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Síntesi del Pla Director (2021-2024) per a la participació ciutadana 
 

EL NOU PLA DIRECTOR DEL GEOPARC ORÍGENS 

 

Des del 2018 el Geoparc Orígens (abans Geoparc Conca de Tremp-Montsec) gaudeix del segell de 

qualitat mundial concedit per la UNESCO pel seu valor geològic excepcional. Entre els seus pilars fonamentals 

hi ha el desenvolupament local sostenible a través de la conservació i la promoció del patrimoni natural i cultural.  

Segons les directrius dels Geoparcs Mundials de la UNESCO, cada Geoparc ha de tenir un Pla de gestió 

actualitzat i elaborat amb la participació ciutadana. El propòsit és que les persones que hi viuen es facin seu el 

Geoparc, una eina per millorar les condicions de vida en aquest territori privilegiat, que inclou 19 municipis de 

4 comarques lleidatanes: la Noguera, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i tot el Pallars Jussà. 

Per aquest motiu, els tècnics del Geoparc Orígens després de consultar els membres de les comissions 

assessores, els socis del Geoparc i els agents clau del territori, han elaborat una proposta pel nou Pla Director 

(2021 – 2024). Aquí es presenta una síntesi perquè el procés participatiu no serà complert sense que les 

persones que viviu en el territori tingueu l’oportunitat de dir-hi la vostra. Aquest nou Pla Director del Geoparc 

dona continuïtat al Pla Director anterior. 

 

 

 

 

 

Desprès d’aquest procés de participació es presentarà el Pla a la Junta Directiva i a l’Assemblea General 

de l’Associació del Geoparc, per a la seva aprovació. 

Una vegada el Pla Director esdevingui un document oficial es podrà consultar al web del Geoparc i es 

desplegarà mitjançant els Plans d’Acció Anuals fins el 2024. 

A més de les recomanacions dels avaluadors de la UNESCO, per continuar construint  el Geoparc i 

millorar-ne la gestió, el nou Pla Director ha tingut en compte diversos documents que tracten de la gestió 

sostenible, per exemple, el Pla d’Accions per al Desenvolupament turístic del Pallars Jussà (2018 - 2023). 

 

 

 

 

 

      Camí vell de Monsor (ruta El Cinquè Llac). Al fons, l’embassament de Sant Antoni. 

 

 

 

 

 

 

LA TEVA OPINIÓ ENS IMPORTA! 

El període de consulta ciutadana restarà obert fins el 15 de gener. Pots enviar les teves aportacions 

i consideracions a l’adreça electrònica info@geoparcorigens.cat 

 

 

Gràcies per 

participar! 

Al Geoparc Orígens pots fer un viatge en el temps per descobrir els orígens de 

l’univers, la formació dels Pirineus, l’evolució de diferents formes de vida i de nosaltres, 

els humans, …  

Vídeo Una explosió de sensacions 

Vídeo On les pedres parlen 

© Rafael López-Monné 

 

https://www.geoparcorigens.cat/ciencia/patrimoni/geologia/
https://www.geoparcorigens.cat/wp-content/uploads/2015/03/Pla-Director-Geoparc.pdf
http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/Turisme/Pla%20d'accions%20turisme%20Pallars%20Juss%C3%A0%202018-23.pdf
mailto:info@geoparcorigens.cat
https://www.geoparcorigens.cat/sobre-el-geoparc/
https://www.youtube.com/watch?v=I18CuX6r2nA
https://www.youtube.com/watch?v=vx3M9WvbSb0
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Síntesi del Pla Director (2021-2024) per a la participació ciutadana 
 

OBJECTIUS 
 

L’objectiu general d’aquest Pla Director és que sigui útil com a full de ruta pels gestors del Geoparc 

Orígens durant el període 2021-2024. 

