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1. INTRODUCCIÓ

9 de maig

Entitats gestores d’espais naturals

10 de maig

Educació

10 de maig

Sector Agrícola

12 de maig

Cossos de seguretat de la Generalitat

17 de maig

Entitats culturals

17 de maig

Regants, caçadors i ADF

Aquest document correspon a la continuació del volum IV del capítol III de la documentació de la Carta del Paisatge i explica el procés dut
a terme des del segon cicle de tallers per a la definició d’accions i compromisos, incloent la realització de les reunions sectorials, la
recollida de compromisos escrits per part d’entitats, associacions i actors de la comarca, i les reunions realitzades amb els ajuntaments i
algunes altres organitzacions, específicament, per recollir compromisos escrits. Es tracta de la continuació de la fase de mediació i
concertació relacionada amb els compromisos i les accions de la Carta del Paisatge.
Les reunions amb els diferents sectors implicats en el projecte no formaven part de la planificació inicial del proces. No obstant, s’hi han
inclòs a petició de les entitats de debatre més profundament tots els punts que es van presentar en el segon cicle de tallers (explicats en el
document del capítol III – volum IV). Així doncs, per tal de poder anar aprofundint en els continguts del Programa de gestió i en el
Document d’acords de la Carta, es va considerar convenient mantenir reunions específiques amb alguns agents i entitats concretes de la
comarca, agrupats en diferents sectors, durant els mesos d’abril, maig i juny de 2011. Al mateix temps, i donada la difícil resposta per part
dels ajuntaments de la comarca, es va decidir, en base a una reunió del Consell d’Alcaldes celebrada el dia 18 d’ , realitzar una ronda de
contactes amb els ajuntaments de la comarca per tal de traslladar-los la necessitat de cercar les acions en favor del paisatge que hi estan
desenvolupant i els seus possibles compromisos.
El document intenta, doncs, recollir el màxim de compromisos possibles que poden acompanyar la Carta del Paisatge en el moment de la
seva signatura. En aquest sentit, i ordenant temàticament a partir de les reunions sectorials realitzades, incorporen la següent informació:
-

Compromisos signats específicament per entitats i traslladats al Consell Comarcal

-

Compromisos que es poden derivar de les fitxes recollides durant les sessions de participació

-

Compromisos possibles, amb un nou esforç, derivats de les reunions sectorials.

Apart, es presenten els compromisos recollits amb els ajuntaments.

2. CALENDARI DE LES REUNIONS SECTORIALS
S’han celebrat les següents reunions sectorials:
DATA
11 d’abril
13 d’abril

SECTOR
Organismes públic del sector
desenvolupament rural
Agrupació d’entitats per la defensa del
paisatge

13 d’abril

Entitats relacionades amb el turisme

21 d’abril
21 d’abril

Sector agrícola
Sector agrícola

ENTITATS CONVIDADES
Consorci de Desenvolupament Local Priorat – Baix Camp
Consorci per al Desenvolupament del Priorat
Associació Prioritat
PIMEC
Associació de restauradors del Priorat
Associació de Petits Hotels i Cases Rurals del Priorat
DO Montsant
DOQ Priorat

Parc Natural del Montsant
Consorci Serra de Llaberia
Paratge natural GREFOL
ZER Les Vinyes
CEIP A. Vilanova
IES Priorat
ZER L’Aglà
ZER Montsant – Serra de Prades
SES Montsant
ZER Baix Priorat
ZER Montsant
Unió de pagesos
Oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Medi Natural
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
JARC – Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya al
Priorat
DOP Siurana
Associació d’Oleïcultors del Priorat
VITEC – Fundació Parc Tecnològic del Vi
Cos d’Agents Rurals del Priorat
Mossos d’Esquadra (Falset)
Guàrdia Civil Falset – SEPRONA
Parc de Bombers de Falset
Centre Literatura i Vi Quim Soler
Centre d’Estudis Falsetans
Priorat Centre d’Art
Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat
Centre d’Estudis del Priorat
Informets
L’aixada
Comunitat de regants de Bellmunt del Priorat
Societat de caçadors de Bellmunt del Priorat
Comunitat de regants de Cabacés
ADF Cabacés
Societat de caçadors Sant Blai de Cabacés
ADF la Fou de Capçanes
Comunitat de regants Horta de marmellans de Capçanes
Societat d'aficionats a la caça de Capçanes
Comunitat de regants Sindicat de la Riera de la Vall de
Capçanes
ADF Cornudella de Montsant
Associacio de Caçadors Montsant de Cornudella de
Montsant
Comunitat de regants Riu Ciurana de Cornudella de
Montsant
Comunitat de regants Sèquia Mas de les Moreres de
Cornudella de Montsant
Agrupació de regants Acequia Molí Piñol, Molí de sac, del
Lloar
Societat de Caçadors del Lloar
Comunitat de regants del Molar
Comunitat de regants dels Marmellans dels Guiamets
Comunitat de regants Baix Priorat dels Guiamets
Comunitat de regants Barranc de la Sardana de Falset
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26 de maig

Mitjans de comunicació

Anul·lada (contacte
telefònic i per correu
electrònic)

Entitats d’excursionistes i empreses
d’activitats a la natura

Comunitat de regants dels Hortolars de Falset
Comunitat de regants Les Parrellades de Falset
Societat de Caçadors de Falset
Societat de Caçadors de Gratallops
Comunitat de regants Sèquia del riu Ciurana de Gratallops
Comunitat de regants Pantà dels Guiamets
Societat de Caçadors Montsant de la Bisbal de Falset
Comunitat de regants Montsant de la Bisbal de Falset
Comunitat de regants de la Figuera
Propietaris Forestals de Serra de Montsant de La Morera
de Montsant
ADF La Morera de Montsant
ADF la Torre de Fontaubella
Societat de Caçadors de la Torre de Fontaubella
Comunitat de regants de la Vilella Alta
Comunitat de regants Horta del Comú de la Vilella Baixa
Comunitat de regants La Vilella Baixa
Comunitat de regants Plana de Dalt de Marçà
Comunitat de regants Moli Tosalet de Marçà
Comunitat de regants La Codines de Marçà
Comunitat de regants Hortes Mas d'en Sec de Marçà
Comunitat de regants Horta de la Plana de Baix de Marçà
Societat de Caçadors Sant Joan Baptista de Marçà
ADF Marçà
ADF Margalef
Comunitat de regants del Montsant de Margalef
Societat Caçadors Sant Bertomeu del Masroig
Comunitat de regants Plana Mateu del Masroig
Societat de Caçadors Sant Roc i Sant Isidre del Molar
Societat de Caçadors de Poboleda
Comunitat de regants de Poboleda
Societat de Caçadors de Porrera
Comunitat de regants Font de la Sèquia de la Torre de
Fontaubella
Comunitat de regants de Torroja del Priorat
Societat de caçados d'Ulldemolins
Comunitat de regants d'Ulldemolins
ADF del Teix d’Ulldemolins
Ràdio Falset
Diari del Priorat
Ràdio SER Móra d’Ebre
Oficina de Turisme del Consell Comarcal del Priorat
Fundació Castell del Vi
Patronat Municipal de Turisme de Cornudella de Montsant
Patronat Municipal de Turisme de la Morera de Montsant –
Escaladei
Canoa Kayak
Agrupació Excursionista Montsant d’Ulldemolins
Associació Naturalista, d’Excursions i Escalades de
Cabacés
Parapente Montsant
Cornudella Turístic
Pedrenca Educació Ambiental
LoPriorat Excursions
Lo Borgit Guiatges

Club Excursionista Priorat de Falset
Associació Excursionista de Cornudella de Montsant
Catsud
Los peus llagat del Molar
Associació Excursionista i de Coneixença de l’Entorn de
Pradell de la Teixeta

3. COMPROMISOS ORDENATS PER GRUPS SECTORIALS
Les reunions sectorials han permès contrastar de manera més pausada els documents d’objectius i les propostes d’acords i de
compromisos presentats inicialment per l’equip redactor, per tal de poder anar aprofundint en el procés de concertació amb els agents. Així
doncs, en totes les reunions es feien una sèrie de propostes noves i esmenes a l’esborrany del Programa de gestió, i s’acordava que les
entitats valorarien les propostes i les farien arribar al Consell Comarcal del Priorat, a través d’un formulari. De tot això, s’informava també a
les entitats que no van assistir a les reunions sectorials.
A partir d’aquestes sessions i explicacions, diverses entitats, organitzacions i actors de la comarca han fet arribar compromisos escrits que
es recullen dins de cada grup sectorial per tal de determinar aspectes concrets i tancats que es poden considerar ja com apèndixs vàlids
pel document de Carta per portar a signatura.
S’adjunten, de manera ressumida, les actes de les reunions abans esmentades, on s’expliquen les propostes de compromisos i accions
que es van valorar en cada una de les reunions amb els agents de la comarca, i s’expliciten possibles compromisos que podrien sortir de
cadascun dels grups sectorials tenint en consideració un possible treball més intens de contacte personalitzat encara per realitzar.
Per últim, es realitza un extracte de les fitxes que els participants als diversos tallers de febrer, març i abril van omplir, i en els que se’ls
demanava també una possible formulació de compromisos. Tal com es comentava anteriorment, seria possible extreure’n compromisos
concrets mitjançant un treball individualitzat futur.
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3.1.

SECTORIAL PRIORITAT

3.1.1.

COMPROMISOS ARRIBATS MITJANÇANT FORMULARI

COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL

-

Prioritat:
o Entregar al registre del Consell Comarcal del Priorat una còpia en paper o digital del document que Prioritat va
entregar a la Generalitat.
o Redactar una proposta de preàmbul.
o Entregar una còpia de les propostes d’objectius i accions que han presentat en aquesta reunió.

-

Equip redactor:
o Redactar una proposta de preàmbul per al document d’acords, utilitzant la proposta de Prioritat i presentar-la a la
comissió de seguiment.
o Estudiar les propostes d’objectius i accions fetes per Prioritat, per presentar-les a la resta d’agents i a la comissió de
seguiment i incorporar-les en la mesura del possible.

ACTA DE LA REUNIÓ
Dia: 13 d’abril de 2011
Hora: de 12.15h a 14.45h
Assistents:
-

Regular la construcció en sòl no urbanitzable
Divulgar la carta del paisatge a la població en general. (contemplat en el resum presentat al taller de retorn).
Crear un òrgan de seguiment de la Carta del Paisatge i una comissió tècnica, que tingui la potestat d’emetre informes
preceptius d’impacte paisatgístic dels projectes nous. (contemplat en el resum presentat al taller de retorn).

Acords i compromisos:

No n’ha arribat cap

3.1.2.

o
o
o

Associació Prioritat: Roger Pascual, Roser Vernet i Pauline Solviche
Equip redactor: Eduard Soler i Albert Cortina
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà

Conclusions de la reunió:

3.1.3.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS

Als tallers de participació realitzats, tres persones van omplir fitxes identificant-se com a membres de prioritat: Joan Queralt, M. Dolors

-

Prioritat informa a l’equip redactor que existeixen alguns errors en el Document de Diagnosi (actualitzat), on diu document
d’intencions hauria de dir document informatiu. I també hi ha algun mapa erroni.

-

Prioritat recomana que el document d’acords tingui un preàmbul introductori que sigui un destil·lat del document de diagnosi i
expliqui els trets fonamentals i característics del paisatge del Priorat. I es compromet a col·laborar en la seva redacció, facilitant
els documents de l’entitat que parlen sobre els valors del paisatge del Priorat i fent una proposta de redacció.

3.1.4.

Pel que fa referència als objectius, pensen que cal una estructuració i una jerarquització dels objectius. Proposen 4 grans
grups:

No se’n deriven compromisos concrets. En tot cas, el compromís de l’entitat podria ser, clarament:

-

1.
2.
3.
4.

Preservar els escenaris paisatgístics. (incloure els fons escènics naturals, el paisatge agrícola tradicional, el paisatge
construït, els perfils, les edificacions tradicionals,...
Preservar els valors paisatgístics immaterials: el silenci, la tranquil·litat, la espiritualitat, el ritme del temps,...
Un altre objectiu que faci incidència en la planificació i els projectes.
Conscienciació de la població vers el paisatge (no només els escolars).

-

Per tant, es concreta que el Document d’Acords hauria de contenir:
1. Preàmbul
2. Els valors del paisatge del Priorat
3. Objectius genèrics
4. Objectius específics
5. Compromisos genèrics
6. Acords específics

-

Pel que fa referència a les accions. Prioritat proposa algunes de les possibles accions, segons els objectius concertats, però no
es concreta quines entitats se n’haurien de fer responsables.
o Catàleg de façanes paisatgístiques (en la línia de la conscienciació dels ciutadans).
o Catàleg dels paisatges agrícoles d’excel·lència.
o Criteris per a la regulació de la pràctica agrícola (contemplat en el resum presentat al taller de retorn).
o Conservar el perfil escènic dels municipis.

Sellés i Marc Caselles. De cap d’elles es desprén un compromís.

