia i la biologia del llop, així com valorar els beneficis
ambientals de la reintroducció del llop i la compatibilitat del retorn d’aquesta
espècie amb l’ús i la gestió que els habitants del Solsonès fan dels boscos de
l’Espai Natural dels Cingles de Busa i la Vall d’Ora.
Etapes:
1. Aprenentatge: La formació dels joves versa entorn al coneixement de

l’ecologia i biologia del llop, i de la seva relació amb l’entorn en cas de
una reintroducció o retorn. Això es fa a partir del treball previ al centre
d’esplai en la recerca d’informació i debats al voltant de la figura del llop
i de l’entorn objecte del projecte i del treball de camp, tant a nivell
ecològic com sociològic. El grup de joves, un cop instal·lats en el territori,
realitzen diferents tasques i activitats per a la diagnosi social i ecològica
in situ.

1



2. Planificació i execució del servei: A partir de tota la informació recollida, 
a la fase de formació, els joves amb l’ajuda de l’educador ambiental, 
comencen a planificar accions i a establir contacte i acords amb les 
diferents parts implicades (administració local, entitats, propietaris). El 
primer pas de l’acció és establir els acords de custòdia amb els 
propietaris de les finques on es volen realitzar les tasques. Hi ha una 
primera fase d’execució que realitzen els propis joves durant la seva 
estada, i una segona fase que es pot realitzar més endavant, un cop 
s’hagi realitzat la tasca de sensibilització de les famílies dels joves. 
Aquesta segona fase es pot concretar amb una jornada de servei d’un 
grup més gran que inclou les famílies, i on els joves són els protagonistes 
de l’acció

3. Avaluació i reconeixement: Es tracta d’un projecte dels que no és senzill 
obtenir resultats fàcilment avaluables a curt termini, en relació a 
l’objectiu executiu de l’acció (retorn del llop), però si que permet avaluar
altres objectius pedagògics i de grup. Pel que fa al reconeixement, 
l’administració i les entitats ecologistes locals, estan plenament 
implicades en el projecte i són els agents que exerceixen el primer 
reconeixement del treball realitzat pels joves. En segona instància, 
l’activitat amb les famílies, dona un protagonisme especial als joves en la 
organització i coordinació, fet que reconeix els seus aprenentatges 
durant el procés.

Qui participa? 
Els agents del projecte són els grups de joves dels esplais de la Federació 
Catalana de l’Esplai.
L’Ajuntament de Navès , el Grup de Naturalistes de l Solsonès (entitat 
conservacionista de la comarca amb la col·laborem en diversos projectes  de 
seguiment de fauna i restauració forestal) i els propietaris i gestors de les 
finques veïnes (Les Serres i El Fornell), són col·laboradors del projecte i 
alhora en bona part destinataris del mateix. Les famílies dels joves i el seu 
entorn proper són també destinataris.
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Què es pot aprendre?
A nivell específic, per a la realització del projecte, els joves reben formació de
continguts relatius a flora i fauna locals, de gestió d’espais naturals
protegits... Són capacitats per a posar en pràctica tècniques de construcció
tradicionals, alhora que coneixen els costums i pràctiques del patrimoni
arquitectònic i cultural de la zona.
A nivell comunitari, és una experiència d’implicació social i ciutadana, de
col·laboració, de valorització del patrimoni local... I a nivell de grup, dona
eines als joves per a dissenyar els seus propis projectes, organitzar-se...

Quin servei es fa?
Amb aquesta proposta educativa pretenem que els col·lectius de joves dels
esplais s’impliquin de forma activa en la tasques de conservació, gestió i
estudi dels boscos de l’Espai Natural dels cingles de Busa i la Vall d’Ora.

Per què és rellevant?
Perquè incideix en un territori de gran valor natural i històric.
Perquè la problemàtica que afronta és molt rellevant.
Perquè el treball en xarxa és el puntal del projecte.
Perquè hi ha participació de l’Administració pública.
Perquè el servei, té en compte la opinió social al respecte.
Perquè contempla la implicació del grup a llarg termini, incloent-hi les
famílies i el seu entorn proper.
Perquè hi ha una vinculació molt estreta entre l’Aprenentatge i el Servei.
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Qui realitza el projecte?

Associació Catalana Cases de Colònies
L’Associació Catalana Cases de Colònies és una entitat de la Fundació
Catalana de l’Esplai que impulsa programes d’educació ambiental i gestiona
cases de colònies i terrenys d’acampada.
Més informació a: www.esplai.org

Club d’Esplai Bellvitge
El Club d’Esplai Bellvitge és una associació sense afany de lucre constituïda
l’any 1969 que té per missió: “educar en valors a infants, joves, adults i
famílies, especialment del barri de Bellvitge, en el seu temps lliure, i
esdevenir un espai de formació comunitària amb voluntat de transformació i
inclusió social”.
Les activitats es realitzen de dilluns a dissabte durant tot el curs i en el
període de vacances amb les colònies, els campaments i els casals.
Més informació a: www.esplai.org

Localització: 

Alberg – Escola de Natura de La Rectoria de la Selva
Municipi de Navès, a 15 km del nucli urbà i a 30 km de Solsona.
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