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO es gestionen integrant línies de treball o programes:  

1. Recerca i col·laboració científica  

2. Conservació del patrimoni  

3. Educació i divulgació  

4. Desenvolupament local sostenible 

5. Visibilitat del Geoparc  

6. Gestió administrativa i treball en xarxa amb altres Geoparcs  

 

Per desenvolupar aquests programes es tenen en compte, entre d’altres, els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (Nacions Unides, 2015-2030) i els objectius del Projecte Estratègic per a la 

Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran (Diputació de Lleida, 2020-2027). Molts 

d’aquests objectius fan referència a l’ús sostenible del patrimoni natural i cultural per assolir un territori verd, 

digital i climàticament neutre. 

La transformació digital és un objectiu que afecta a totes les línies de treball del Geoparc: es vol aprofitar 

el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit productiu i per minimitzar els 

impactes visuals i despeses de manteniment vinculades a instal·lacions físiques.  Per exemple, per afavorir el 

turisme sostenible, durant els propers quatre anys, es pretén que la informació i el traçat de les rutes d’interès 

estiguin disponibles digitalment i es puguin accedir a través de dispositius mòbils.  

Cada programa té objectius específics que inclouen les directrius del Programa Internacional de Ciències 

de la Terra i Geoparcs Mundials de la UNESCO, i també les recomanacions dels avaluadors de la UNESCO 

que ens visiten periòdicament: el 2016, el 2021 i el 2024. 

 

 

 

 

 

                La Terreta, Tremp, sota el cel Starlight. 

 

  

© Kike Herrero 

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/
http://promocioeconomica.cat/es/la-diputacio-impulsa-el-projecte-estrategic-per-a-la-transformacio-economica-de-les-terres-de-lleida-pirineu-i-aran-2020-2027-de-la-ma-de-les-principals-institucions-del-territori-i/
http://promocioeconomica.cat/es/la-diputacio-impulsa-el-projecte-estrategic-per-a-la-transformacio-economica-de-les-terres-de-lleida-pirineu-i-aran-2020-2027-de-la-ma-de-les-principals-institucions-del-territori-i/
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Síntesi del Pla Director (2021-2024) per a la participació ciutadana 
 

Programa 1. Recerca i col·laboració científica 
 

L’objectiu principal d’aquest Programa és el foment de la recerca en el territori Geoparc. Gràcies als 

projectes d’investigació podem entendre la gran importància i la fragilitat del patrimoni natural i cultural del 

Geoparc. La divulgació del coneixement científic ajuda a augmentar el sentiment d’orgull i d’estima de la 

població local envers els valors d’aquest patrimoni singular. 

Aquest coneixement facilita la conservació del patrimoni i fa sostenible el seu aprofitament. També 

permet dinamitzar l’economia, p. ex., quan la troballa d’un nou fòssil anima a tornar a visitar un museu o quan 

la recerca sobre el passat romà d’Isona pot atraure visitants. Un territori que promou la recerca es manté viu 

perquè té noves històries rigoroses a explicar. 

 

INVENTARIS - TREBALLS DE RECERCA - COMUNICACIONS I ORGANITZACIÓ 

D’ESDEVENIMENTS CIENTÍFICS  

La base per a la gestió sostenible dels recursos del Geoparc són els inventaris, que ens aporten 

informació sobre la importància (científica, educativa, turística) dels elements del patrimoni local i criteris pels 

seus usos. També ens indiquen quins elements necessiten mesures específiques de conservació. 

En els propers quatre anys es pretén actualitzar i completar l’inventari del patrimoni natural (geologia i 

biologia) i cultural (infraestructures mineres, arqueologia, tradicions, mites i llegendes,...). També es vol 

contribuir en avançar  l’inventari de riscos naturals (zones que tenen una major propensió a la producció 

d’esllavissades, despreniments, etc.). 

La informació dels elements del patrimoni es facilitarà en format digital als tècnics municipals i altres 

gestors del territori perquè es vetlli per la seva conservació quan es planifiquin intervencions en el territori, com 

ara la construcció de noves pistes forestals.  

El Geoparc donarà prioritat als treballs de recerca de les escoles i les universitats relacionats amb les 

Ciències de la Terra i l’estudi del patrimoni local, que aportin beneficis a la població local. També es tenen en 

compte les temàtiques recomanades per la UNESCO com són la mitigació del canvi climàtic i la prevenció de 

riscos naturals. Es preveu implementar un programa de beques per incentivar la recerca en el nostre territori. 