CONCLUSIONS

} “Impulsar la candidatura de paisatge cultural de muntanya mediterrània per ser reconegut per la UNESCO utilitzant la Carta de
Paisatge com a programa de gestió de la candidatura”
Per a tal fi, segurament seria convenient poder realitzar un nou contacte per demanar la signatura concreta del compromís en el marc de la
signatura de la Carta.
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3.2.

SECTORIAL ENTITATS RELACIONADES AMB EL TURISME

Conclusions de la reunió:
Possibles accions / compromisos a debat:

3.2.1.

COMPROMISOS ARRIBATS MITJANÇANT FORMULARI

-

Cuidar l’entorn immediat dels establiments i allotjaments:
o Integrar elements discordants (com aparells d’aire condicionat),
o Vigilar amb l’impacte d’alguns elements com els cubells de la brossa, les bombones de gas,...
o Etcètera.

-

Difondre els valors de la Carta del Paisatge:
o Crear un blog, facebook, twitter,... sobre paisatge i turisme i productes locals.
o Afegir informació de la Carta del Paisatge als webs dels allotjaments, restaurants,... i també a les cartes, menús,
fulletons,...
o Reunir esforços per fer una Guia de les Cases Rurals a nivell arquitectònic, amb la col·laboració del Col·legi
d’Arquitectes.
o Editar un nou llibre o aprofitar algun llibre de fotografies del Priorat, per difondre els valors del paisatge. Aquests llibres
podrien estar disponibles per consultar a les cases rurals. Ex. Grans llibres de fotografies de Ed. Lunwerg.
o Formació dels treballadors dels establiments en paisatge: Ja han realitzat molts cursos, inclús el col·lectiu de
restauradors han fet sortides durant temps per conèixer la comarca. Creuen que tot i això hi ha establiments que no
tenen aquests valors.

-

Unir els conceptes Paisatge + Gastronomia:
o Utilització de productes Km 0, col·laboració dels productors del Priorat.
o Unió dels dos conceptes a l’hora de fer difusió.
o Insígnies/distintiu als restaurants que fan promoció del paisatge.

No n’ha arribat cap

3.2.2.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL

ACTA DE LA REUNIÓ
Dia: 13 d’abril de 2011
Hora: de 18.00 a 20.00h
Assistents:
-

Mª Victòria Masip + altres associats, Associació de Restauradors del Priorat.
Isabel Vilar + altres associats, Associació de Petits Hotels i Cases Rurals del Priorat.
Enric Calvo i Marc Caselles, PIMEC Priorat.
Equip redactor: Albert Cortina.
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà.

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual per contextualitzar la reunió i s’expliquen
els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar el sector vers el paisatge de la comarca.
- Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà el sector vers el paisatge de la comarca.
- Crear sinèrgies entre els diferents assistents perquè adoptin compromisos i accions conjuntes perquè tinguin una major
repercussió.
Explicació de les tasques i característiques de les entitats assistents:
o Associació de petits hotels i cases rurals del Priorat:
 La majoria d’allotjaments són edificis restaurats.
 L’objectiu és un turisme no massificat i bastant familiar.
 Compten amb uns 35 associats, d’un total de 50-60 allotjaments.
 Tenen una mitjana d’aforament de 15 persones.
 Aposten per “Slow life” i la promoció del paisatge no material del Priorat.
 Estan adherits a Prioritat
 Web associació (www.prioratrural.com): Pestanya “Turisme Sostenible”
o

o

Associació de restauradors:
 Són 30 associats.
 Falta molta representació de joves restauradors a l’associació.
 Hi ha diferents tipus d’establiments. Alguns aposten per l’Slowfood i el Km 0.
 Estan adherits a Prioritat.
PIMEC Priorat:
 Ofereixen serveis d’assessorament a autònoms, comerços, cellers, pagesos,...

ACORDS I COMPROMISOS:
El sector està d’acord amb la importància d’adoptar compromisos que incloguin accions de conscienciació i educació en els valors del
paisatge, a través del lligam del producte local i del paisatge amb el turisme. S’ha de determinar, en les properes setmanes fins al
tancament del programa de gestió, quines accions adopten voluntàriament les diferents entitats i organismes presents.
S’acorda que cada una de les entitats avui presents valorarà les accions descrites en aquesta acta i les accions recollides en l’esborrany
del pla de gestió de la Carta, que s’adjunta a continuació. Valoraran si es poden fer responsables d’alguna de les accions descrites o de
qualsevol altra nova proposta, tant sigui individualment com en col·laboració amb d’altres organismes i entitats. Un cop ho hagin decidit,
faran saber al Consell Comarcal aquesta informació, perquè la puguin incorporar al Pla de gestió definitiu.
TASQUES ACORDADES:
1)
2)
3)
4)
5)

Equip redactor: Fer acta de la reunió mantinguda avui, en què es detallin les diferents accions que s’han debatut, i distribuir-la als
diferents assistents.
Entitats assistents: Debatre amb les respectives juntes de les entitats que representen la possibilitat de comprometre’s a realitzar
alguna o totes aquestes accions descrites o d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant activitats individuals de cada entitat com
activitats que els hi agradaria fer conjuntament tot el sector.
Entitats assistents: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions voldrien incloure en el programa de
gestió. Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats.
Equip redactor: Intentar fer còmplices dels compromisos referents al sector turístic a d’altres sectors de la comarca, com les
administracions públiques o els productors de la comarca, i informar de les gestions al sector turístic.
Equip redactor: Agrupar en un sol document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i presentar-lo als agents de la
comarca per consensuar-lo finalment.
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3.2.3.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS

Durant els tallers es van recollir dues fitxes escrites per membres de l’Associació de Cases i Hotels de Turisme Rural, la sra. Joaquima
Pallisé i la senyora Isabel Vilà. A les seves fitxes van formular possibles compromisos:
} No posar a les façanes dels edificis aparells d’aire condicionat i d’altres
} Demanar als associats el compliment de les normatives
} Fer un bon ús d’instal·lacions i respectar l’entorn
} Difondre als nostres hostes les excel·lències del paisatge
} La difusió de la Carta del Paisatge
} Recomanar productes Km0

3.2.4.

CONCLUSIONS

Donada la bona disponibilitat detectada dins d’aquest sector tant als tallers de participació com a les reunions sectorials, caldria realitzar un
nou esforç per aconseguir una implicació concreta mitjançant compromisos formulats, ja sigui per les associacions representatives del
sector, ja sigui per empreses particulars.
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3.3.

SECTORIAL DO MONTSANT

TASQUES ACORDADES:
1)

3.3.1.

COMPROMISOS ARRIBATS MITJANÇANT FORMULARI

No n’ha arribat cap

3.3.2.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL

ACTA DE LA REUNIÓ

2)
3)
4)
5)
6)

Dia: 21 d’abril de 2011
Hora: de 10.00 a 11.00h
Assistents:
-

Joaquim Vallès, DO Montsant
Alfonso Reig, DO Montsant
Equip redactor: Albert Cortina i Eduard Soler
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual per contextualitzar la reunió i s’expliquen
els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar el sector vers el paisatge de la comarca.
- Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà el sector vers el paisatge de la comarca.
- Crear sinèrgies entre els diferents sectors perquè adoptin compromisos i accions conjuntes perquè tinguin una major
repercussió.
Explicació de les tasques i característiques de la DO Montsant:
 Procés d’eleccions fins a juliol-agost. Des del 26 d’abril de 2011 estan en funcions.
 Són 58 cellers + comercialitzadors.
 No tenen codi de bones pràctiques.
 Estant treballant el reglament de la DO.
 Fan seguiment de les finques.
 Incorporen el paisatge en les seves promocions (fulletons, pòsters, als tastos,...).
 Gairebé han finalitzat un estudi de zonificació, en col·laboració amb l’INCAVI.
 Estan adherits a Prioritat.
 Al web tenen una pestanya “Paisatge”. www.domontsant.com

Identificar els cellers de la DO Montsant que facin promoció del paisatge.

3.3.3.

DO Montsant: Treballar les propostes en la reunió del 4 de maig i traslladar les conclusions al Consell Comarcal del Priorat.
Faran arribar també material divulgatiu que disposen i que incorpora el paisatge com a element potenciador del seu producte.
Ens faran arribar una còpia de l’estudi de zonificació.
Equip redactor: Fer acta de la reunió mantinguda avui, on es detallin les diferents accions que s’han debatut, i enviar-la als
assistents.
DO Montsant: Debatre amb el consell regulador la possibilitat de comprometre’s a realitzar alguna o totes aquestes accions
descrites o d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant individualment cada entitat o activitats que els hi agradaria fer conjuntament
tot el sector.
DO Montsant: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions (propostes) voldrien incloure en el programa
de gestió. Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats.
Equip redactor: Intentar fer còmplices d’aquests compromisos a d’altres sectors de la comarca.
Equip redactor: Agrupar en un sol document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i presentar-lo als agents de la
comarca per consensuar-lo finalment.

COMPROMISOS RECOLLITS A LES FITXES DELS TALLERS

Cap membre de la DO Montsant es va identificar com a tal o va proporcionar cap fitxa en els tallers realitzats

3.3.4.

CONCLUSIONS

Es fonamental que, tal com hauria d’ocórrer amb la DOQ Priorat, la DO Montsant formulés algun compromís escrit al respecte de la Carta
del Paisatge. Aquests compromisos podrien estar en la línia següent:
} Col·laborar amb l’associació Prioritat per identificar els paisatges agraris d’excel·lència de la Comarca
} Identificar els cellers de la DO que realitzen bones pràcitques paisatgístiques
} Elaborar un codi de bones pràctiques paisatgístiques a la viticultura i cellers dins l’àmbit de la DO, conjuntament amb la
Generalitat i els sindicats. Pot tractar-se d’una acció complementària o d’acord amb les que ja realitza la DOQ Priorat.

Conclusions de la reunió:
1)

S’ha de resoldre el dubte si, en cas que per les eleccions no poguessin signar al mateix temps que la resta d’entitats, la signatura
de Prioritat avalaria la seva.

2)

Possibles accions / compromisos a debat:
- Col·laborar amb Prioritat per identificar els paisatges agraris d’excel·lència.
- Fer un codi de bones pràctiques, conjuntament amb el departament de la Generalitat, els sindicats, la DOQ Priorat,...
(Consultar el codi de bones pràctiques de la DO Penedès)
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3.4.
3.4.1.

-

Fer un codi de bones pràctiques, conjuntament amb el departament de la Generalitat, els sindicats, la DO Montsant,...
(Consultar el codi de bones pràctiques de la DO Penedès).

-

Identificar els cellers de la DOQ Priorat que facin promoció del paisatge amb un distintiu - logotip.

COMPROMISOS ARRIBATS MITJANÇANT FORMULARI

TASQUES ACORDADES:

COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL

1)

ACTA DE LA REUNIÓ

2)

Dia: 21 d’abril de 2011
Hora: de 13.00 a 15.00h

3)

Assistents:

4)
5)

-

Continuar vigilant el compliment del seu reglament intern: integració de basses i dipòsits en el paisatge,
abancalaments,...

SECTORIAL DOQ PRIORAT

No n’ha arribat cap

3.4.2.

-

Jaume Josa, DOQ Priorat
Òscar Borràs, DOQ Priorat
Equip redactor: Albert Cortina i Eduard Soler
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual per contextualitzar la reunió i s’expliquen
els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar el sector vers el paisatge de la comarca.
- Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà el sector vers el paisatge de la comarca.
- Crear sinèrgies entre els diferents sectors perquè adoptin compromisos i accions conjuntes perquè tinguin una major
repercussió.
Explicació de les tasques i característiques de la DOQ Priorat:
 Estan en procés electoral.
 S’autoregulen: Tenen un reglament de pràctiques agrícoles. Creuen que els codis de bones pràctiques no es compleixen, en canvi els
reglaments si.
 Alguns municipis han incorporat els reglaments (abancalaments,...) als seus POUMs (Gratallops, Porrera, Falset, el Molar,...)
 La DOQ Priorat no autoritza cap rompuda, plantació,... sense passar l’autorització de paisatge per part de 3 tècnics (DOQ Priorat –
Òscar Borràs, Medi Ambient – Laura Guitart – DAR – Joan Queralt)
 Dediquen molts recursos a utilitzar els valors del paisatge com a difusió, com una eina per vendre vi. És un valor.
 Fan didàctica del paisatge, l’expliquen.
 No tenen competències en l’arquitectura dels cellers i bodegues.

3.4.3.

Equip redactor: Fer acta de la reunió mantinguda avui, on es detallin les diferents accions que s’han debatut, i enviar-la als
assistents.
DOQ Priorat: Debatre amb el consell regulador la possibilitat de comprometre’s a realitzar alguna o totes aquestes accions
descrites o d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant individualment cada entitat o activitats que els hi agradaria fer conjuntament
tot el sector.
DOQ Priorat: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions (propostes) voldrien incloure en el programa
de gestió. Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats.
Equip redactor: Intentar fer còmplices d’aquests compromisos a d’altres sectors de la comarca.
Equip redactor: Agrupar en un sol document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i presentar-lo als agents de la
comarca per consensuar-lo finalment.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS

Cap membre de la DOQ Priorat va participar o es va identificar com a tal als tallers participatius, ni es va recollir cap fitxa associada
aquesta entitat

3.4.4.

