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Mas de Noguera

EL MAS DE NOGUERA, AL TEU COSTAT
Integrem un model sostenible en la gestió dels municipis i en la vida dels ciutadans,
per un futur més, sa, més solidari, més verd, més cultural, més enriquidor
Des del Mas de Noguera volem donar un passet més enllà i apropar-nos a les
administracions municipals per ajudar-vos a introduir l’Educació Ambiental i les accions
ecopositives en el desenvolupament de les vostres idees per construir unes ciutats i
uns pobles amb millor qualitat de vida per a tots.
Pioners en el desenvolupament d’accions educatives i de desenvolupament rural i
econòmic us presentem una proposta d’idees que us ajudaran a aconseguir els vostres
objectius mediambientals i socials
Perquè pensem que una societat ha d’estimar el lloc on es desenvolupa, tindre en
compte els recursos per a crear riquesa, cuidar la cultura i l’educació dels menuts i dels
grans, crear oportunitats de treballs sostenibles, construir xarxes de comunicació i
ajuda... en definitiva, valorar el que té per a construir el demà.
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PROPOSTES
EDUCACIÓ AMBIENTAL.........................
Campanyes de sensibilització ambiental
Les campanyes informatives i de sensibilització són una bona eina social per a mostrar
als ciutadans les repercussions de les seues accions quotidianes sobre el medi que els
envolta, i els impactes que deriven de les mateixes. Al mateix temps, dinamitzen i
uneixen a la població i augmenten els seus coneixements sobre coses tan usuals com
els residus, l’energia o l’aigua. Son una eina fonamental per a iniciar i/o consolidar
projectes municipals relacionats en la gestió sostenible dels recursos (aigua, energia,
RSU, agricultura i aliments locals, espais naturals) i de la cultura y la convivència
(impacte ambiental del soroll, manteniment dels espais públics, transport sostenible i
urbanitat, etc).

Tallers d’educació Ambiental
Els tallers educatius son activitats directes d’una durada curta (2 o 3 hores) que es
poden incloure dins d’alguna campanya o fer-se de manera puntual en una setmana
cultural, les festes del poble o col·laborant amb alguna associació municipal. Es poden
dirigir a qualsevol grup de població (xiquets, adults, famílies, tercera edat, joves, etc.).
Propostes de tallers:
Consum responsable.
L’alimentació sostenible: productes ecològics i locals.
L’energia: renovable o no renovable.
Herboristeria i cosmètica natural.
Les 3R.
Apicultura. La importància de les abelles.
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Campaments per a xiquets i adolescents
Els ajuntaments poden ser clau en la dinamització dels xiques i joves dels pobles i les
ciutats. Organitzant un campament d’estiu, Pasqua o Nadals en un lloc com el Mas de
Noguera ajudem als ciutadans més menuts a tindre contacte directe amb els cicles
naturals, a augmentar la seua autosuficiència, a compartir amb els companys i
companyes i sobretot a passar-ho genial.
Com aquesta activitat s’ha de programar amb temps, adjuntem a aquest document un
annexe amb més informació per a organitzar un campament amb nosaltres.

Formació
Dins d’aquest apartat podem dissenyar cursos de diferents temàtiques ambientals per
a la formació d’adults i joves. Aquesta formació es pot donar en el mateix municipi, al
Mas de Noguera o en els dos llocs.
Agricultura ecològica
Monitor d’Educació Ambiental
Diversificació del món rural
Apicultura

Itineraris didàctics
Algunes ciutats i pobles tenen àrees naturals, de costa o de muntanya que es
important preservar . La millor manera de conservar un espai natural es donar-lo a
coneixes i donar-los valor. L’equip del Mas de Noguera podem realitzar diferents
treballs per a aconseguir aquestos objectius
Disseny d’itineraris pels espais naturals i senyalització dels mateixos,
Disseny, maquetació i edició de materials didàctics i guies que acompanyen
els itineraris
Servei de Guia d’interpretació de l’itinerari. Organització de grups,
acompanyament i educació.
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Horts urbans ecològics
Amb els temps ens hem adonat que la relació de les persones amb la terra es
fonamental per estimar el territori i tornar-li el valor que es mereix. Els horta urbans
son una eina fonamental per a treballar diferents aspectes ambiental i socials que
ajuden a donar utilitat a espais abandonats, revaloritzar l’agricultura ecològica, ampliar
coneixements entre els més joves i servir d’activitat integradora per a col·lectius
desfavorits. A banda, connecta a la gent gran de la societat amb els més joves que
volen aprendre., crea zones verdes en les ciutats i afavoreix un model de producció
d’aliments locals que minimitza els impactes ambientals.
Que us podem oferir:
Disseny dels horts urbans
Manteniment dels horts i tasques d’educació
Recopilació de llavors tradicionals
Construcció de compostadors per a la fertilització de la terra
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CULTURA I TERRITORI......................
Itineraris culturals
El Mas de Noguera us proposa dissenyar itineraris per la ciutat o els pobles per a donar
a conèixer espais singulars, la història dels diferents barris, els oficis tradicionals, etc.
Per a aquesta tasca us proposem:
Disseny d’itineraris urbans
Disseny de material de divulgació i educació dels itineraris, maquetació i
edició
Servei de Guia educatiu per a grups. Organització de grups, acompanyament
i educació.

Jocs tradicionals
Dins de les festes municipals, en una setmana cultural o mitjançant la col·laboració
amb les associacions ciutadanes us oferim una activitat de jocs tradicionals per a
passar una matí o una vesprada coneixent i jugant amb els jocs de tota la vida. Una
activitat adreçada a col·lectius de totes les edats que ens ajuda a enriquir la nostra
cultura i a tornar a donar importància al joc der al desenvolupament de les persones.

Animacions socioculturals
L’equip de professionals del mas de Noguera compta amb animadors preparats per a
organitzar diferents activitats per xiquets. En aquesta àrea us presentem les següents
propostes:
Animacions i jocs per a xiquets en festes del poble, setmanes culturals, dies
infantils, etc.
Espectacles de teatre i titelles
Tallers de manualitats per a xiquets
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MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Mas de Noguera
Caudiel (Castelló)
 964 14 40 74
 www.masdenoguera.coop
 educacionambiental@masdenoguera.coop
www.facebook.com/mas.denoguera

Mai has estat al Mas de Noguera?
Si no coneixes el Mas de Noguera, en ESTE VÍDEO de youtube quasi pots caminar pel
nostre projecte. Però el millor que pots fer es vindre a les nostres instal·lacions per a
gaudir del nostre entorn i conèixer la nostra manera de fer.
T’esperem amb els braços i les portes obertes!
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