Finalment, es vol posicionar el Geoparc com un indret de referència científica a nivell internacional. 

Per això, volem organitzar o participar en comunicacions i esdeveniments científics (congressos, jornades, 

conferències, etc.) per a promocionar-lo i donar-lo a conèixer dins la comunitat científica. 

                                                 Restauració del coll de dinosaure. 

 

Ajuda’ns a construir el Geoparc que vols 

Coneixes algun espai o element d’interès natural o cultural que mereixi formar part 

del patrimoni catalogat? Un conte, una cançó, una llegenda? Vols conèixer com fer 

recerca al Geoparc? Tens un projecte de recerca i t’agradaria el nostre suport? Vols 

donar a conèixer algun esdeveniment científic d’interès pel territori? Saps d’alguna 

publicació científica que hauria de formar part del fons bibliogràfic del Geoparc?... 

 

Fes-nos arribar les teves aportacions, gràcies. 

Accions 

© Museu Conca Dellà 

 

https://www.geoparcorigens.cat/ciencia/recerca/
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Síntesi del Pla Director (2021-2024) per a la participació ciutadana 
 

Programa 2. Conservació del patrimoni 
 

Les directrius de la UNESCO exigeixen que cada Geoparc desenvolupi una estratègia de 

geoconservació que inclogui mesures i activitats de protecció i conservació del patrimoni local. 

Considerem que la conservació adequada del patrimoni contribueix a mantenir i millorar un dels principals 

actius del Geoparc: la qualitat del paisatge establerta en el Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida (2008) 

i de l’Alt Pirineu i Aran (2013). 

A partir de les dades dels inventaris i del Protocol de bones pràctiques de camp del Geoparc (2019), 

s’estableixen les accions prioritàries, els objectius específics de les quals són els següents: prevenir possibles 

danys als Llocs d’Interès Geològic (LIGs), ja sigui per processos naturals o per causes de l’activitat humana; 

impulsar la protecció legal d’aquells espais més susceptibles de degradació; implementar mesures de 

conservació, prioritzant aquells espais més vulnerables o de major interès patrimonial. 

                      

PREVENCIÓ - PROTECCIÓ - RESTAURACIÓ - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - ESTALVI 

DE RECURSOS - REDUCCIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI 

 

En l’àmbit de la prevenció de possibles danys i amenaces a la població local, als visitants i als diferents 

recursos inventariats (afloraments geològics, jaciments paleontològics i arqueològics, espais agrícoles i 

forestals dedicats a la producció local, etc.), està previst: la implementació de visors web per informar a la 

població sobre possibles riscos naturals, realitzar una diagnosi de l’estat de conservació dels LIGs més 

susceptibles a la degradació, la monitorització d’aquests espais amb la col·laboració dels Cossos Oficials de 

Seguretat, i l’elaboració d’un catàleg digital d’afloraments (models virtuals en 3D) per no perdre aquests valors 

en cas de destrucció física, entre d’altres accions. 

A més de la prevenció, sovint és necessari la protecció del patrimoni que dona valor científic, educatiu o 

turístic al Geoparc. Les mesures de restauració s’aplicaran quan es consideri que convé reconstruir algun 

element danyat, parcial o totalment. S’impulsarà l’aplicació de la legislació i es proposaran figures legals de 

protecció dels LIGs que ho requereixin, sense oblidar la millora i manteniment d’accessos als espais d’interès 

turístic. 

En l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic es vol participar activament en la recerca que s’està 

produint en el marc de l’Estratègia Pirenaica de canvi climàtic, mantenir la cooperació amb les institucions per 

a la millora de l’eficiència energètica,  i també donar suport a projectes de sensibilització del canvi climàtic i 

reducció de la petjada de carboni, com és el cas del Projecte Gratitud Pallars. 

 També s’impulsarà la redacció d’un estudi d’impacte paisatgístic i d’espais agraris que contribueixi a 

proveir els ens locals amb la informació necessària per poder donar resposta a projectes d’impacte significatiu 

en el territori.  