CONCLUSIONS

Seria necessari realitzar un nou esforç d’aproximació a aquesta entitat per tal de poder formular per part de la mateixa algun compromís
escrit concret que s’incorporés a la Carta, i que podrien ser els següents:
} Trasllat als ajuntaments el reglament elaborat per la DOQ sobre les bones pràctiques vitivinícoles, així com la zonificació de la
DOQ (que s’hauria d’actualitzar), per tal que aquests el puguin incorporar, si així ho desitgen, al seu planejament urbanístic.
} Idenficació dels cellers de la DOQ que facin promoció i executin bones pràcitques paisatgístiques amb un logotip o distintiu.

Conclusions de la reunió:
1)
2)

És necessària la implicació dels ajuntaments i dels organismes perquè es compleixin les accions.
Possibles accions / compromisos a debat:

-

Manteniment del mosaic agroforestal.
i. Actualitzar el document de zonificació de la DOQ Priorat.
ii. Informar als ajuntaments d’aquest reglament.
iii. Els ajuntaments s’haurien de comprometre a incorporar-ho als seus POUM.
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} Aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del Parc Natural de la Serra de Montsant i fomentar la qualitat

3.5.

SECTORIAL ESPAIS NATURALS PROTEGITS

paisatgística en el compliment de totes les seves actuacions.
D’acord amb el Decret 378/1986, de 18 de desembre, els espais naturals de protecció especial (ENPE) han d’elaborar un pla bàsic de

3.5.1.

COMPROMISOS ARRIBATS MITJANÇANT FORMULARI

Han arribat una sèrie de 4 compromisos provinents del Parc Natural de la Serra de Montsant, que a continuació es reprodueixen:
PARC NATURAL DE LA SERRA DE MONTSANT
} Gestió activa per a la conservació i millora de la funcionalitat ecològica dels paisatges del Parc Natural

prevenció d’incendis. En aquest sentit, i segons la Llei 12/85 d’espais naturals, els ENPE són Parcs Nacionals, Paratges Naturals d’interès
Nacional (PNIN), Reserves Naturals (RN) i Parcs Naturals (PN). Per tant, el Parc Natural de la Serra de Montsant queda afectat pel Decret
378/1986. El Pla de prevenció d’incendis del Parc Natural de la Serra de Montsant queda afectat pel Decret 378/1986. Aquest Pla és un
instrument de planificació de mesures de prevenció d’incendis forestals dins l’àmbit del Pla Especial del Parc.
Els objectius principals són:

La millora dels diferents paisatges que formen part del Parc cal que sigui planificada i gestionada de forma multiescalar. Aquest fet

9 La protecció del territori i del paisatge davant els incendis forestals en l’àmbit establert mitjançant la determinació de regions

comporta, entre altres coses, intervenir en zones del Parc per tal d’evitar l’homogeneïtzació excessiva del paisatge, mantenint paisatges

d’incendi sobre les quals s’establiran infrastructures estratègiques i zones de gestió de combustible per minimitzar l’efecte

agroforestals i fluvials dinàmics i funcionals. Les accions per assolir aquests objectius poden ser diverses, algunes d’elles expressades en

d’aquesta pertorbació i dotar d’oportunitats a l’extinció per tal que aquests incendis no esdevinguin Grans Incendis Forestals

d’altres compromisos de la Carta del Paisatge del Priorat, i d’altres més concretes com:

(GIF).

9 Gestionar les finques públiques de l’administració de la Generalitat de Catalunya presents dins del Parc intervenint en
l’estructura del paisatge
9 Intervenir en la conservació d’aspectes microestructurals dels paisatges agrícoles fonamentals per la millora dels seus
hàbitats, com són els marges dels conreus i la flora arvense
9 Conservar i millorar la funcionalitat dels paisatges fluvials del riu Montsant i riuet d’Escaladei dels diversos torrents i
riberes en el Parc Natural tot potenciant el restabliment de la naturalitat i dels processos i la dinàmica fluvial.

} Planificació, gestió i promoció de la pastura i la ramaderia extensiva
La ramaderia extensiva esdevé un component essencial dels paisatges mediterranis, bé siguin boscos, bé siguin pastures en espais

9 Integrar el mosaic agrícola forestal a escala de paisatge dins l’àmbit del Parc com a eina de gestió de combustible, tant en la
seva distribució com en la càrrega, per tal de disminuir la vulnerabilitat del territori.
9 Analitzar el perill d’incendi forestal i avaluar la vulnerabilitat del territori front als incendis forestals per tal d’establir mesures per
garantir al màxim la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.ç
9 Buscar un equilibri amb les actuacions que es derivin de l’aplicació del pla i la seva integració paisatgística.

} Promoure l’aplicació de les mesures en matèria de paisatge derivades de l’aprovació del Pla Especial de Protecció del
Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Montsant.

oberts, i tan sols al nostre país el 25% de la carn d’oví i cabrum prové de les pastures catalanes. L’herbivorisme dels ramats forma part
essencial del metabolisme dels nostres paisatges. La seva correcta gestió i planificació converteix aquest sector productiu primari en una

El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge d’un espai natural protegit és un instrument establert per la Llei 12/1985,

bona eina en la gestió dels paisatges en espais naturals protegits.

d’espais naturals de Catalunya, de regulació dels usos i polítiques de gestió del parc, destinat a garantir la protecció, restauració, foment i

Els objectius principals són: Promoure la pastura com a patrimoni dels paisatges de la muntanya mediterrània fent-la compatible amb la

millora dels valors naturals, paisatgístics, socials i culturals del territori. L’àmbit del Pla Especial comprèn els municipis de: Cornudella de

conservació de la biodiversitat. Utilitzar la pastura com a eina de conservació dels paisatges del Parc.

Montsant, la Morera de Montsant, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Figuera, Cabacés, la Bisbal de Falset, Margalef, Ulldemolins, Poboleda i

Les accions principals són: Des del Parc Natural ja s’està actuant amb la regulació dels ramats existents per disminuir possibles impactes
negatius alhora que s’està planificant per la introducció de nous ramats compatibles amb la capacitat dels recursos pastorals de la
muntanya i els ramats d’ungulats salvatges. Paral·lelament s’està treballant en la divulgació del valor pels nostres paisatges del
manteniment de la pastura.

Torroja de Priorat. Fora del Parc Natural, l’espai d’interès natural protegit inclou algunes zones dels municipis de la Vilella Alta, Torroja del
Priorat, la Morera de Montsant, Poboleda i Margalef.
Els objectius principals són:
9 Conservar i divulgar els valors patrimonials, fent compatible l’aprofitament ordenat i sostenible dels recursos.
9 Conservar el paisatge espectacular i la percepció de naturalitat, silenci i tranquil·litat propi d’aquest espai.
9 Assegurar la connectivitat ecològica física i funcional amb els espais naturals veïns
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Actualment ja hi ha tots els documents redactats del Pla Especial i ara cal realitzar l’aprovació inicial, respondre les al·legacions i aprovarlo definitivament amb una vigència de sis anys.
Les accions principals són:
9 Divulgar el Pla Especial i facilitar els canals de participació per la presentació i resposta d’al·legacions i compliment de la
normativa.
9 Potenciar aquelles accions que fomentin la millora de la qualitat paisatgística de l’espai.
9 Respectar la qualitat paisatgística en el compliment de les accions de conservació derivades del Pla Especial.

3.5.2.

- Paratge GREFOL: El president és l’alcalde de Falset.
- Parc Natural del Montsant: La junta rectora es constitueix després de les eleccions.
Conclusions de la reunió:
El Paratge GREFOL entrega un document explicatiu del projecte des d’on es podran extreure possibles accions i compromisos.
El Consorci de la Serra de Llaberia farà una revisió del pla anual d’accions per tal de debatre les propostes i compromisos amb la Carta del
Paisatge.
La tècnica del Parc Natural del Montsant fa una explicació més extensiva de les accions que realitzen, tot i que també es compromet a fer
una revisió dels seus programes.
Possibles accions / compromisos a debat en la reunió:
-

Establir les directrius de la gestió, millora i protecció d’aquestes zones:
o Paratge GREFOL: Redactar un Pla Director
o Parc Natural del Montsant: Tenen l’Agenda 21 i estan realitzant el Pla Especial.
o Consorci Serra de Llaberia:
 Realitzen un pla de treball anual, però no és un projecte de pla d’acció.
 Cal fer el Pla de Gestió de Xarxa Natura 2000
 Projecte de la Miloquera

-

Posar en valor el Paisatge immaterial:
Parc Natural del Montsant: recull algunes propostes d’acció en el Pla Especial.

-

Canvis en els usos del paisatge:
Parc Natural del Montsant: Estan fent una diagnosi sobre els productors, les terres i els productes que s’hi cultiven a la zona
d’influència del parc. Estan fent el sector oleícola i els hi falta la vinya, els sembrats i els fruiters. Aquesta diagnosi hauria d’anar
seguida d’un Pla de manteniment - recuperació de terrenys agrícoles, que vetllés per aturar l’abandonament de terrenys
agrícoles.
 Proposta d’acció: Que el Departament d’Agricultura ofereixi línies d’ajut per potenciar certs manejos agrícoles.

-

Marges de pedra seca:
Parc Natural del Montsant: Han digitalitzat el patrimoni de pedra seca, però no els marges.
 Proposta d’acció: Digitalitzar els marges de pedra seca.
 Proposta d’acció: Introduir les dades del patrimoni de pedra seca a la Wikipedra.

-

Recuperació d’espais oberts:
Parc Natural del Montsant: Estructurar el bosc cap a una estructura més madura. Control del bosc amb cremes controlades o
altres mètodes.

-

Conscienciació i difusió:
Parc Natural del Montsant: propostes i accions que realitzen:
 Fer un centre d’educació ambiental a Mas Roger (no temporalitzat).
 Itineraris per invidents. Mapa del Parc en Braille, col·laboració de la ONCE.
Consorci Serra de Llaberia: Es podria plantejar adaptar per a invidents alguna part del Centre d’interpretació de la Tortuga
Mediterrània.

-

Convenis amb Obra Social:
o Parc Natural del Montsant:
 Tenen un conveni amb La Caixa (ajut privat) per la Xarxa de Parcs i per la Diputació amb Caixa Tarragona.
 Han realitzat coses al Montsant en conveni amb Obra Social de Caixa Catalunya. Però ara no fan res. La
finca Congost de Fraguerau és de Caixa Catalunya.
 Forestal Catalana gestiona l’obra social.
o Consorci Serra de Llaberia:
 Han treballat amb Obra Social de La Caixa.
 Fan pràctiques els alumnes de l’IES Horticultura.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL

ACTA DE LA REUNIÓ
Dia: 9 de maig de 2011
Hora: de 10.00 a 12.00h
Assistents:
-

Montse Miró, Parc Natural del Montsant.
Anna Altadill, Consorci Serra de Llaberia.
Josep Mª Cots, Paratge GREFOL.
Equip redactor: Eduardo Soler.
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà.

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual per contextualitzar la reunió i s’expliquen
els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar el sector vers el paisatge de la comarca.
- Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà el sector vers el paisatge de la comarca.
- Crear sinèrgies entre els diferents assistents perquè adoptin compromisos i accions conjuntes perquè tinguin una major
repercussió.
Es proposa als assistents un llistat de temàtiques que, per les seves tasques i funcions habituals, segurament realitzen o tenen
planificades accions que hi fan referència, a partir de les quals s’inicia el debat. Són els següents:
- Senyalització interpretativa: senyalització uniforme.
- Itineraris.
- Eliminació - restauració d’elements degradats.
- Gestió - restauració de les riberes dels rius.
- Prevenció d’incendis forestals.
- Xarxa viària (pistes i camins).
- Paisatge immaterial.
- Millora nucli urbà (nuclis dins de la seva zona d’actuació).
- Conscienciació i difusió dels valors del paisatge.
Respecte a la possibilitat de signar de la Carta:
- Consorci Serra de Llaberia: Es constitueixen després de les eleccions.
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-

Manteniment de les senyalitzacions:
Tots els que posen senyalitzacions s’haurien de comprometre a mantenir-les i unificar-les.

ACORDS I COMPROMISOS:
El sector està d’acord amb la importància d’adoptar compromisos per posar en valor i protegir el paisatge. S’ha de determinar, en les
properes setmanes fins al tancament del programa de gestió, quines accions adopten voluntàriament les diferents entitats i organismes
presents.
S’acorda que cada una de les entitats avui presents valorarà les accions descrites en aquesta acta i les accions recollides en l’esborrany
del pla de gestió de la Carta, que s’adjunta a continuació. Valoraran si es poden fer responsables d’alguna de les accions descrites o de
qualsevol altra nova proposta, tant sigui individualment com en col·laboració amb d’altres organismes i entitats. Un cop ho hagin decidit,
faran saber al Consell Comarcal aquesta informació, perquè la puguin incorporar al Pla de gestió definitiu, que també serà consensuat
entre els agents.

