El Solsonès en un clic
Descobreix el patrimoni del Solsonès digitalment, via weeb, mòbil o tablet.
Una eina turística i de gestió

PROJECTE BASSADÒRIA: reflexió, reconeixement i millora dels serveis
ambientals dels boscos i espais agroforestals del Solsonès i rodalies
Presentat conjuntament amb l’Associació Territori de Masies als ajuts per a projectes
d’educació i sensibilització ambiental 2018-2019 del Departament de Territori i Sostenibilitat
amb l’objectiu de valorar els serveis ambientals dels ecosistemes

Objectiu general del projecte:
Generar espais de reflexió i oferta d’activitats pel reconeixement integral dels
serveis ambientals dels boscos i espais agroforestals del territori, i vincular el seu
manteniment i millora amb bones pràctiques i la participació veïnal i del visitant.
Abast territorial del projecte:
Solsonès, Bages Nord-occidental, nord-est de la Segarra, Nord del Berguedà.
www.territoridemasies.cat
Amb el suport
de:

Actuacions:
1. Recerca participada sobre el coneixement actual dels serveis ambientals i la seva percepció.
2. Campanya audiovisual i gràfica sobre el coneixement i valoració dels serveis ambientals
dels boscos, espais agraris i agroforestals.
3. Elaborar una guia d’interpretació dels serveis ambientals dels boscos i espais agraris del
Solsonès i rodalies i de foment de bones pràctiques.
4. Programa d’identificació col·lectiva d’elements emblemàtics pels serveis ambientals (xerrades i
seguiments participatius BIOSOL i Servidor Web).
5. Programa de rutes i mitjans interpretatius online (rutes participades amb llibret de ruta penjat al
visor del projecte lligat al Servidor Web).
6. Campanya d’informació i sensibilització entorn la custòdia del territori.
7. Inventariat d’indrets de custòdia
8. Assessorament i elaboració d’acords.

www.territoridemasies.cat

9. Creació de l’Espai Bassadòria (visites a l’Espai Natura de Riner)
Amb el suport
de:

Calendari d’activitats:
- - - MARÇ - - Tallers en espais d’educació no formal
2, 9, 23 i 30 de març
Tallers sobre serveis ambientals i
percepció
Sant Llorenç de Morunys, 2 de març
Solsona, 9 de març
Calaf, 15 de març
Torà, 30 de març
Ruta Prades – Castelltallat, Xerrada
Biosol i Taller indret custòdia
Castelltallat, 16 de març
Xerrada Biosol i Presentació servei
assessorament acords de custòdia
Solsona, 23 de març

- - - ABRIL - - Xerrada Biosol
Clariana del Cardener, 6 d’abril
Ruta Miracle, Xerrada Biosol i Taller
indret custòdia
El Miracle, 20 d’abril
- - - MAIG - - Ruta de les fonts i Xerrada Biosol
Sant Climenç, 4 de maig
Xerrada Biosol i Taller indret custòdia
Cambrils, 18 de maig

- - - JUNY - - Taula Rodona Custòdia del Territori
Solsona, 8 de juny
Xerrada Biosol i Taller indret custòdia
Sant Llorenç de Morunys, 15 de juny
- - - JULIOL - - Visites guiades al punt "Bassadòria i a
l'Espai Natura
6, 7, 13, 20, 28 de juliol

www.territoridemasies.cat
Amb el suport
de:

