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1. Context i objectius de la reunió 

La Carta del Paisatge del Lluçanès és un instrument viu i en constant desenvolupament. Després 

d’una primera fase de participació que va conduir a l’aprovació dels Principis fonamentals de la 

Carta del Paisatge del Lluçanès, durant els mesos de novembre i desembre de 2015 el Consorci 

del Lluçanès ha impulsat una segona fase de participació amb l’objectiu de proposar accions i 

projectes concrets en la línia dels principis fonamentals. Aquesta segona fase ha de permetre que 

les persones i entitats del Lluçanès reforcin el seu vincle amb el paisatge de la comarca, en base 

a les seves possibilitats i en coordinació amb altres agents implicats. 

 

Per a tal fi, es van organitzar quatre reunions sectorials, dirigides al sector social i educatiu, al 

sector econòmic i serveis, al sector primari i a les administracions. Els objectius de les reunions 

van ser els següents:  

- Presentar els treballs de la Carta del Paisatge efectuats fins al moment. 

- Identificar iniciatives de millora del paisatge que tinguin lloc en l’actualitat. 

- Recollir propostes per incorporar al programa d’actuacions de la Carta del Paisatge. 

 

2. Estructura i desenvolupament de la reunió 

A la reunió, convocada per al sector social i educatiu, hi van assistir 20 persones de perfils i àmbits 

d’activitat força diversos. A l’annex d’aquesta acta trobareu la llista d’assistents a la reunió. 

 

La reunió va començar amb la presentació dels objectius i el funcionament de la reunió. Després, 

els dinamitzadors van presentar algunes iniciatives, tant locals com d’altres indrets, per inspirar la 

proposta d’actuacions per part dels assistents, a més de permetre repassar iniciatives de millora 

del paisatge, en aquest cas relacionades amb el sector educatiu, que ja tenen lloc al territori.  

 

Seguidament, es van executar les dues activitats pensades per a la reunió: 

 Pluja d’idees d’actuacions per a la Carta del Paisatge. Els assistents a la reunió proposaven 

en veu alta idees d’actuacions que es podrien emmarcar en la Carta del Paisatge. A partir de 

totes les idees, els participants les van prioritzar.  

 Activitat en grups: disseny de les actuacions. Es formaven grups segons l’afinitat dels 

membres del grup amb les idees prioritzades. En la reunió del sector social i educatiu es van 

formar cinc grups, ja que es van prioritzar cinc idees.  

 

 

 

Imatge 1. Moment de treball en grups per 

dissenyar actuacions per posar en pràctica 

els principis fonamentals de la Carta del 

Paisatge.  
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3. Resultats de la reunió  

3.1. Iniciatives per la millora del paisatge a destacar 

A continuació es llisten els projectes i iniciatives de millora del paisatge relacionats amb el sector 

educatiu que es van mostrar com a exemple a l’inici de la sessió, i aquells que els assistents van 

destacar per incloure al llistat d’actuacions que ja tenen lloc al Lluçanès: 

 

Iniciatives presentades: 

 

 El paisatge del lluçanès a les agendes escolars. A través d’activitats setmanals proposades 

a l’agenda, els alumnes de les escoles de primària poden anar descobrint els tipus de paisatge 

del seu entorn immediat i del Lluçanès en general. 

 Tallers de natura al Centre Camadoca. L’octubre de 2015 el Centre Camadoca de Santa 

Maria de Merlès va organitzar tot un seguit de tallers de natura dirigits a tots els públics i per 

totes les edats. 

 Passegem junts: caminada a les fonts del Lluçanès. El passat 30 d’octubre tots els alumnes 

de l’escola, amb les mestres, les persones usuàries de l’Espai social per a la gent gran i gairebé 

uns quaranta avis i àvies de l’escola van fer una caminada conjunta per visitar i conèixer la 

història de tres fonts del nostre entorn proper: Font Guillera, la Font del Marçal i la Font de 

les Coves. 

 Acord de custodia a la finca de la Font, Lluçà. Acord per a la conservació i millora de les 

zones humides de la finca, on hi destaca el pantà de Garet, i l'activitat agrària i ramadera 

ecològica.  