                     Mesures de protecció al jaciment de petjades de dinosaures d’Orcau. 

 

Ajuda’ns a construir el Geoparc que vols 

Vols conèixer l’estat del patrimoni que tens més a prop? Coneixes algun espai 

d’interès natural o cultural que necessiti atenció? Participes en un projecte de 

custòdia del territori i us aniria bé la cooperació del Geoparc?...  

 

Fes-nos arribar les teves aportacions, gràcies. 

 

Accions 

© Albert Cereza 

 

https://www.geoparcorigens.cat/ciencia/patrimoni/
https://www.geoparcorigens.cat/wp-content/uploads/2020/04/MBBPP_RESUM-1.pdf
https://www.gratitudpallars.cat/
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Síntesi del Pla Director (2021-2024) per a la participació ciutadana 
 

Programa 3. Educació i divulgació 
 

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO col·laboren amb les entitats educatives del territori per promoure 

activitats i eines didàctiques per a totes les edats amb el propòsit de difondre el coneixement del patrimoni 

geològic i els seus vincles amb la biologia i la cultura.  

El Geoparc impulsa activitats educatives per escoles i instituts, alhora que col·labora amb diferents 

universitats i centres de recerca, com ara l’Institut Català de Paleontologia i l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya. 

L’objectiu principal és la transformació de la societat a partir de l’educació, és a dir, avançar cap a 

una societat més sostenible, respectuosa i orgullosa del seu territori. El Geoparc dona prioritat a l’educació en 

les Ciències de la Terra, l’educació ambiental, la sostenibilitat i la resiliència de la població local davant el canvi 

global, alhora que transmet a la societat el coneixement científic que resulta de la recerca que s’està duent a 

terme en el territori. Es prioritza la innovació i la digitalització per compartir més fàcilment el coneixement, 

apostant pel reequilibri territorial, la igualtat d’oportunitats i el benestar dels habitants del Geoparc. 

                      

EDUCACIÓ PER ESTUDIANTS I DOCENTS - EDUCACIÓ PER GRUPS QUE 

REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL - ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES I 

DIVULGATIVES 

En el marc de l’educació formal es vol arribar a alumnes i docents dels centres de l’entorn, perquè siguin 

coneixedors del patrimoni local i dels valors que representa la figura del Geoparc. L’oferta de formació es 

continuarà oferint a través de cursos i sortides de camp gestionats directament des del Geoparc o en cooperació 

amb altres experts, per exemple, de l’Entorn i el Camp d’Aprenentatge o dels Centres de Recursos 

Pedagògics (CRP). Aquestes activitats també han de servir per conscienciar els més petits en valors d’igualtat 

i treball en equip. 

El Geoparc promou productes educatius que ja es troben disponibles com el Projecte Apadrina que es 

gestiona des dels diferents CRPs i n’elabora i promociona de propis com ara, la Maleta didàctica Un Geoparc 

de Pel·lícula per alumnes de 10 a 14 anys. També proposa projectes de recerca per a joves de batxillerat i 

realitza assessoraments a museus, centres de visitants i altres equipaments turístics que preparen material 

didàctic. 

En l’àmbit de l’educació superior, es vol continuar tutoritzant pràctiques en empresa, treballs de fi de 

grau, treballs de fi de màster per estudiants universitaris o de cicles formatius. També es vol donar suport a 

excavacions paleontològiques i arqueològiques, camps de treball i cursos d’extensió universitària, com ara el 

de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida. 

En els pròxims quatre anys s’ha previst continuar realitzant diferents activitats de divulgació relacionades 

amb el patrimoni local com, per exemple, activitats educatives en espais culturals, exposicions, visites guiades, 

col·laboracions amb les biblioteques locals, i es preveu començar a impulsar accions de voluntariat. 

 

 

 

 

 

Ajuda’ns a construir el Geoparc que vols 

Formes part d’alguna associació educativa, esplai o algun col·lectiu que realitza 

activitats de voluntariat? Estàs interessat en cooperar amb el Geoparc?  

 

Fes-nos arribar les teves aportacions, gràcies. 

