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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1989
Nombre d'associats: 300
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Mountain Wilderness Internacional, FOCIR.

Objectius:
Promoure una reforma de la cultura alpina en l'esperit
de la wilderness: contra la comercialització, contra el
proselitisme discriminatori, per la sensibilització dels
joves dins l'àmbit de l'escola, per a la formació d'una
consciència entre els guies, instructors d'alpinisme,
organitzacions de trekking.

Àmbit geogràfic d'actuació: internacional i estatal
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Residus industrials o
agrícoles, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Turisme sostenible, Comunicació i educació ambiental

Memòria d'activitats de l'any 2002
- Assistència a la XXXIII Renovació de la Flama de la
Llengua Catalana.
- Participació en el Bureau Internacional de Mountain
Wilderness, a Vanzago (Milà).
- Col·laboració en la redacció de l'Agenda 21 de
l'Ajuntament de Barcelona.
- Xerrada «La salut del paisatge» en el 10a edició del
Curs de Medicina i Socors de Muntanya.
- Col·laboració en el Congrés Mundial de Medicina de
Muntanya.
- Participació en el debats previs a la redacció de
l'Agenda 21 de la Generalitat de Catalunya.
- Assistència a l'Assemblea Internacional de
Mountain Wilderness, a Tanay (Suïssa).
- Presentació del Concurs de Projectes de Restauració
Paisatgística.
- Participació en el programa «La muntanya és font de

vida», amb motiu de la celebració de l'Any
Internacional de les Muntanyes.
- Organització del 1r Fòrum Mountain Wilderness de
Catalunya, a Era Val d'Aran.
- Cloenda de l'exposició «L'ànima de la muntanya».
- Tercera acció a Restanca i estany de Mar, a Era Val
d'Aran.
- Excursió ecològica als estanys de Mar i Restanca amb
la
col·laboració de la SEMAM, (Societat Espanyola de
Medicina i Auxili a Muntanya).
- Control ambiental de la travessa MatagallsMontserrat.
- Estand a la mostra d'entitats de la Mercè 2002.
Mountain Wilderness de Catalunya
- Col·laboració a la 1a Fira del Llibre de Muntanya de
Collsacabra.

- Lliurament del premi Mountain Wilderness al
Festival de Cinema de Muntanya i Aventura Vila de
Torelló.
- Participació a la taula rodona de la 2a Fira d'Esquí i
Escalada de Vic.
- Participació a la Marató de TV3.
- Col·laboració en la inauguració de l'escola ecològica
Tàber, de Barcelona.
- Exposició fotogràfica d'accions a la seu del Congrés
de l'ERA, (Federació Europea de Senderisme).
- Assistència a la inauguració de la nova seu social de
la UEC de Barcelona.
- Participació a la Trobada en Memòria dels
Muntanyencs.
- Assistència a la Trobada del Grup Cavall Bernat.
- Assemblea de socis a la sala d'actes del CEC, a
Barcelona.
- Col·laboració en la reunió de la Fundació Catalana per
la Recerca.

MOUNTAIN WILDERNESS DE CATALUNYA