3.6.

SECTORIAL SECTOR AGRÍCOLA

3.6.1.

COMPROMISOS REBUTS MITJANÇANT FORMULARI

Se n’han rebut tres.
DOP Siurana
} Respecte als objectius 7 i 10, convocar un concurs, especialment adreçat als escolars, pes buscar oliveres singulars (nom,
historia, forma. Etc.), acompanyat d’un dibuix/fotografia i localització. Hi ha la intenció de premiar/publicar les històries. L’objectiu
és aconseguir comunicar als consumidors, començant per les escoles, els beneficis dels productes de qualitat controlats per les

TASQUES ACORDADES:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3.5.3.

Parc Natural del Montsant: Enviar documents del Pla Especial que parlin sobre el paisatge immaterial.
Equip redactor: Fer acta de la reunió mantinguda avui, en què es detallin les diferents accions que s’han debatut, i distribuir-la als
diferents assistents.
Entitats assistents: Debatre amb les respectives juntes de les entitats que representen la possibilitat de comprometre’s a realitzar
alguna o totes aquestes accions descrites o d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant activitats individuals de cada entitat com
activitats que els hi agradaria fer conjuntament tot el sector.
Entitats assistents: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions voldrien incloure en el programa de
gestió. Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats.
Equip redactor: Intentar fer còmplices dels compromisos referents al sector turístic a d’altres sectors de la comarca, com les
administracions públiques o els productors de la comarca, i informar de les gestions al sector turístic.
Equip redactor: Agrupar en un sol document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i presentar-lo als agents de la
comarca per consensuar-lo finalment.

DOs, ja que s’identifiquen amb el territori, la seva gent i la cultura, i afavoreixen el medi ambient al consumir un producte de
proximitat.

COOPERATIVA FALSET-MARÇÀ
} Respecte l’objectiu 2, garantir la conservació i millora del Celler Cooperatiu, obra de l’arquitecte César Martinell, considerat
patrimoni d’interès arquitectònic, una de les “Catedrals del Vi”. Cal restaurar diverses parts de l’edifici respectant l’arquitectura
original.
} Respecte l’objectiu 7, continuar amb l’activitat d’elaboració de vins de qualitat donant suport a la continuïtat del conreu de la vinya

COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS

En Josep Maria Cost Montlleó, responsable de l’espai natural Grèfol, va omplir una fitxa en una de les sessions dels tallers. Com a
compromís, a la mateixa, formulava:

CELLER COOPERATIU EL MOLAR SCCL
} Respecte els objectius 1, 7 i 8, mantenir una actitud de respecte pel medi ambient en l’activitat que desenvolupem, que és
l’elaboració i comercialització de vi i oli. En aquest sentit, es vol potenciar la gestió correcta de les vinasses i oliasses (residus de

} Editar material didàctic de l’espai.

3.5.4.

l’activitat), mitjançant l’elaboració de fitxes de destinació d’aquests residus com fertilitzants orgànics, renovant-les i canviant el
destí cada dos anys. Al mateix temps, les brises es gestionen amb un ramader i les, i els baixos del vi (mares) i oli es

CONCLUSIONS

Cal incorporar els compromisos del Parc Natural de la Serra de Montsant i intentar que el Consorci de la Serra de Llaberia en formuli de
propis a partir de la reunió de 23-11-11.
També, donada la bona predisponibilitat, caldria contactar amb els responsables del Paratge Natural Grèfol perquè formulin els seus
compromisos, que podrien ser:
} Redactar un Pla Director i/o Pla de Gestió de l’Espai Natural Grèfol que tingui en especial consideració el component paisatge.

transfereixen a empreses gestores

3.6.2.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL

ACTA DE LA REUNIÓ
Dia: 10 de maig de 2011
Hora: de 19.30 a 21.00h
Assistents:
-

Joan Queralt, Oficina comarcal d’agricultura
Ricard Masip, Associació d’Oleïcultors del Priorat
Joan Salvador Vernet, Unió de Pagesos
Jonàs Macip, JARC Priorat
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-

Francesc Prats, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Ferran Huguet, DOP Siurana
Equip redactor: Montse Fuguet
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà

-

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual per contextualitzar la reunió i s’expliquen
els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar el sector agrícola del Priorat vers el paisatge de la comarca.
- Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà el sector agrícola del Priorat vers el paisatge de la comarca.
- Crear sinèrgies entre els diferents assistents perquè adoptin compromisos i accions conjuntes perquè tinguin una major
repercussió.

Conclusions de la reunió:
La reunió va centrar-se en dos aspectes, recollits en part en l’esborrany del Pla de Gestió:
o

Compromís: Identificar la promoció dels productes de qualitat de la comarca amb el manteniment i gestió dinàmica del
paisatge del Priorat.

Els assistents estan d’acord en que lligar PAISATGE + PRODUCTE pot tenir dos resultats positius: per una banda, ajudarà en la
conscienciació i la valorització del paisatge de la comarca per part dels consumidors i, per l’altra, donarà un valor afegit al producte i al
productor. Com està passant en el sector vitivinícola. Es comenta que el sector oleícola hauria de seguir l’exemple de les campanyes de
màrqueting que utilitza el sector del vi (associat a paisatge).
Es conclou, doncs, que les accions per aquest compromís passen per intentar lligar el producte amb el paisatge. Incidir més en el que
compra el producte, que s’assabenti que comprant aquell producte ajuda a mantenir el paisatge del Priorat. Però s’ha d’incidir tant en als
consumidors d’aquí, com als consumidors de fora i els consumidors més elitistes, que reconeguin el valor afegit del producte.
Algunes de les accions que es proposen durant la reunió per aquest compromís són:
-

-

-

Fer campanyes de difusió dels productes associant-los al paisatge.
Aconseguir que els establiments de la comarca ofereixin productes de la mateixa comarca (KM.0).
Donar una insígnia (placa) als restaurants de la comarca que utilitzin productes de la comarca, produïts pels agricultors locals,
que afavoreixen el manteniment del mosaic agroforestal de la comarca.
Posar un logotip als productes agroalimentaris de la comarca, als establiments, a les cartes i menús dels restaurants,... que
expliqui que els productes que compren o consumeixen ajuden al manteniment del mosaic agroforestal del Priorat (o similar). Es
podria fer un concurs per dissenyar el logotip (tot i que el logotip actual de la Carta sembla correcte a algun dels assistents).
Vigilar amb el nom de “Priorat” – a les botelles de la DO Montsant, no es pot posar.
Involucrar altres sectors econòmics (empreses de senderisme, lleure, activitats de natura, hostaleria, etc...) en el procés de
portar el distintiu que acrediti el compliment de la preservació del paisatge per part del corresponent comerç (que es compren o
es fan activitats amb productes de la terra que ajuden a conservar el paisatge).
Cal vendre aspectes d’externalitat relacionats amb el paisatge i l’entorn com podria ser que la conservació de les terres afavoreix
la fixació de CO2 en relació a la conservació dels mosaics agroforestals.
Fer més cursos per mentalitzar i conscienciar els venedors que han d’explicar d’on ve el producte, del paisatge i la comarca.
Alguns ja ho fan, però no tots.
Fer formació específica als venedors/eres de les agrobotigues per tal de que s’aprofundeixi amb el binomi producte-paisatge
Editar material didàctic (escoles) i/o turístic perquè els escolars i els turistes puguin fer unes rutes per les finques, explicant
històries del camp i del paisatge, i acabant en una agrobotiga o una cooperativa perquè puguin comprar el producte.
Fer una campanya d’apadrinament d’arbres.
Fer un recull de noms i històries d’oliveres i traduir-lo en material de difusió i en campanya de màrqueting.

-

Crear un espai web explicatiu de la Carta del Paisatge (lligant els valors del paisatge amb els productes) que es pugui incorporar
o linkar als webs de les cooperatives, les agrobotigues, els productors, les webs institucionals,...
Fer un premi anual, on qualsevol agent que hagi fet una acció de la Carta s’hi pugui presentar. Es traduirà en un acte de difusió i
promoció de la comarca, el paisatge i els productes.
Vetllar perquè des de l’administració que toqui i l’ens que coordini el tema de la carta es promogui o es faci que a totes les
botigues, comerços, centres, etc es disposin de tots els productes del territori i no només d’uns quants.
Compromís: Introduir millores paisatgístiques l’agricultura del Priorat.

Els assistents estan d’acord en que NO CAL fer un Codi de Bones Pràctiques per a l’agricultura. Exposen que els agricultors ja solen fer
les coses bé i, en gran part, és perquè ja existeixen moltes normatives, recomanacions,... per aquest tema. El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural controla tots els canvis que fan els agricultors a les seves terres, han de demanar permisos
per fer qualsevol canvi a la producció, controlen que en els masos no hi hagi elements abandonats (tractors o materials rovellats i
abandonats,...), entre d’altres coses. Les DO tenen també les seves regulacions. A més, en l’actualitat, degut al moment socioeconòmic
que vivim, no es fan grans canvis en les produccions.
El problema actual podria ser l’abandonament de terres i això passa per la situació econòmica del sector i per accions de comercialització,
més que sobre el paisatge, tot i que hi afecta.
Pel que es refereix al tema del manteniment dels marges i construccions de pedra seca, com elements que fomenten la biodiversitat i la
riquesa paisatgística, podria ser vàlida l’acció de redactar un inventari i un catàleg tipològic, cosa que ja ha iniciat el Parc Natural de la
Serra de Montsant (però només en el seu àmbit). Podria ser generalitzable a tota la comarca. Caldria establir un model tipus o un criteri per
tal de que tots els municipis que revisessin el planejament urbanístic tinguessin en compte aquest inventari i es poguessin arribar a protegir
els marges.
Pel que es refereix a la integració dels edificis agraris i els seus annexes al paisatge, es conclou que es responsabilitat dels ajuntaments i
que ells, com a sector, no poden controlar-ho, perquè els permisos els donen els ajuntaments. Caldria formar als tècnics municipals o els
equivalents de les ponències comarcals per tal d’adoptar i exigir més mesures d’integració en aquest tipus d’edificacions.
ACORDS I COMPROMISOS:
El sector agrícola està d’acord amb la importància d’adoptar compromisos que incloguin accions de conscienciació i educació de la
població en els valors del paisatge, a través del lligam amb el producte que produeixen. S’ha de promoure la identificació del producte de
qualitat amb el manteniment del paisatge del Priorat.
També estan d’acord en que s’ha de valoritzar la figura del pagès com a gestor del territori i constructor del paisatge. I que s’ha de donar
valor als paisatges culturals agraris del Priorat.
Aquests compromisos s’han de traduir en diverses accions especifiques. S’ha de determinar, en les properes setmanes fins al tancament
del programa de gestió, quines accions adopten voluntàriament les diferents entitats i organismes presents.
S’acorda que cada una de les entitats avui presents valorarà les accions descrites en aquesta acta i les accions recollides en l’esborrany
del pla de gestió de la Carta. Valoraran si es poden fer responsables d’alguna de les accions descrites o de qualsevol altra nova proposta,
tant sigui individualment com en col·laboració amb d’altres organismes i entitats. Un cop ho hagin decidit, faran saber al Consell Comarcal
aquesta informació, perquè la puguin incorporar al Pla de gestió definitiu.
TASQUES ACORDADES:
1)

Equip redactor: Fer acta de la reunió mantinguda avui, on es detallin les diferents accions que s’han debatut, i distribuir-la als
diferents assistents.
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2)
3)
4)
5)

Entitats assistents: Debatre amb les respectives juntes de les entitats que representen la possibilitat de comprometre’s a realitzar
alguna o totes aquestes accions descrites o d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant individualment cada entitat o activitats que
els hi agradaria fer conjuntament tot el sector.
Entitats assistents: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions voldrien incloure en el programa de
gestió. Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats.
Equip redactor: Intentar fer còmplices dels compromisos referents a l’agricultura a d’altres sectors de la comarca, com les
administracions públiques o els establiments rurals i els restaurants, i informar de les gestions al sector agrícola.
Equip redactor: Agrupar en un sol document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i presentar-lo als agents de la
comarca per consensuar-lo finalment.

3.7.

SECTORIAL SECTOR EDUCATIU

3.7.1.

COMPROMISOS REBUTS MITJANÇANT FORMULARI

Se n’han rebut dos:
ZER AGLÀ
} Respecte a l’objectiu 10, donar a conèixer la Carta de Paisatge del Priorat als alumnes de la ZER.

3.6.3.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS

} Les tres aules que formen part de la ZER l’Aglà treballaran durant el primer trimestre i part del segon, del curs 2011-12, el

Diverses persones i entitats lligades al sector agrícola van participar als tallers participatius i van omplir fitxes. Són: Celler Cooperatiu el

projecte “Territori i Paisatge”, incloent dins del mateix el donar a conèixer als alumnes el contingut de la Carta del Paisatge. De

Molar, Cooperativa Falset-Marçà, Celler Capafons-Ossó, Celler Castellet SCP, JARC, Oficina Comarcal del DAR (Joan Queralt),

cara als propers cursos, ja s’aniran concretant les activitats.