 

Accions 

© Entorn d’Aprenentatge de Tremp 

 

https://www.geoparcorigens.cat/educacio/
https://www.geoparcorigens.cat/educacio/escoles/
https://www.geoparcorigens.cat/educacio/escoles/
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Síntesi del Pla Director (2021-2024) per a la participació ciutadana 
 

Programa 4. Desenvolupament local sostenible 
 

En base a la gestió dels recursos naturals i culturals del territori, el Geoparc impulsa el desenvolupament 

local sostenible, adreçat a beneficiar a la població local generant nous llocs de treball atractius i de qualitat en 

l’entorn proper que contribueixin a fixar població al territori. 

Els objectius principals d’aquest Programa són la millora de les activitats turístiques i de les 

infraestructures associades, dels productes locals i de les activitats culturals vinculades al patrimoni local. 

Es tracta d’impulsar nous models de negoci vinculats a la preservació, recuperació i valorització de la 

geodiversitat, la biodiversitat, el sòl i la gestió de l’aigua, entre d’altres. 

                      

AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’EMPRESES COL·LABORADORES DEL GEOPARC - 

MILLORA DE LA QUALITAT DEL TURISME SOSTENIBLE - DESENVOLUPAMENT I 

PROMOCIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS I CULTURALS - PROMOCIÓ DE 

PRODUCTES LOCALS AGROALIMENTARIS I D’ARTESANIA NO ALIMENTÀRIA 

Es vol seguir dinamitzant l’economia a través d’accions relacionades amb el turisme sostenible, 

l’activitat cultural, i la promoció de productes locals amb valor afegit (agroalimentació i artesania no 

alimentària), per contribuir a la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i 

forestal. Aquest valor afegit té a veure amb el respecte i la preservació de tradicions i formes de vida locals les 

quals ajuden a reforçar el sentiment identitari de la població. 

A les accions relacionades amb el desenvolupament sostenible es seguirà promovent els vincles entre 

els diferents socis i col·laboradors (públics i privats). Per continuar reforçant el treball en xarxa, el Geoparc 

disposa d’una estratègia de col·laboració. Durant els pròxims quatre anys s’obriran convocatòries per facilitar 

l’adhesió de noves entitats col·laboradores.  

Algunes de les entitats d’interès pel Geoparc són les agències de turisme, les empreses de guiatge, els 

allotjaments turístics, els artesans, els productors locals i també els restauradors per a la promoció conjunta de 

l’artesania i gastronomia local, entre d’altres. El Geoparc vol reforçar la col·laboració amb els grans projectes 

estratègics que existeixen al territori, com són: Al Teu Gust, Aliments del Pallars i Vine al Pallars, Viu el Jussà. 

Per pal·liar els efectes de la COVID-19 en el sector agroalimentari, el Geoparc vol prevenir i reduir les 

pèrdues i el malbaratament alimentari, i impulsar la venda online de productes locals, per exemple, donant 

suport a la plataforma https://delpallarsacasa.cat/. 

 

Productes Al Teu Gust, Aliments del Pallars en una mostra de la Xarxa Geoparcs Espanyols   

Accions 

https://www.geoparcorigens.cat/quefer/museus/
https://www.geoparcorigens.cat/sobre-el-geoparc/entitats-colaboradores/
https://www.alteugust.com/
https://www.viujussa.cat/
https://delpallarsacasa.cat/
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Síntesi del Pla Director (2021-2024) per a la participació ciutadana 
 

Es vol avançar en la millora de qualitat turística de la nostra destinació apostant per l’ecoturisme i la 

certificació d’empreses. El territori ha estat guardonat el 2020 com un dels Top 100 de Green Destinations 

(Destinació Verda), en reconeixement a la feina feta en desenvolupament i promoció del turisme sostenible. 

Més enllà del turisme sostenible que ens requereix la UNESCO, es considera important obtenir una certificació 

reconeguda ja que ens aportaria una metodologia de treball competent, rigorosa i de prestigi. D’aquesta manera 

garantirem un ús turístic del Geoparc compatible amb la conservació del territori, minimitzant els impactes 

negatius i contribuint al desenvolupament sostenible de l’economia local.  