Iniciatives destacades pels assistents: 

 

- Recuperació de l’embassament de Santa Eulàlia 

- Ruta del pa de forment 

- Projecte d’apadrinament de fonts per part de les escoles 

- Projecte Rius 

- Acció “Fem Safareig” 

- Itineràncies 

- Ruta de reconeixement de vegetació per la riera Gavarresa 

- Llegendes i paisatge 

- Grup de recuperació històrica i memòria 

- Activitats esportives i curses de cada poble 

- Activitats de l’antic SOLC 
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3.2. Idees de noves actuacions per incorporar en el programa de la Carta 

A continuació es recullen les propostes d’actuacions que es van formular durant la primera part 

de la reunió: 

 

- Posar en valor les explotacions agrícoles 

o Donar valor a les explotacions agrícoles i ramaderes existents a les noves generacions 

o Dur a terme visites a les cases pairals 

 

- Promoure l’intercanvi entre municipis 

o Intercanvi cultural i natural entre els municipis del Lluçanès 

 

- Entitats i grups excursionistes 

o Vincular l’educació i el paisatge a través de les entitats (grups excursionistes i 

culturals). 

o Promoure el propi territori per mitjà de rutes a masies, ermites, camps de pagès, etc. 

 

- Descoberta del paisatge local, incloent la seva recuperació i manteniment 

o Implicació dels pobles en la recuperació del paisatge local 

o Incloure als pressupostos municipals una partida per projectes proposats per les 

escoles 

o Donar a conèixer Puigciutat, jaciment arqueològic d’Oristà 

o Organitzar passejades de descoberta del patrimoni local, tant natural com social 

o Dur a terme apadrinaments de fonts, espais naturals, elements patrimonials (urbans, 

culturals) 

 

- Descoberta del paisatge natural 

o Interpretació del paisatge a través de la geologia, amb itineraris per escoles i adults. 

o Identificar paratges amb un ús intensiu i dur a terme comparacions de la qualitat dels 

hàbitats (nivell de contaminació, presència de fauna i flora, etc.) 

 

 

 

Imatge 2. Pluja d’idees de noves 

actuacions per incorporar en el 

programa de la Carta. 
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3.2. Actuacions elaborades a partir del treball en grup 

A continuació es presenten les actuacions proposades pels cinc grups. L’annex conté, a més, les 

fotografies de les fitxes elaborades pels grups. 

 

NOM DE 

L’ACTUACIÓ: 

“On posem els peus?” 

Itineraris per descobrir el paisatge 

Membres del grup: 
Núria Valls, Anna Aligué, Montse Sucarrats, Judith Marquès, Heleni 

Munujos 

  

AGENTS 

IMPLICATS: 

Agents d’àmbit local:  

- Ajuntaments 

- Entitats 

- Escoles 

Les empreses es considera que tenen “massa interessos”.  

BENEFICIARIS: 

“Tothom” 

- Humans 

- Flora i fauna  

- Paisatge (relleu, subsòl...) 

ACTIVITATS I 

ACCIONS CLAU: 

Interpretació del paisatge a través de xerrades a escoles i al públic 

adult (població local i visitant, famílies, grups d’amics...), incloent visites 

i itineraris sobre el terreny.  

S’identificarien paisatges amb un ús intensiu i d’altres sense, i es 

realitzarien comparacions de la qualitat de l’hàbitat (nivell de 

contaminants en l’aire, aigua i subsòl), la presència de fauna i 

vegetació, salut de les persones, productivitat. 

Es plantejarien itineraris diferents per englobar aspectes diferents. Cada 

itinerari, per tant, desenvoluparia conceptes diferents: 

- Geologia i impacte de l’activitat humana 

- Dinàmica i evolució del paisatge 

- Construccions (masies, esglésies...), ús de materials constructius. 

- Tipus de sòl i com condiciona el paisatge i l’activitat humana (es 

prendrien mostres durant l’itinerari)  

RECURSOS 

NECESSARIS: 

- Econòmics: senyalització, kits d’anàlisi per prendre mostres... 

- Humans: Dinamitzadors de l’activitat 

TEMPORALITZACIÓ: 

2016: disseny 

2017: Realització de l’activitat 

L’activitat es pot dur a terme durant tot l’any, tot i que durant l’hivern, 

menys. 

RESULTATS 

ESPERATS: 
L’itinerari hauria de començar explicant i acabar conscienciant.  
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NOM DE 

L’ACTUACIÓ: 

“Guia’t pel Lluçanès” 

Intercanvi cultural i natural entre els municipis de Lluçanès  

Membres del grup: Montse Ballús, Lourdes Torres, Enric Font, Anna Plans, Laia Pujol 

  

AGENTS 

IMPLICATS: 

“Tots” 

- Ajuntaments 

- Escoles 

- Entitats i “coneixedors” dels pobles 

- Agents individuals 

- Consorci del Lluçanès 

- Implicació de l’institut (IES Castell del Quer) 

BENEFICIARIS: “Tots”, especialment el turisme i l’activitat comercial 

ACTIVITATS I 

ACCIONS CLAU: 

Afavorir el coneixement mutu entre els municipis del patrimoni 

compartit. 

1. Redacció d’un catàleg de patrimoni i activitats per cada municipi  

2. Escollir els recursos més “atractius” de cada municipi (fent 

enquestes de prioritats, escollint les millors...) 

3. Donar a conèixer als habitants del propi municipi els recursos que 

tenen a la vora 

4. Organitzar les excursions/intercanvi entre municipis, ja sigui a nivell 

institucional, escolar, d’entitats... 

RECURSOS 

NECESSARIS: 

- Tècnics municipals 

- Pressupost municipal 

TEMPORALITZACIÓ: 

Som 13 municipis. Temporalització d’un mes per municipi i fer una 

sortida per trimestre. Cada municipi pot escollir quina és la millor 

època per fer l’intercanvi.  

RESULTATS 

ESPERATS: 

Ser coneixedors del territori on vivim i ser-ne prescriptors. Si en som 

coneixedors, ens sentim responsables del nostre territori i contribuïm al 

seu manteniment.  
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NOM DE 

L’ACTUACIÓ: 
El paisatge, responsabilitat de les entitats 

Membres del grup: Roger Ballús, David Palomera, Dolors Muns 

  

AGENTS 

IMPLICATS: 

Diferents entitats:  

- Grups excursionistes 

- Grups culturals 

- Casals d’avis 

- Grups de l’àmbit esportiu 

En cas que sigui necessari, també:  

- Ajuntaments 

- Consorci del Lluçanès 

- Diputació de Barcelona 

- Propietaris forestals 

BENEFICIARIS: 
- La població en general 

- El paisatge 

ACTIVITATS I 

ACCIONS CLAU: 

Crear un circuit de descoberta per al conjunt del Lluçanès (BTT, caminant 

o en vehicle a motor) per visitar entorns naturals, culturals i històrics, de 

mà de les entitats: 

- Caminades populars 

- BTT 

- Curses   

RECURSOS 

NECESSARIS: 

- Recursos humans (per part de les entitats)  

- Recursos econòmics per al marcatge dels camins, el manteniment i 

la promoció. 

TEMPORALITZACIÓ: 
- Tot l’any 

- Adaptat a cada estació 

RESULTATS 

ESPERATS: 

- Coneixement de l’entorn 

- Ganes de mantenir l’entorn 
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NOM DE 

L’ACTUACIÓ: 

La vida a pagès, vida de qualitat i futur  

(visites a cases pairals) 

Membres del grup: Glòria Borralleres, Eva Boixadé, Laura Mejías 

  

AGENTS 

IMPLICATS: 

- Propietaris d’explotacions agràries 

- Associació de productors i elaboradors 

- Escoles (per a activitats destinades al públic escolar) 

- Ajuntaments (facilitar tràmits per organitzar les jornades de portes 

obertes) 

BENEFICIARIS: 
- Població en general 

- Població escolar (de tots els nivells) 

ACTIVITATS I 

ACCIONS CLAU: 

Organitzar activitats en finques agràries que posin en valor les activitats 

que s’hi fan, i que vagin dirigides a diferents públics, especialment la 

població en general. El fet que les activitats tinguin lloc en les pròpies 

explotacions contribuiria a donar a conèixer què s’hi fa en aquestes 

finques i generar més sensibilització sobre el tema. 

- Organitzar jornades de portes obertes a explotacions agràries un 

cap de setmana concret 

- Organitzar jornades temàtiques en explotacions agràries 

- Fer visites amb escoles a les explotacions per fer activitats 

curriculars (en diferents nivells). 

- Recórrer camins ramaders històrics, com el camí ramader de la 

Marina (Llívia – Lluçà – Santa Margarida i els Monjos).  

Totes aquestes activitats farien incís en els valors propis del Lluçanès: 

conreus de secà, muntanya, transhumància... i també el patrimoni 

construït: masies, barraques, camps, fonts... 

