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Coneixes el 
paisatge que 
t’envolta?

Com 
t’agradaria
que fos el 
paisatge?

Comarques
Centrals

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Direcció General
de Participació Ciutadana

Més informació:

Av. Diagonal, 409 · 08008 Barcelona
Tel. 93 552 60 68 · Fax 93 552 60 70
dgparticipacio.ri@gencat.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Direcció General
de Participació Ciutadana

Internet
www.catpaisatge.net
catalegsdepaisatge@catpaisatge.net

Per assistir a una sessió 
informativa i de debat, cal que 
truquis al 93 552 60 68 o enviïs 
un correu electrònic a 
dgparticipacio.ri@gencat.cat, en 
què has de consignar a quina de 
les sessions vols assistir, el nom 
i cognoms, el telèfon i l’adreça 
electrònica.

Vols participar en l’elaboració 
del Catàleg de paisatge de les 
Comarques Centrals?

Tens dues formes per participar-hi: assistint a 
una sessió de participació o a través d’Internet.

Sessions

S'han organitzat cinc sessions informatives i de 
debat perquè puguis conèixer millor el paisatge 
de les Comarques Centrals, el procés d'elaboració 
del seu Catàleg de paisatge, i puguis aportar el 
teu punt de vista sobre els paisatges d'aquest 
àmbit.

Manresa
Dijous, 12 de juny de 2008, 18.30 h
Fundació Universitària del Bages
(Avda. Universitat, 4-6)

Manlleu
Dimarts, 17 de juny de 2008, 18.30 h
Museu Industrial del Ter (Passeig del Ter, s/n)

Igualada
Dijous, 19 de juny de 2008, 18.30 h
Centre de Serveis a les Empreses
(Avda. Mestre Muntaner, 86)

Berga
Dilluns, 30 de juny de 2008, 18.30 h
Casal de Gent Gran (Pl. St. Joan, s/n)

Solsona
Dimarts, 1 de juliol de 2008, 18.30 h
Ajuntament de Solsona (Castell, 20)

Les sessions tenen una durada aprox. de 2.30 h

Durant tot el procés d’elaboració del Catàleg de 
paisatge de les Comarques Centrals, es poden 
fer comentaris i aportacions a la bústia de paisatge 
catalegsdepaisatge@catpaisatge.net.

Bústia de paisatge@

@



Quins continguts tenen?

Els catàlegs contenen, entre altres aspectes:

•	 Els valors en el paisatge.

•	 Les activitats i els processos que incideixen o han 
incidit de manera més notòria en la configuració 
actual del paisatge.

•	 Els principals recorreguts i llocs des dels quals 
es percep el paisatge.

•	 La delimitació dels diversos paisatges i el seu 
nom.

•	 La definició dels objectius de qualitat paisatgística 
per a cada paisatge.

•	 Una proposta de mesures i d’accions necessàries 
per assolir els objectius de qualitat paisatgística.

Quants catàlegs hi ha?Què són els catàlegs de paisatge?

Són instruments per protegir, gestionar i ordenar 
el paisatge de Catalunya i estan concebuts, 
principalment, com a eines de suport a la 
planificació territorial. També són útils en altres 
polítiques públiques que hi estan relacionades 
com ara: la conservació de la natura, l’agricultura, 
la indústria, les infraestructures de transport, la 
cultura o el turisme.

La llei de paisatge de Catalunya els defineix com 
els documents que determinen els diferents tipus 
de paisatges de Catalunya, identifiquen els seus 
valors i l’estat de conservació i proposen els 
objectius de qualitat que han de complir. Els 
catàlegs ens permeten conèixer com són els 
nostres paisatges, quins valors tenen, quins factors 
expliquen que tinguem determinats paisatges i no 
uns altres, com evolucionen i, finalment, quins 
paisatges volem i com podem assolir-los.

L’Observatori del Paisatge elabora, per encàrrec 
de la Generalitat de Catalunya, set catàlegs de 
paisatge que coincideixen amb les set demarca-
cions territorials de Catalunya.

En elaboració

Pendent d’aprovació
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Vols participar en l’elaboració del 
Catàleg de paisatge de les Comarques 
Centrals?
T’expliquem com fer-ho
Actualment, l’Observatori del Paisatge està 
elaborant el Catàleg de paisatge de les Comarques 
Centrals. Un equip de persones expertes 
s’encarrega de l’elaboració tècnica, però és 
fonamental que la ciutadania identifiqui i valori el 
paisatge on viu, conegui les dinàmiques que el 
transformen, les seves potencialitats i oportunitats, 
els seus riscos i, especialment, que participi en 
les decisions sobre la seva protecció, gestió i 
conservació.


