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L’altaveu per a una nova cultura del 
territori



Organització interna

A nivell d’equip del Centre, durant el 2020 s’han realitzat les següents accions:

- 2 juntes presencials amb el 50% d’assistència de mitjana.

- 1 junta telemàtica amb el 50% d’assistència

- 1 assemblea amb el 25% assistència

Pel que fa a l’evolució de les sòcies i socis, així com de les entitats que donen suport:
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Xarxa per la incidència social i política

- Participació en la comissió en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya en la 
campanya per tal que l’Agència de la Natura hagi estat aprovada.



Suport a conflictes socioecològics

Aquest 2020 s’ha donat suport a:

-Variants de Les Preses i d’Olot

-SOS Costa Brava

-Al.legacions a la concessió d’aigües subterrànies per a ús industrial a Viladrau





Anuari per a una Nova Cultura del Territori 

Un any més, i amb el suport de la
Diputació de Girona, publiquem
l’Anuari. Aquest any l’hem titulat
«Iniciatives per a una nova cultura del
territori» i exposa, per una banda,
diferents experiències i raonaments que
mostren la necessitat i evidència
d’iniciar una nova relació amb el
territori que ens acull i en el que vivim.
Per l’altra, exposa una sèrie de conflictes
actuals que demostren, en primer lloc,
la demanda científica cap a una nova
manera de relacionar-nos com a espècie
amb el nostre entorn i, en segon lloc, el
xoc amb els mecanismes de gestió
vigents i la manca de voluntat política
per encarar aquest canvi de forma
imminent.



Conservació del Patrimoni Geològic en el Pirineu
i Prepirineu. GRUP QUERA.

-Coordinador i dinamitzador del 
grup de geoconservació QUERA i de 
les seves activitats.

- Continuació per tercer any
consecutiu de l’estudi i inventariat
del Patrimoni Geològic del Parc
Natural de les cpçaleres del Ter i del 
Freser

-Segon Seminari sobre Patrimoni
Geològic i gestió del territorio en el 
Pirineu i Prepirineu: aquest any s’ha
centrat en metodologies
d’inventariat local sobre Patrimoni
Geològic. Es va fer un webinar i una 
sortida-taller.



Publicació de la quarta Guia per a municipis en defensa dels
béns comuns, amb l’edición de la Fundació l’Alternativa.

Els municipis són un actor clau en la construcció de la democràcia i la conquesta
dels bens comuns. Estan propers als ciutadans i poden generar polítiques de
proximitat més eficients. En un món global on cada cop s’imposa més la lògica
mercantilista des dels municipis es pot fer molt per tal d’alliberar de la vida
quotidiana de les persones la mercantilització dels bens comuns.



Aigua i amfibis al Gurn: biodiversitat i fragilitat

Un projecte d’educació i sensibilització per a la conservació del patrimoni natural i la
biodiversitat de la Vall d’en Bas. Aquest projecte té una durada de 17 mesos i compta
amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, així com la col.laboració de l’Ajuntament, de dues escoles públiques i de
diverses Associacions e Veïns i Veïnes de la Vall d’en Bas.



Seminaris per a una Nova Cultura del Territori

Aquests seminaris es realitzen amb el propòsit de dinamitzar i consolidar una xarxa de
complicitats per tal de difondre i socialitzar una nova forma d’entendre i d’entendre’s
amb el territori. Aquest any 2020 hem organitzat les següents activitats:

- Taula rodona. Quin model d’infraestructures viàries i mobilitat necessita Catalunya
davant els reptes del canvi climàtic i la crisi ecològica?

-Presentació de l’Anuari 2020 “Iniciatives per a una Nova Cultura del Territori”





Anàlisi de conflictes territorials de la Regió Metropolitana de 
Barcelona

L’anàlisi dels sistemes socioecològics i la seva governança implica una lectura dels conflictes 
ambientals i les seves possibles alternatives, que sempre tenen un clar referent territorial i 
identitari en el que és clau la caracterització dels mateixos.  

La identificació dels conflictes socioecològics en el territori i la participació social en la seva 
definició i gestió s’ofereixen, doncs, com un espai per a construir socialment una Nova Cultura 
del Territori (NCT) que millori la satisfacció de les necessitats de la comunitat i que suposi la 
creació i l’enfortiment de les condicions socioculturals, polítiques, econòmiques i ecològiques 
de la gent que hi viu. 