Cooperativa de Cabacés, Sindicat de Cabacés, Celler Ripoll Sans.
D’aquests, només dos van formular compromisos, i són els següents:
CELLER CAPAFONS-OSSÓ

ZER VINYES
} Incloure en les programacions de tot l'alumnat de la nostra ZER continguts i activitats competencials on es valori el seu entorn

} Continuar plantant vinyes integrades dins del bosc per prevenir incendis forestals i fer una producció que se’n beneficiï de

més immediat que és ,en definitiva, el seu/nostre paisatge . Realitzar actuacions de reflexió i coneixement sobre el paisatge per

l’entorn natural
CELLER RIPOLL SANS

ser conscients de la importància que té. Les accions seran:
9 Elaboració de treball específic.

} No encimentar camins privats de les nostres explotacions

9 Treball directe amb l'alumnat tant a l'aula com a l'entorn natural.

} Senyalitzar vinyes emblemàtiques en llocs potencialment turístics

9 Tenir-ho present en el PEZ (Projecte Escolar de ZER) com una filosofia pròpia de la nostra ZER, per tal que es vagi treballant al
llarg de tots els cursos com un eix transversal.

} Mantenir marges
} Seguir conreant les vinyes de forma més sostenible

3.7.2.
3.6.4.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL

CONCLUSIONS

Apart d’integrar els compromisos concrets i particular rebuts mitjançant formularis o fitxes, caldria realitzar un esforç per involucrar més
cellers particulars, donat el dinamisme del sector i l’interès de molts d’ells per pràctiques ambientalment sostenibles i la conservació del

Dia: 10 de maig de 2011
Hora: de 18.00 a 19.00h
Assistents:

paisatge com forma d’afegir valor als seus productes.
Sembla difícil aconseguir compromisos concrets per part de les associacions d’agricultors i pagesos, però podria ser possible, aprofitant el
lideratge de l’oficina comarcal del DAR, mitjançant la figura d’en Joan Queralt, cercar algun nou compromís.

-

Josep Vidal, director Institut Priorat
Càndida Sabaté, cap d’estudis ZER L’aglà
Rosa M. Sas, directora ZER Les vinyes
Mònica Ganduixé, directora ZER Montsant – Serra de Prades
Immaculada Pujol, directora CEIP Antoni Vilanova
Equip redactor: Montse Fuguet
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà

12

MEMÒRIA DELS PROCESSOS DE COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ, MEDIACIÓ I CONCERTACIÓ

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual per contextualitzar la reunió i s’expliquen
els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar la comunitat educativa del Priorat vers el paisatge de la comarca.
- Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà la comunitat educativa del Priorat vers el paisatge de la comarca.
- Crear sinèrgies entre els diferents assistents perquè adoptin compromisos i accions conjuntes perquè tinguin una major
repercussió.
També s’exposa que el president del Consell Comarcal del Priorat, Josep A. Robles, ha mantingut una reunió amb Mertixell Ruiz, Directora
General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la Generalitat de Catalunya. La qual li va expressar la voluntat d’aquesta direcció
general de cedir materials educatius sobre paisatge, dels quals ja disposen, i de col·laborar en les accions que tinguin a veure amb aquest
projecte. També li va manifestar la voluntat de signar els compromisos de la Carta del Paisatge del Priorat.
Conclusions de la reunió:
-

-

-

La directora de la ZER Les vinyes, Rosa Sas, informa que, el Seminari de Medi Ambient, format per alguns centres educatius i el
centre de recursos del Priorat, estan planificant un projecte educatiu relacionant el paisatge i els artistes. Fa un any que han
iniciat la programació d’aquest projecte. Es tracta d’un programa transversal que durarà tot el curs i que finalitzaria amb una
cloenda, tipus fira, sobre el paisatge del Priorat. La intenció d’aquest grup impulsor és oferir aquest programa educatiu a la resta
de centres educatius de la comarca. Per tant, una possible acció seria:
- Grup impulsor del projecte: Consolidar el projecte, implementar-lo i cedir-lo a la resta de centres educatius de la
comarca.
- Resta de centres educatius: Implementar el projecte i col·laborar amb el grup impulsor en la seva consolidació.
- Departament d’Educació: Col·laborar en la consolidació i implementació del projecte. (S’hauria de concertar amb el
departament)
Es convida a l’equip redactor, el proper dijous a la tarda, a assistir a una reunió del seminari per tal de conèixer amb més
profunditat el projecte i establir l’acció de manera més concreta.
També es comenta que en altres ocasions s’han realitzat projectes relacionats amb el medi ambient. L’any passat es va
presentar un projecte a la Fira de Medi Ambient i es va guanya un premi en metàl·lic, diners que es podrien invertir en el projecte
actual.
Es comenten algunes de les accions que habitualment, cada curs, programen la majoria dels centres educatius. Són:
- Introducció de temes de medi ambient en projectes educatius.
- Sortides a la natura, al Parc Natural del Montsant i a la Serra de Llaberia.
- Crèdits de síntesi (Institut) sobre temes relacionats amb la natura, el vi,... Des de l’Institut s’insisteix molt en que la
comissió de medi ambient ara està poc activa i que caldria reactivar-la per poder introduir el tema de treballar el
paisatge en el context de la Carta de la Paisatge.
Pel que fa referència a aquest tema es conclou que es podria incloure (de diverses maneres) el tema de la Carta del Paisatge
(l’explicació de les 18 unitats de paisatge, els objectius, la mobilització social,...) en el currículum educatiu, amb l’objectiu de que
els escolar coneguin el projecte. Algunes de les possibilitats són:
- L’Escola a la Ràdio (projecte en funcionament): incloure en el proper curs aquest tema en el programa radiofònic que
fan els nens d’algunes de les escoles de la comarca.
- Incloure un apartat al web de la Carta destinat a la població escolar, perquè estudiïn i treballin aquest tema online.
- Possibilitat de treballar el material de la Carta conjuntament amb sortides organitzades per les empreses d’activitats a
la natura.
- Realitzar la setmana cultural de la Carta del Paisatge i realitzar diferents activitats (concurs de dibuixos, sortides,...)
- Incorporar alguna activitat sobre la Carta del Paisatge en els crèdits de síntesi (institut).
També seria necessari buscar vincles amb d’altres entitats i organismes per impulsar conjuntament aquests o altres projectes i
sumar esforços. Es parla dels següents sectors:
- Organismes públics: Buscar el compromís de la Diputació de Tarragona, el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya i el Consell Comarcal i els ajuntaments, de col·laborar i donar suport a les accions educatives que
s’emprenguin amb la Carta del Paisatge.
- Òrgans gestors d’espais naturals: Buscar complicitat amb el Parc Natural de la Serra de Montsant, el Consorci de la
Serra de Llaberia i l’ajuntament de Falset (paratge GREFOL), ja que són organismes que realitzen o podrien realitzar

-

molts treballs destinats a la població escolar. Per exemple, el Consorci de la Serra de Llaberia ha dut a terme un
projecte pilot amb l’escola de Capçanes, que podria ser traslladat a d’altres escoles els propers cursos.
Empreses d’activitats a la natura i educació ambiental: Crear xarxa amb aquestes empreses perquè ofereixin activitats
que s’adaptin als criteris de la Carta del Paisatge i posin de valor els aspectes que descriu la diagnosi.

En referència a buscar suport o vincles per poder treballar la Carta del Paisatge a les escoles i Institut s’insisteix que caldria establir o fer
funcionar un grup de gent que ho dinamitzi, amb la possibilitat de que fos l’administració competent de desplegar el document de la Carta
qui ho diamantitzi. S’insisteix des de l’Institut que per impulsar, coordinar i executar directament tallers, treballs,etc. que estiguin
directament relacionats amb la carta seria molt positiu que es tingués suport extern per poder-ho fer o dinamitzar.
Des de l’equip redactor s’explica que l’objectiu de divulgar la Carta és que els alumnes coneguin per una banda què és la carta (com
s’aplicarà, quines repercussions té, com son les accions..., i per l’altra, que es puguin divulgar els valors del paisatge de la comarca, més
enllà dels que són íntegrament associats als espais naturals (Serra de Montsant i Serra de Llaberia). L’objectiu és poder divulgar tots els
paisatges comarcals i que els alumnes els sàpiguen interpretar.
ACORDS I COMPROMISOS:
El sector educatiu està d’acord amb la importància d’adoptar compromisos que incloguin accions de conscienciació i educació de la
població escolar en els valors del paisatge.
Sembla clar que els centres educatius, almenys els presents a la reunió, podrien estar d’acord i adoptar el compromís següent: “Dissenyar
i implementar programes educatius de sensibilització en paisatge dirigits a la població escolar.”
Aquest compromís s’ha de traduir en diverses accions especifiques. S’ha de determinar, si en el moment actual, o en les properes
setmanes fins al tancament del programa de gestió, els centres educatius poden establir accions molt definides o més generalistes. És a
dir, si poden aportar accions planificades, com per exemple, en el marc del projecte la Ràdio a l’Escola s’inclouran 3 programes destinats
al paisatge de la comarca. O, per altra banda, no poden definir exactament els projectes, però l’acció a incloure seria elaborar materials
didàctics i incloure’ls en el crèdit de síntesi de l’Institut Priorat o organitzar unes jornades sobre paisatge conjuntament amb tots els centres
educatius.
TASQUES ACORDADES:
1)
2)
3)
4)
5)

3.7.3.

Equip redactor: Fer acta de la reunió mantinguda avui, on es detallin les diferents accions que s’han debatut, i distribuir-la als
diferents assistents.
Centres educatius: Debatre amb l’equip docent dels seus centres la possibilitat de comprometre’s a realitzar alguna o totes
aquestes accions descrites o d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant activitats individuals de cada centre o activitats que els hi
agradaria fer conjuntament tot el sector.
Centres educatius: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions voldrien incloure en el programa de
gestió. Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats.
Equip redactor: Intentar fer còmplices dels compromisos educatius a d’altres sectors de la comarca, com les administracions
públiques o les empreses d’educació ambiental, i informar de les gestions als centres educatius.
Equip redactor: Agrupar en un sol document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i presentar-lo als agents de la
comarca per consensuar-lo finalment.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS DE PARTICIPACIÓ

Durant els tallers participatius, s’han rebut tres fitxes omplertes per responsables de centres educatius: ZER les Vinyes, que expressava
compromisos similars als que posteriorment han fet arribar per escrit, Escola Antoni Vilanova, que no expressava compromisos però que
explicava molt detalladament algunes accions interessants, la continuïtat de les quals podria ser un compromís, i la ZER Montsant-Serra
de Prades, que formulava com a compromisos els següents:
} Tenir una actitud respectuosa amb l’entorn oferint així un model d’actuació
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} Seguir en el camí de l’educació en l’entorn participant d’aquelles activitats que ens ofereix

3.7.4.

CONCLUSIONS

A la reunió sectorial, així com en els tallers participatius, s’ha detectat un gran interès i una molt bona predisposició del sector educatiu a
adquirir compromisos concrets en relació, especialment, a la difusió de la Carta del Paisatge i en general dels valors del paisatge i del medi
ambient de la comarca. En aquest sentit, caldria realitzar un darrer esforç per involucrar els actors que no han formulat compromisos per
escrit, en la línia dels objectius i accions discutides a la reunió sectorial.

3.8.

SECTORIAL COSSOS DE SEGURETAT

3.8.1.

COMPROMISOS REBUTS MITJANÇANT FORMULARI

NO se n’ha rebut cap

3.8.2.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL

ACTA DE LA REUNIÓ
Dia: 12 de maig de 2011
Hora: de 10.00 a 11.00h
Assistents:
-

Marissa Aguinaga Soler, Cos d’Agents Rurals.
Mireia Martínez Gillué, Cos d’Agents Rurals.
Joan Baptista Bobis i Jordi, Cos dels Mossos d’Esquadra.
Jose Antonio Iglesias, Seprona – Guàrdia Civil.
Equip redactor: Eduardo Soler.
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual per contextualitzar la reunió i s’expliquen
els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar el sector vers el paisatge de la comarca.
- Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà el sector vers el paisatge de la comarca.
- Crear sinèrgies entre els diferents assistents perquè adoptin compromisos i accions conjuntes perquè tinguin una major
repercussió.