El Consell Comarcal del Pallars Jussà té previst presentar una sol·licitud de subvenció per a la realització 

d’un Pla de sostenibilitat turística ambiciós pel territori. Sens dubte, aquest Pla serà l’eina transformadora del 

turisme al nostre territori en els propers anys i el Geoparc participarà, donarà suport i s’implicarà al màxim per 

tal d’assolir els objectius marcats al respecte. 

Està previst la implementació d’enquestes per ampliar el coneixement sobre la percepció dels visitants 

al voltant dels equipaments, els serveis i les activitats vinculades al Geoparc. Les dades recollides serviran per 

aportar informació de valor que podrà ser utilitzada per millorar de la competitivitat turística de les empreses i 

entitats del territori, a la vegada que permetrà assolir els compromisos adquirits amb la UNESCO relatius al 

seguiment de l’evolució del Geoparc. La recollida de dades es farà principalment a través de treballs de 

recerca, de terminals en els punts d’acollida turística i d’enquestes d’opinió i de satisfacció. 

Es donarà continuïtat a la promoció i desenvolupament del productes turístics i culturals, com per 

exemple, el projecte Gaudeix el Geoparc que garanteix que certes activitats turístiques programades es 

realitzin, fent-se càrrec el Geoparc del cost econòmic en cas de no arribar al mínim de participants. 

Altres accions previstes en el Programa 4: 

✓ Organització de jornades de formació per millorar la qualitat turística. Aquesta formació està adreçada 

a empreses que treballin al territori, tinguin o no conveni amb el Geoparc. 

✓ Millora de les georutes existents i desenvolupament de noves rutes turístiques del Geoparc que 

incloguin llocs d’interès cultural i d’interès ecològic. La digitalització i les noves tecnologies permetran 

l’accés a aquestes rutes a traves de dispositius mòbils. 

✓ Promoció continuada d’esdeveniments esportius del territori com són els Festivals de Senderisme o la 

Geobike Pallars. 

✓ Suport al Centre BTT Pallars per esdevenir una destinació de bicicleta de primer ordre treballant en les 

diverses modalitats del ciclisme.  

✓ Valorització dels boscos i dels espais agraris per generar nous models de negoci agroforestals. 

                                                              Caiac a Mont-rebei. 

 

 

Ajuda’ns a construir el Geoparc que vols 

El Geoparc està buscant productes locals de qualitat relacionats amb la geologia per 

impulsar-ne la venda, en coneixes algun? Tens propostes de nous productes? Saps 

d’algun esdeveniment cultural, esportiu o gastronòmic que el Geoparc podria 

promocionar? Consideres que hi ha llocs del Geoparc on s’hauria de regular millor el 

turisme? Vols compartir alguna recepta de cuina tradicional que no s’hauria de 

perdre?... 

 

Fes-nos arribar les teves aportacions, gràcies. 

 

© Jordi Peró 

 

https://www.geoparcorigens.cat/quefer/visites-guiades/gaudeix-el-geoparc/
https://www.geoparcorigens.cat/quefer/rutes-seleccionades/
https://www.geoparcorigens.cat/quefer/activitats-del-geoparc/actividats-esportives/
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Programa 5. Visibilitat del Geoparc 
 

Segons els avaluadors de la UNESCO, cal millorar les activitats i les eines de visibilitat del Geoparc. És 

important que tant els visitants com la població local sàpiguen que es troben en un Geoparc i que puguin accedir 

més fàcilment al material divulgatiu i als continguts temàtics. 

Per això, aquest Programa vol assolir els objectius de millorar la visibilitat del Geoparc i la promoció 

de les xarxes de Geoparcs i de la marca UNESCO, d’acord amb el Pla de Comunicació del Geoparc (2019). 

Aquest Pla contempla la creació d’un comitè de comunicació i té objectius específics relacionats amb la 

digitalització, com ara la creació de l’estratègia de comunicació online o l’aposta per les eines digitals per crear 

xarxa local i millorar la comunicació en diferents idiomes per obrir el Geoparc al món . 