RECURSOS 

NECESSARIS: 

Recursos econòmics per al disseny del projecte 

Recursos humans (pagesia) 

TEMPORALITZACIÓ: 

A mesura que les explotacions s’obrin a ensenyar els productes de 

qualitat. 

Es pot aprofitar els ritmes productius de les estacions per adaptar-hi les 

activitats educatives i de sensibilització.  

RESULTATS 

ESPERATS: 

- Fomentar les bones pràctiques 

- Generar una visió realista del sector primari entre la població 

- Donar a conèixer el treball agrícola i ramader actual a les 

explotacions, i tots els recursos educatius que se’n pugui 

desprendre.  

- Promocionar el propi territori. 

- Donar valor a les explotacions agrícoles-ramaderes existents a les 

noves generacions. Productes locals. 

- Implicar al sector ramader i agrícola 
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NOM DE L’ACTUACIÓ: 
Descoberta i recuperació dels entorns naturals i patrimonials 

locals.  

Membres del grup: Dolors Palau, Teresa Ribera, Roser Vinyes, Mònica Jofre 

  

AGENTS IMPLICATS: 

- El consistori 

- L’escola 

- L’AMPA 

- Entitats culturals 

- Associacions: excursionistes, caçadors... 

- El centre de recursos pedagògics 

- Plataforma Lluçanès Viu 

BENEFICIARIS: 

- Tots els habitants del poble i de la comarca 

- Activitats agràries genuïnes del Lluçanès 

- La identitat pròpia de la comarca 

ACTIVITATS I ACCIONS 

CLAU: 

Per tal de recuperar i mantenir l’entorn natural més emblemàtic de 

cada poble, es proposa seguir el següent programa d’actuacions:  

1. Presentació de l’objectiu a les escoles, al consistori i a la 

població en general. 

2. Passegem junts (caminada: escola – avis). Per descobrir 

l’entorn, tant pel que fa al patrimoni natural com social,  

3. Recull de testimonis gràfics (Nota: aquesta activitat actualment 

ja s’està fent).  

4. Plantejament d’actuacions per recuperar l’entorn 

5. Organitzar festes populars que ja es feien.  

RECURSOS 

NECESSARIS: 

- Econòmics (pressupost municipal)  incloure al pressupost 

municipal diners destinats a projectes proposats per l’escola. 

- Apadrinaments 

- Festes populars per recaptar diners 

- Persones que coneguin el paisatge 

TEMPORALITZACIÓ: Entre un i dos anys 

RESULTATS ESPERATS: 

- La gent de poble pugui fer seu aquest espai en la seva vida 

quotidiana 

- Que es pugui utilitzar en les diferents activitats del poble. 
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Annex: assistents a la reunió i fotos de les fitxes treballades en grup 

 

Nom Assisteix a la reunió en tant que… 

Anna Aligué ZER Alt Lluçanès 

Anna Plans Regidoria D'Acció Social de Prats de Lluçanès  

David Palomera Ajuntament Lluçà 

Dolors Palau Escola de Perafita 

Dolors Muns Mestra jubilada  

Enric Font Font Ajuntament Lluçà 

Eva Boixadé Regidora ajuntament de Lluçà i Escola els Roures Sant Feliu Sasserra 

Gina Canal FEDAC-PRATS  

Glòria Borralleras Regidora Ajuntament Prats de Lluçanès 

Heleni Munujos Particular 

Judith Marquès  Particular 

Laia Pujol Escola de música de Prats  

Lourdes Torres  Escola Bressol La Pitota - Prats 

Maria Teresa  mestra jubilada, Plataforma Lluçanès Viu 

Mònica Jofre Tècnica Turisme consorci del Lluçanès 

Montse Ballús Escola Bressol La Pitota - Prats 

Montse Sucarrats Centre Recursos Pedagògics Perafita 

Núria Valls Associació ADEFFA 

Roger Ballús Regidor de Sant Feliu Sasserra, entitats 

Roser Vinyes Perafita (escola?) 

 

Actuació: On posem els peus?: Itineraris per descobrir el paisatge 
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Actuació: “Guia’t pel Lluçanès”: Intercanvi cultural i natural entre els municipis de Lluçanès 

 

 

Actuació: El paisatge, responsabilitat de les entitats 
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Actuació: La vida a pagès, vida de qualitat i futur (visites a cases pairals) 

 

 

 

Actuació: Descoberta i recuperació dels entorns naturals i patrimonials locals. 

 

 