Els assistents comenten que entre les seves competències habituals, moltes (segons els cos) fan referència a temes relacionats amb el
paisatge i, llavors, no té massa sentit comprometre’s a alguna cosa que estan obligats a realitzar. Per tant, es decideix buscar alguna
activitat que relacioni els 4 cossos (Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Seprona, Bombers).
L’acció proposada és realitzar unes jornades tècniques en les quals hi participin els 4 cossos i hi col·laborin altres agents, segon el tema
concret que tractin les jornades (ADF, pagesos, caçadors, excursionistes...). Es tractarà de fer accions formatives en legislació i ordenació
jurídica del paisatge, sobre què és i què diu la Carta del Paisatge, fer intercanvi d’experiències (com actua cada cos davant les
infraccions,...), entre d’altres.
Els assistents creuen que pot ser una acció molt beneficiosa, tant per els mateixos professionals i per millorar els resultats de les seves
tasques habituals, com per la societat del Priorat i la Carta del Paisatge.
Al final de la reunió es concreta que si sorgeix alguna altra proposta, ho faran saber al Consell Comarcal del Priorat i, llavors, el cos
d’Agents Rurals també informa que ells realitzen cursos i xerrades a les Escoles Verdes. Aquest podria ser un tema a incloure a la Carta
del Paisatge, que també va ser comentat a la reunió sectorial amb el sector educatiu.
ACORDS I COMPROMISOS:
El sector està d’acord amb la importància d’adoptar compromisos per posar en valor i protegir el paisatge. S’ha de determinar, en les
properes setmanes fins al tancament del programa de gestió, quines accions adopten voluntàriament les diferents entitats i organismes
presents.
S’acorda que cada una de les entitats avui presents valorarà les accions descrites en aquesta acta i les accions recollides en l’esborrany
del pla de gestió de la Carta, que s’adjunta a continuació. Valoraran si es poden fer responsables d’alguna de les accions descrites o de
qualsevol altra nova proposta, tant sigui individualment com en col·laboració amb d’altres organismes i entitats. Un cop ho hagin decidit,
faran saber al Consell Comarcal aquesta informació, perquè la puguin incorporar al Pla de gestió definitiu, que també serà consensuat
entre els agents.
TASQUES ACORDADES:
1)
2)
3)
4)
5)

3.8.3.

Equip redactor: Fer acta de la reunió mantinguda avui, en què es detallin les diferents accions que s’han debatut, i distribuir-la als
diferents assistents.
Entitats assistents: Debatre amb les respectius superiors la possibilitat de comprometre’s a realitzar alguna de les accions
descrites o d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant activitats individuals de cada entitat com activitats que els hi agradaria fer
conjuntament tot el sector.
Entitats assistents: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions voldrien incloure en el programa de
gestió. Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats.
Equip redactor: Intentar fer còmplices d’aquests compromisos a altres sectors de la comarca.
Equip redactor: Agrupar en un sol document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i presentar-lo als agents de la
comarca per consensuar-lo finalment.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS

Durant les sessions participatives dels tallers, es van recollir fitxes escrites pel SEPRONA i pel Cos d’Agents Rurals. En elles es

Conclusions de la reunió:

formulaven els següents compromisos:

La reunió s’estructura en base a dos qüestions:

SEPRONA

1)

Quin és l’organisme de cada un dels cossos convidats a la reunió que podria signar la Carta del Paisatge: l’oficina
comarcal o el nivell més alt del departament? Qui té capacitat de signar?
Els assistents demanen temps per consultar aquesta qüestió.
2)

} Intentar que la població i els nous residents segueixin les pautes i objectius que s’assoleixen a la Carta del Paisaje
} Seguir controlant les autoritzacions i llicències d’obra

Us podeu comprometre a realitzar alguna acció? A què us podeu comprometre?
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COS D’AGENTS RURALS
} Seguiment acurat de les autoritzacions i llicències

PRIORAT CENTRE D’ART

} Seguiment projectes i tot el relatiu a la gestió dels residus d’obra i d’infraestructures

Han proposat un objectiu 11, que es comprometen a desenvolupar.

} Seguiment impacte faunístic, atmosfèric, de contaminació lumínica i acústica de les infraestructures energètiques
} Difusió dels llocs importants com a miradors paisatgístics

} RESPECTE ALS CONEIXEMENTS, VALORACIONS I APORTACIONS INTANGIBLES QUE AFECTEN EL PAISATGE, EL
TENEN COM A REFERÈNCIA O EL CONTEMPLEN.

} Aplicació normatives biodiversitat
} Seguiment catàlegs d’elements culturals

9 Potenciar els aspectes intangibles del paisatge i els seus valors immaterials.
9 Provocar i potenciar la diversificació de mirades sobre el territori. Nous punts de vista sobre el seu paisatge, que el contemplin,

3.8.4.

CONCLUSIONS

l'estudiïn, l'analitzin i en generin discursos propis, i també que en valorin nous procediments, noves maneres de relacionar-s'hi i,
si s'escau, d'intervenir-hi, d'utilitzar-lo o de restituir-lo.

Donada la bona rebuda i predisposició dels Cossos de Seguretat de la comarca, caldria, a més d’animar als que van elaborar
compromisos via fitxes a que els concretin en un formulari de compromisos, elaborar i intentar la signatura del següent compromís conjunt:

9 Que es tinguin en compte aspectes vinculats a la història, a la ciència, a la tècnica, a la innovació, a l'art i a la creativitat; nous
coneixements, nous discursos, nous plantejaments, noves creacions i noves experiències al voltant seu i del seu potencial.

} Realitzar unes jornades tècniques, en les quals hi participin els 4 cossos i hi col·laborin altres agents, segon el tema concret que
tractin les jornades (ADF, pagesos, caçadors, excursionistes...), amb l’objectiu de fer accions formatives en legislació i ordenació
jurídica del paisatge, sobre què és i què diu la Carta del Paisatge i fer intercanvi d’experiències (com actua cada cos davant les
infraccions), entre d’altres.

3.9.2.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL

ACTA DE LA REUNIÓ

3.9.

SECTORIAL CULTURA

Dia: 17 de maig de 2011
Hora: de 18.30 a 20.30h
Assistents:

3.9.1.

COMPROMISOS REBUTS MITJANÇANT FORMULARIS

Se n’han rebut dos:
PROPOSTA FUNDACIÓ CASTELL DEL VI
} Manteniment i conservació de l’edifici del castell
} Potenciació del món del vi
} Trasllat de la consciència dels valors de la Carta del Paisatge.
Desenvolupats mitjançant les següents accions
9 Respecte a l’objectiu 2, realitzar les accions i millores convenients per a la conservació de l’emblemàtic edifici del Castell situat al
turó de la Vila de Falset. Les accions que es realitzen es faran sempre considerant l’impacte ambiental i visual de la nostra zona
9 Respecte a l’objectiu 7, potenciar l’agricultura de la zona, on la principal és l’activitat vinícola. Aquesta potenciació es vol
aconseguir realitzant activitats, tallers... al Centre d’Interpretació del Vi situat al Castell
9 Respecte a l’objectiu 10, traslladar i promocionar els valors de la Carta entre els visitants del Centre d’Interpretació Castell del Vi.

-

Anton Vidal, Centre d’Estudis Falsetans.
Jordi Vaqué, Centre d’Estudis Falsetans.
Ezequiel Soldevila, Centre d’Estudis Falsetans.
Claustre Grau, Centre Quim Soler, la literatura i el vi.
Francesc Vidal, Priorat Centre d’Art.
Montserrat Cortadelles, Priorat Centre d’Art.
Equip redactor: Eduardo Soler.
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà.

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual (tallers, objectius de qualitat paisatgística,
documents, signatura i adhesió,...) per contextualitzar la reunió i s’expliquen els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar el sector vers el paisatge de la comarca.
- Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà el sector vers el paisatge.
- Crear sinèrgies entre els diferents assistents perquè adoptin compromisos i accions conjuntes perquè tinguin una major
repercussió.
Es proposa als assistents que expliquin quines accions duen a terme que podrien estar relacionades amb el paisatge de la comarca, tant a
nivell natural, com arquitectònic, i, evidentment, el paisatge cultural.
Conclusions de la reunió:
Durant la reunió, els assistents van anar explicant algunes de les accions que realitzen i que podrien estar vinculades a la Carta del
Paisatge:
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Centre d’Estudis Falsetans: Des dels seus inicis han realitzat moltes accions i activitats relacionades amb el paisatge i la cultura,
sobretot de Falset. Abans portaven el museu-arxiu i durant un temps també es van encarregar de recuperar antics senders. Algunes de les
accions/compromisos que proposen poder incloure en la Carta del Paisatge són:
- Vetllar per la conservació del patrimoni cultural amb bons criteris.
- Mantenir l’organització d’algunes festes culturals: com la Festa de l’Arbre i l’Encamisada.
Priorat Centre d’Art: El plantejament del seu projecte ja compta amb la visió de la promoció del paisatge i la cultura de la comarca i
treballen en aquest sentit. Per això, si volguessin adherir-se amb un compromís podria ser promocionar que els artistes vinguin a la
comarca a fer art contemporani amb les sensacions d’aquí.
Centre Quim Soler, la literatura i el vi: És una associació cultural per al foment de l’estudi i la difusió de l’obra de l’escriptor Quim Soler.
Però, a banda, el Centre organitza activitats que relacionen el vi i la literatura, com ara tertúlies, exposicions, presentacions de llibres i tasts
de vins, recitals i trobades d’escriptors, com el Priorat en persona. Priorat en persona és una trobada d’escriptors al Priorat, que
s’organitza en dues parts: l’anada i la tornada. Durant el temps que els escriptors estan a la comarca, acompanyats pels adalils,
comparteixen l’experiència de conèixer directament el paisatge físic i humà del Priorat. Aquesta podria ser una activitat susceptible de ser
adherida a la Carta del Paisatge del Priorat.
ACORDS I COMPROMISOS:
El sector està d’acord amb la importància d’adoptar compromisos per posar en valor i protegir el paisatge. Però plantegen afegir un nou
objectiu de qualitat paisatgística que parli sobre la cultura i l’art. Per exemple: Potenciar les mirades o diversificar les mirades sobre el
paisatge cultural, físic i humà mitjançant l’art i la cultura.
S’ha de determinar, en les properes setmanes fins al tancament del programa de gestió, quines accions adopten voluntàriament les
diferents entitats i organismes presents.
S’acorda que cada una de les entitats avui presents valorarà les accions descrites en aquesta acta i les accions recollides en l’esborrany
del pla de gestió de la Carta, que s’adjunta a continuació. Valoraran si es poden fer responsables d’alguna de les accions descrites o de
qualsevol altra nova proposta, tant sigui individualment com en col·laboració amb d’altres organismes i entitats. Un cop ho hagin decidit,
faran saber al Consell Comarcal aquesta informació, perquè la puguin incorporar al Pla de gestió definitiu, que també serà consensuat
entre els agents.

3.9.4.

CONCLUSIONS

Cal reformular el compromís de l’entitat PRIORAT Centre d’Art en relació a la inclusió o no de la proposta d’objectiu formulat nº11. Caldria
contactar directament de nou amb el Centre d’Estudis Falsetans i el Centre Quim Soler per proposar-los l’acceptació dels següents
compromisos:
Centre d’Estudis Falsetans
} Reforçar l’activitat de l’entitat encaminada a vetllar per la conservació del patrimoni cultural de Falset i la comarca
} Mantenir l’organització de Festes Culturals, com la de l’Arbre i l’Encamisada, incidint en el component paisatge

Centre Quim Soler
} Potenciar la trobada d’escriptors Priorat en persona per donar a conèixer el paisatge de la comarca a través de la literatura.

TASQUES ACORDADES:
1)
2)
3)
4)

3.9.3.

Equip redactor: Fer acta de la reunió mantinguda avui, en què es detallin les diferents accions que s’han debatut, i distribuir-la als
diferents assistents.
Entitats assistents: Debatre amb les respectives juntes de les entitats que representen la possibilitat de comprometre’s a realitzar
alguna o totes aquestes accions descrites o d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant activitats individuals de cada entitat com
activitats que els hi agradaria fer conjuntament tot el sector.
Entitats assistents: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions voldrien incloure en el programa de
gestió. Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats.
Equip redactor: Intentar fer còmplices dels compromisos referents al sector a d’altres sectors de la comarca. Agrupar en un sol
document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i presentar-lo als agents de la comarca per consensuar-lo
finalment.

COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS

Durant les reunions i tallers participatius es van recollir fitxes provinents del Centre d’Estudis Falsetans i el Centre Quim Soler. El Centre
d’Estudis Falsetans plantejava com a compromís:
} Vetllar i vigilar les actuacions que es facin al terme i al casc urbà
Mentre que el Centre Qum Soler plantejava com a compromís la continuació de la seva activitat habitual.
Aquestes dos postures són totalment coherents amb les expressades durant la reunió sectorial.
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3.10. SECTORIAL REGANTS I CAÇADORS
3.10.1. COMPROMISOS REBUTS MITJANÇANT FORMULARIS
Se n’ha rebut un:
COMUNITAT DE REGANTS DELS MARMELLANS DELS GUIAMETS
} Mantenir adequadament el pas dels camins de servei i el pas de les sèquies

3.10.2. COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL
ACTA DE LA REUNIÓ
Dia: 17 de maig de 2011
Hora: de 20.30 a 21.30h
Assistents:
-

Josep Ramon Cedó Cabré, Comunitat de regants de Bellmunt del Priorat.
Jaume Barceló Coll, Comunitat de regants Sindicat Riera de la Vall de Capçanes.
Joan Bartolomé Mestre, Comunitat de regants de la Figuera.
Juame Anguera Llorens, Comunitat de regants del Molar.
Ramon Masip Tarragó, Societat de caçadors Sant Blai de Cabacés.
Prudenci Sebastian Masip, Agrupació de Defensa Forestal de Cabacés.
Equip redactor: Eduardo Soler.
Consell Comarcal del Priorat: Eva Torà i Elisa Barceló.

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual (tallers, objectius de qualitat paisatgística,
documents, signatura i adhesió,...) per contextualitzar la reunió i s’expliquen els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar el sector vers el paisatge de la comarca.
- Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà el sector vers el paisatge.
- Crear sinèrgies entre els diferents assistents perquè adoptin compromisos i accions conjuntes perquè tinguin una major
repercussió.
Es proposa als assistents que expliquin quines accions duen a terme que podrien estar relacionades amb el paisatge i de quina manera les
duen a terme. Els assistents expliquen que moltes de les accions que realitzen tenen incidència en el paisatge i que alguns ho fan bé i
d’altres no. Llavors s’haurien d’incloure només aquelles accions ben realitzades per les entitats.
Conclusions de la reunió: Els assistents van anar explicant algunes de les accions que realitzen o podrien realitzar i que podrien estar
vinculades a la Carta del Paisatge, com per exemple:

Regants:
- Reduir, en la mesura del possible, l’impacte paisatgístic dels elements de regadiu.
- Fer un ús eficient de les aigües del Priorat. Fer un reg sostenible, per protegir els espais fluvials de la comarca.
ADF:
- Manteniment de senders per prevenir incendis.
- Col·laborar en la prevenció i extinció d’incendis.
- Manteniment de materials contra incendis.
- Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els
incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
- Col·laborar en les possibles activitats de formació dels cossos de seguretat (bombers, mossos d’esquadra, agents rurals,
seprona)
Finalment, es va parlar sobre el pressupost de les accions. Les accions seran finançades per les entitats responsables. La Carta del
Paisatge no disposa d’un pressupost específic per a realitzar tot el pla, sinó que es buscarà finançament per a cada una de les accions
quan correspongui. Aquest finançament sortirà de les pròpies entitats que en són responsables i els impulsors de la Carta podran ajudar
als responsables de l’activitat a buscar i demanar subvencions externes.
ACORDS I COMPROMISOS:
Els assistents estan d’acord amb la importància d’adoptar compromisos per posar en valor i protegir el paisatge. S’ha de determinar, en les
properes setmanes, quines accions adopten voluntàriament les diferents entitats i organismes presents. S’acorda que cada una de les
entitats avui presents valorarà les accions descrites en aquesta acta i les accions recollides en l’esborrany del pla de gestió de la Carta,
que s’adjunta a continuació. Valoraran si es poden fer responsables d’alguna de les accions descrites o de qualsevol altra nova proposta,
tant sigui individualment com en col·laboració amb d’altres organismes i entitats. Un cop ho hagin decidit, faran saber al Consell Comarcal
aquesta informació, perquè la puguin incorporar al Pla de gestió definitiu, que també serà consensuat entre els agents.
TASQUES ACORDADES:
1)
2)
3)
4)

Equip redactor de la Carta del Paisatge: Fer acta de la reunió mantinguda avui, en què es detallin les diferents accions que s’han
debatut, i distribuir-la als diferents assistents.
Entitats assistents: Debatre amb les respectives juntes de les entitats que representen la possibilitat de comprometre’s a realitzar
alguna o totes aquestes accions descrites o d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant activitats individuals de cada entitat com
activitats que els hi agradaria fer conjuntament tot el sector.
Entitats assistents: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions voldrien incloure en el programa de
gestió. Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats. L’equip
redactor es compromet a ajudar en la redacció d’aquests, en cas que ho necessiteu.
Equip redactor de la Carta del Paisatge: Agrupar en un sol document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i
presentar-lo als agents de la comarca per consensuar-lo finalment.

3.10.3. COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS
Durant la celebració dels tallers participatius, es van recollir fitxes provinents de la Comunitat de Regants de Cabacés, la Societat de
Caçadors Sant Blai i l’ADF Cornudella. Cap d’elles proposava compromisos concrets.

Caçadors:
- Manteniment d’un paisatge net: Recollir els cartutxos quan van a caçar, recollir la brossa que generen quan van a caçar,...
- Fer sembrades que, per una banda fomenten la biodiversitat i, per l’altra, milloren la seva experiència de caça.
- Manteniment de la senyalització del “coto” de caça.
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3.10.4. CONCLUSIONS
Donada l’estructura atomitzada d’aquest sector, resulta difícil generar compromisos globals, i depenen només de l’interès d’alguna persona
en particular per produir-ne.

3.11. SECTORIAL MITJANS DE COMUNICACIÓ
3.11.1. COMPROMISOS REBUTS MITJANÇANT FORMULARIS
Se n’han rebut dos:
INFORMETS
} Publicar articles apropiats segons els principis de la Carta del Paisatge
RÀDIO FALSET
} Respecte a l’objectiu 10.
ACCIONS:
9 Aparició en els butlletins informatius de notícies sobre el projecte.
9 Realització de tertúlies i programes radiofònics especials.
9 Realització d’anuncis d’actes relacionats amb la Carta del Paisatge.
9 Facilitar que noves persones o col·lectius col·laborin en la difusió del projecte a través de la ràdio, a part dels col·laboradors
habituals.

-

Debatre les accions que, voluntàriament, adoptarà el sector vers el paisatge.

Conclusions de la reunió:
Un cop explicat el projecte i els objectius, es conclou el següent:
- Ràdio Falset està molt interessada en contribuir a la màxima difusió possible del projecte i de la implementació de les accions en
el futur i aquest podria ser el seu compromís amb el projecte.
- Els impulsors de la Carta del Paisatge i els responsables de les accions han de facilitar la màxima informació a la Ràdio per tal
que la pugui difondre.
- Possibles accions que fan referència al compromís de difusió:
o Aparició en els butlletins informatius de notícies sobre el projecte.
o Realització de tertúlies i programes radiofònics especials.
o Realització d’anuncis d’actes relacionats amb la Carta del Paisatge.
o Facilitar que noves persones o col·lectius col·laborin en la difusió del projecte a través de la ràdio, a part dels
col·laboradors habituals.
o Col·laborar i ajudar als impulsors de la Carta a contactar amb d’altres mitjans de comunicació de fora de la comarca.
ACORDS I COMPROMISOS:
Els assistents estan d’acord amb la importància d’adoptar compromisos per posar en valor i protegir el paisatge. S’ha de determinar, en les
properes setmanes, quines accions adopten voluntàriament les diferents entitats i organismes. S’acorda que l’entitat avui present valorarà
les accions descrites en aquesta acta i les accions recollides en l’esborrany del pla de gestió de la Carta, que s’adjunta a continuació.
Valoraran si es poden fer responsables d’alguna de les accions descrites o de qualsevol altra nova proposta, tant sigui individualment com
en col·laboració amb d’altres organismes i entitats. Un cop ho hagin decidit, faran saber al Consell Comarcal aquesta informació, perquè la
puguin incorporar al Pla de gestió definitiu, que també serà consensuat entre els agents.
TASQUES ACORDADES:
1)
2)
3)

9 Col·laborar i ajudar als impulsors de la Carta a contactar amb d’altres mitjans de comunicació de fora de la comarca.
4)

Equip redactor de la Carta del Paisatge: Fer acta de la reunió mantinguda avui, en què es detallin les diferents accions que s’han
debatut, i distribuir-la als assistents.
Ràdio Falset: Debatre amb la junta la possibilitat de comprometre’s a realitzar alguna o totes aquestes accions descrites o
d’altres que se’ls hi puguin ocórrer, tant activitats individuals de cada entitat com activitats que els hi agradaria fer conjuntament
amb algun altre sector.
Ràdio Falset: Notificar al Consell Comarcal del Priorat quins compromisos i accions voldrien incloure en el programa de gestió.
Accions de les quals se’n farien responsables voluntàriament, tots sols o conjuntament amb d’altres entitats. L’equip redactor es
compromet a ajudar en la redacció d’aquests, en cas que ho necessitin.
Equip redactor de la Carta del Paisatge: Agrupar en un sol document els compromisos i accions recollits de tots els sectors i
presentar-lo als agents de la comarca per consensuar-lo finalment.

3.11.2. COMPROMISOS DERIVABLES DE LA REUNIÓ SECTORIAL
ACTA DE LA REUNIÓ
Dia: 26 de maig de 2011
Hora: de 19.00 a 19.30h
Assistents:
-

Joan Borràs, subdirector Ràdio Falset.
Eva Torà i Elisa Barceló, Consell Comarcal del Priorat.

3.11.3. COMPROMISOS DERIVATS DE LES FITXES DELS TALLERS
Durant els tallers participatius no es va recopilar cap fitxa amb dades de mitjans de comunicació

3.11.4. CONCLUSIONS
Potenciar la tasca de ràdio Falset com a mitjà de comunicació d’abast comarcal i assegurar-se de la signatura dels seus compromisos.

Introducció:
Es fa una breu introducció del procés de redacció de la Carta del Paisatge fins el moment actual (tallers, objectius de qualitat paisatgística,
documents, signatura i adhesió,...) per contextualitzar la reunió i s’expliquen els objectius de la present reunió. Són els següents:
- Debatre els compromisos que voldria adoptar el sector vers el paisatge de la comarca.
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3.12. SECTORIAL ENTITATS EXCURSIONISTES I EMPRESES D’ACTIVITATS A LA
NATURA
3.12.1. COMPROMISOS RECOLLITS MITJANÇANT FORMULARI
Se n’han recollit tres:
PEDRENCA
} Fomentar el coneixement del patrimoni natural, cultural, etnogràfic i paisatgístic del Priorat, en totes les activitats, projectes i
accions que promou la nostra entitat. Així com participar activament en el procés de sensibilització, tan de la població autòctona
com del públic visitant, vers el respecte per la natura, els elements patrimonials i la gent del Priorat.
Des del 2004 estem treballant i ho volem continuar fent, amb el compromís anteriorment detallat en els següents projectes:

els escaladors. En aquest sentit, des de l'associació fem una fervent defensa de la conversió de l'actual escalada esportiva, en
auge a la nostra comarca, cap a una escalada més íntima, silenciosa i que impliqui un grau de compromís i respecte per la roca i
l'entorn, forma d'escalar que podríem anomenar clàssica,tradicional o neta. Reivindiquem que el fet esportiu i la promoció
econòmica lligada als esports a la natura passin a segon terme i no siguin prioritaris.
9 Divulgació des de l'associació de la forma d'escalada tradicional, més respectuosa amb l'entorn i que es caracteritza per un
escrupulós tracte a la roca, sense foradar-la de forma artificial com és habitual en l'escalada esportiva.
9 Divulgació de les formes de comportament dels practicants d'esports a la natura en quant recollida de les pròpies deixalles i
conscienciació dels problemes d'erosió i de pèrdua de coberta vegetal que pot ocasionar l'acció humana.
9 Teixir relacions amb entitats conservacionistes i propietaris de terrenys per evitar molèsties a la fauna rupícola (especialment aus
rapinyaires) i per evitar molèsties als pagesos.

9 Educació ambiental amb públic escolar del Priorat i de les comarques veïnes.

9 Divulgació d'una forma de senderisme que minimitzi l'ús de senyalitzacions externes a l'entorn. En aquest sentit destacaria la

9 Activitats d'interpretació i sensibilització ambiental i cultural pel públic visitant.

sintonia existent amb els gestors del PN Montsant sobre la no necessitat de noves senyalitzacions a la muntanya. En tot cas

9 Creació de Materials educatius i de difusió dels valors naturals i culturals que singularitzen el Parc natural de la Serra de
Montsant i la nostra terra, el Priorat.
9 Participació en estudis i treballs mediambientals, històrics i etnogràfics que permetin un coneixement més profund del paisatge i
la societat prioratina als gestors del territori.

treballem periòdicament i de forma altruista en el manteniment de la xarxa de senders propera al poble. Creiem que és
l'excursionista, a través d'un aprenentatge progressiu sobre tècniques d'orientació i coneixement de l'entorn qui s'ha de posar a
l'altura de la muntanya i no a l'inrevés. D'altra manera estaríem contribuint a la banalització de l'activitat i a la impossibilitat de
valoritzar el paisatge com a quelcom més que un bé ràpid de consum.
9 Com a accions més concretes ens plantegem xerrades divulgatives i plantades d'arbres.

9 Foment del turisme de qualitat, sensible i respectuós amb el paisatge, en tots els organismes on tenim representació.

EL BROGIT GUIATES
} Respecte a l’objectiu 10, transmetre l'experiència de la carta del Paisatge i totes les seves implicacions als assistents a les

3.12.2. COMPROMISOS DERIVATS DE LA REUNIÓ SECTORIAL
La reunió sectorial no es va realitzar per problemes d’agenda dels convocats i es va mantenir contacte telefònic amb ells.

activitats que organitzem, perquè prenguin consciència de la importància que té la preservació del paisatge a aquest territori, el
coneguin i l'aprenguin a valorar.
} Introducció dels coneixements que es desprenen de tota la documentació referent a la carta del Paisatge del Priorat en les
explicacions que es realitzen en les activitats que tenen lloc al Priorat, creant dinàmiques de grup i petits jocs que ho reforcin.
} Potenciar la participació activa dels excursionistes en la preservació del paisatge i els seus valors.

3.12.3. COMPROMISOS DERIVABLES DE LES FITXES DELS TALLERS
Durant els tallers participatius celebrats, s’han recollit fitxes de la Societat Unió Recreativa, el Club Arquers Priorat i de l’Agrupació
Excursionista Montsant, que no formulaven compromisos, i de l’associació ANEEC, que formulava en essència els mateixos compromisos
que han fet arribar mitjançant formulari.

3.12.4. CONCLUSIONS

ANEEC
} Que cap activitat de lleure i esport a la natura impliqui alteracions en els elements naturals. Des de la nostra associació
reivindiquem que els practicants d'activitats a la natura han d'entendre l'entorn on desenvolupen la seva activitat com a part

Donada la inexistència d’un gremi comarcal d’empreses o entitats relacionades amb les activitats a la natura, la formulació de
compromisos individuals realitzades per algunes d’elles sembla una opció molt vàlida.

integral de l'experiència vital, essent el paisatge alguna cosa més que un decorat. Pensem que una actitud de comprensió, amor
i respecte per la natura i el paisatge ha de ser el fi últim de tota activitat a la muntanya. Promocionem una escalada respectuosa
amb la roca i l'entorn, autorregulada pels propis escaladors, en què el valor del respecte per l'entorn formi part de l'ideari de tots
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3.13. ALTRES AGENTS

TÈCNIC DE L’EQUIP REDACTOR: Eduardo Soler
COMPROMISOS POSSIBLES

Durant el procés participatiu i els tallers, altres persones o entitats que no s’emmarquen en cap dels grups sectorials explicats anteriorment

} Execució d’una nova fase del projecte de les Mines de Bellmunt, centrada en edificis en un nivell superior, la sala de

hi ha participat aportant-hi fitxes, per exemple PIMEC, Cooperativa Agrosolar de Cabacés, els arquitectes Aleix Cama i Pauline Solviche,

compressors i la central elèctrica. Un dels edificis serà per ubicar-hi una col·lecció molt interessant de minerals que actualment

els particulars Agustí Macip Vidal i Josep Maria Coll Ferré, o l’Associació de Dones del Molar o la consultora Montprior S.L.. Alguns d’ells

està guardada a l’ajuntament. També es vol recuperar per musealitzar el filtre de fums, la central elèctrica estarà destinada a

han formulat fitxes amb compromisos.

magatzem i es vol enderrocar un edifici que està caient per fer una gran plaça

Es el cas dels arquitectes citats, que s’han compromés a executar la seva tasca d’acord amb els objectius i criteris de la carta del Paisatge.

} Renovació de carrers a l’entrada del poble i engegar un arranjament de camins prioritzant-ne en base a l’estat.

3.13.1. CONCLUSIONS
Animar als professionals que han participat en els tallers a formular compromisos individuals i a que signin la Carta.

4.3.

CABACÉS

ALCALDE: Josep Maria Robles

4. AJUNTAMENTS
A continuació es desenvolupen els compromisos que es poden derivar de els reunions mantingudes amb els ajuntaments.

DIA REUNIÓ: 20-10-11
TÈCNICA DE L’EQUIP REDACTOR: Eva Torà
COMPROMISSOS POSSIBLES
} Arranjament de l’entrada del poble per crear un nou aparcament i rehabilitació del parc municipal, creant una passarel·la des de
l’aparcament fins al parc i la Cooperativa per tal de facilitar l’accés a visitants i possibles clients de la cooperativa. Les obres es

4.1.

LA BISBAL DE FALSET

ALCALDE: Lluís Massip Sans

realitzaran cuidant l’estètica i utilitzant murs de pedra seca, fusta tractada i plantant espècies autòctones.
} Realització d’accions per al Foment de la Cultura de l’Oli, començant per potenciar la Fira de l’Oli, promocionar-la i millorar-la any

DIA REUNIÓ: 11-10-11
TÈCNIC EQUIP REDACTOR: Montserrat Fuguet

rere any
} Manteniment i millora dels espais d’interès paisatgístic del municipi, com l’Aubereda, l’Ermita de la Foia i l’Ermita de Sant Roc,
com es ve fent habitualment

COMPROMISOS POSSIBLES
} Recuperació i posada en valor de les antigues trinxeres de la guerra civil que es troben molt properes a l’àmbit de la Cova de
Santa Llúcia.
} Millorar les condicions d’edificabilitat en obra nova i rehabilitació d’habitatges en matèria d’integració paisatgística, en el procés
de redacció/revisió del document de POUM que actualment s’està tramitant.
Nota: L’alcalde mostra el que creu és una posició comuna de rebuig i/o de manca d’interès per la Carta del Paisatge, donat que l’economia
és pràcticament agrícola/oleícola i la Carta es percep com una possible barrera contra l’activitat tradicional. L’alcalde creu que en aquestes
condicions consultarà a la població si el municipi s’adhereix a la Carta.

4.4.

FALSET

ALCALDE: Jesús Torralba
DIA REUNIÓ: 4-11-11
TÈCNIC DE L’EQUIP REDACTOR: Eduardo Soler
COMPROMISOS POSSIBLES
} La recuperació integral del turó del castell, amb la millora dels enjardinaments, la posta en valor del patrimoni històric i la
constitució d’un espai d’interpretació de la geografia, el medi natural, el patrimoni històric, el vi i el paisatge.

4.2.

BELLMUNT DEL PRIORAT

ALCALDE: Josep Maria Torné Secall

} La continuïtat en l’execució de la rehabilitació del casc antic mitjançant el Pla de Barris, tot integrant-hi els barrancs que creuen el
nucli urbà i la creació de nous espais verds.

DIA REUNIÓ: 11-10-11
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4.8.
4.5.

LA FIGUERA

LA MORERA DE MONTSANT

ALCALDESSA: Núria Crivillé

ALCALDE: Josep Maria Porqueres

DIA REUNIÓ: 19-10-11

DIA REUNIÓ: 19-10-11

TÈCNIC DE L’EQUIP REDACTOR: Montserrat Fuguet

TÈCNIC DE L’EQUIP REDACTOR: Montserrat Fuguet

COMPROMISOS POSSIBLES

COMPROMISOS POSSIBLES

} Donar compliment als punts següents, pel que respecta a actuacions, obres i/o projectes que s’han desenvolupar properament,
seguint la línia continuista del consistori pel que respecta a la protecció i conservació del paisatge:

} Integració paisatgística de les obres realitzades per la construcció de les 3 basses de reg. Reducció de l’impacte paisatgístic que
actualment existeix en els trams lineals d’abastament i distribució del sistema de reg que neix d’aquestes tres basses.

1) Es volen extreure accions de l’agenda 21 supramunicipal dels municipis que formen part del Parc Natural, per poderles executar durant la propera legislatura

4.6.

2) Es volen estudiar les propostes d’accions que planteja un estudi que ha elaborat la URV en relació a l’estratègia de

GRATALLOPS

Desenvolupament Turístic del Municipi i on es va fer una forta incidència en el tema de la Cartoixa d’Escaladei. En

ALCALDESSA. Maria Teresa Balaguer Vicent

aquest sentit, es té intenció de col·laborar directament amb el Departament de Cultura per poder realitzar accions de

DIA REUNIÓ: 11-10-2011

millora per potenciar la Cartoixa turísticament amb el rerefons de les millores del paisatge

TÈCNICA EQUIP REDACTOR: Montserrat Fuguet

3) S’està completant el catàleg de masies i masos del municipi, pel que respecta a possibles usos de sòl rústic relacionat
amb habitatges o edificacions i també s’està treballant amb la regulació de la protecció dels edificis protegits del

COMPROMISOS POSSIBLES
} Redactacció i aprovació d’un nou POUM que estigui regulat pel que en sorgeixi de la Carta del Paisatge del Priorat.
} Establiment d’una carta de colors i materials en el moment que es revisi l’instrument de planificació municipal vigent.
} Canvi de la condició que els balcons de les façanes siguin de tipus francès, ja que no segueixen la tradició de Gratallops i del
Priorat
} Continuació amb el criteri de no permetre la pavimentació de pistes forestals o camins al terme municipal.

municipi (revisió del Pla Especia de Protecció i patrimoni).

4.9.

POBOLEDA

ALCALDE: Jordi Català i també Salvador Burgos (tinent d’alcalde)
DIA REUNIÓ: 20-10-11

4.7.

MARÇÀ

REGIDORA: Anna Altadill
DIA REUNIÓ: 14-10-11
TÈCNIC DE L’EQUIP REDACTOR: Eduadro Soler
COMPROMISOS POSSIBLES
} Desenvolupament integral del turó de la Miloquera com un espai multifuncional destinat a la conservació del patrimoni natural i
cultural, el manteniment i millora del Centre de Recuperació de la Tortuga Mediterrània i del Jardí de les Olors, l’execució del
projecte de rehabilitació del Mas de l’Escultor com a Centre d’Interpretació de la Tortuga Mediterrània i la Serra de Llaberia, i la
creació d’un espai d’interpretació i observació del paisatge.

TÈCNIC EQUIP REDACTOR: Agustí Buisán
COMPROMISOS POSSIBLES
} Construcció d’una petita àrea de lleure/mirador a la zona planera situada al costat del dipòsit d’aigua, en un dels punts més alts
del municipi.
} Col·laboració amb l’entitat GEPEC amb l’objectiu de realitzar sortides amb els alumnes de l’escola pels voltants del poble per ferlos partíceps de l’entorn
} Neteja periòdica de la llera del riu Siurana
} Manteniment periòdic dels diversos camins que discorren pel municipi

21

MEMÒRIA DELS PROCESSOS DE COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ, MEDIACIÓ I CONCERTACIÓ

4.10. PRADELL DE LA TEIXETA
ALCALDE: Miquel Cabré

} Inclusió d’ordenances referents a l’establiment de criteris d’integració paisatgística en les noves construccions, com per exemple
cartes de color i materials, quan es revisi el nou planejament

DIA REUNIÓ: 14-10-11

} Solucionar els problemes vigents dels edificis en ruïnes per tal de que no ocasionin impactes visuals

TÈCNIC: Sergi Nogués

} Creació de noves zones verdes seguint criteris paisatgístics

COMPROMISOS POSSIBLES

} Continuació amb la integració paisatgística utilitzant colors i materials adients en futurs arranjaments

} Recuperació i posada en valor de les instal·lacions de l’antiga fàbrica de guix de Vilobí; en aquest sentit han demanat, via els
serveis tècnics del Consell Comarcal del Priorat, un projecte d’enderrocament d’antigues estructures i recuperació de l’edifici.

4.13. FITXES DE LES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ

} Manteniment del ferm dels camins.
} Millora de la senyalització direccional, indicativa i informativa , especialment en la cruïlla de camins i respecte els llocs d’interès
del terme; hi havia instal·lats uns 10 cartells sobre la ruta de les cabanes, però n’han desaparescut per bandalisme.
} Habilitació d’una nova bassa antiincendis, més gran que la que hi ha, que podria funcionar com a punt d’atracció d’aus; aquesta
bassa podria ser alimentada per l’aigua de 2 fonts (la font de Comes Joncs i la Font de Cova Tornera)

Durant els tallers participatius, un total de 6 ajuntaments (Vilella Baixa, Cornudella, Cabacés, Morera de Montsant, Falset i Bellmunt del
Priorat) van aportar fitxes, en les quals explicaven profusament tota la seva activitat en àmbits del paisatge, però no formulaven cap
compromís específic.

4.11. LA TORRE DE FONTAUBELLA
ALCALDE: Jaume Rofes
DIA REUNIÓ: 17-10-11
TÈCNIC DE L’EQUIP REDACTOR: Sergi Nogués
COMPROMISOS POSSBILES
} Habilitació d’equipaments i d’infraestructures per donar servei als visitants (petits hotels, punts de venda de productes locals...);
això és complex, però és bàsic per a què la Carta del Paisatge tingui una utilitzat social.
} Aprofitament del què ja existeix, com per exemple fer transitables els camins per al pas de BTT; estudiar possibilitats de
potenciar vies ferrades, itineraris per a cavalls, ... però per a fer possible tot això calen equipaments.
} Oferiment de la Sala Polivalent que té el poble per a fer-hi exposicions itinerants

4.12. LA VILELLA ALTA
ALCALDE Ramon Rosario- President de la Junta Gestora
DIA REUNIÓ: 17-10-11
TÈCNIC DE L’EQUIP REDACTOR: Agustí Buisán
COMPROMISOS POSSIBLES
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