                     

COMUNICACIÓ INTERNA, VISIBILITZACIÓ DEL GEOPARC EN ESPAIS FÍSICS, 

DIGITALS AMB LA CREACIÓ DE MATERIALS DE DIFUSIÓ I MARXANDATGE – 

CAMPANYES DE PROMOCIÓ I MÀRQUETING 

 

La comunicació interna fa referència a les diferents accions de comunicació per a la coordinació i visibilitat 

del Geoparc entre el personal propi i les entitats locals amb qui treballa (socis, entitats col·laboradores, població 

local, institucions,...), amb la finalitat de reforçar la cohesió territorial. 

El vol millorar la comunicació del Geoparc que es fa a través de diversos canals, per exemple, la pàgina 

web, les xarxes socials, els fulletons, els audiovisuals, etc. L’ús de noves tecnologies no exclou el material 

divulgatiu en suport físic i facilita l’adaptació de la comunicació a les necessitats dels usuaris en situacions 

socioeconòmiques i ambientals canviants. 

El Pla de Comunicació del 2019 preveu realitzar accions de comunicació a la població local i als visitants 

amb xerrades i activitats que expliquin el Geoparc pels diferents municipis a través d’un missatge únic i 

entenedor.   

 

  

 

 

Es vol aprofundir en la millora del posicionament del territori per donar-lo a conèixer millor i fer-lo més 

atractiu de cara al visitant. Per aquest motiu s’elaborarà un Pla de màrqueting i es faran accions de 

comunicació principalment orientades als visitants. Amb aquest document es pretén saber:  

✓ En tenim prou amb els productes turístics que tenim?  

✓ Com i quan hem de vendre els productes locals, principalment turístics, del territori?  

✓ Quines fires nacionals i internacionals són les millors per anar a promocionar el nostre territori?  

✓ Quina és la publicitat que més ens interessa?  

✓ Quins són els productes de record que ens falten i cal potenciar per al visitant? 

                                        Porta d’entrada del Geoparc al port de Comiols. 

Accions 

https://www.geoparcorigens.cat/
https://www.geoparcorigens.cat/
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Per fer més visible el Geoparc cal aprofitar millor els equipaments, els espais d’interès patrimonial i les 

rutes turístiques del territori. En aquest aspecte es contribuirà a la revisió i renovació dels elements de 

comunicació dels equipaments i museus estratègics.   

Durant aquest període està previst desenvolupar productes de realitat virtual d’alt impacte, que a la 

vegada que contribueixen a visibilitzar el Geoparc a nivell internacional, serveixin com a eines educatives i 

divulgatives per interpretar millor els espectaculars fenòmens geològics que fan que el nostre territori sigui tant 

reconegut pels geòlegs i paleontòlegs d’arreu del món.  

Es considera disposar de productes de marxandatge, per exemple: material de papereria, roba o altres 

productes que es creguin d’interès, tenint en compte la producció d’artesania local. 

De cara als mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa, revistes especialitzades en turisme, etc.), 

en els pròxims quatre anys estan previstes campanyes de promoció i de màrqueting, com ara viatges 

organitzats per tal que periodistes coneguin alguns dels atractius i de les accions que s’hi fan perquè després 

ho puguin explicar al seu mitjà. També es faran campanyes enfocades a públics específics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebració Som Geoparc al Passeig Pompeu Fabra de Tremp. 

  

Ajuda’ns a construir el Geoparc que vols 

Trobes útil la pàgina web del Geoparc? I les xarxes socials? Quina informació del 

Geoparc t’agradaria tenir al mòbil? Quins productes de record trobes a faltar? Creus 

que hi ha alguna oportunitat de millora de la visibilitat del Geoparc que no s’està 

treballant?... 

 

Fes-nos arribar les teves aportacions, gràcies. 
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Programa 6. Gestió administrativa i treball en xarxa 
 

Tant la gestió com el treball en xarxa són dos dels trets fonamentals dels Geoparcs. L’òrgan de gestió 

del Geoparc ha de tenir la capacitat de gestionar tot el seu territori amb la participació dels agents locals i de la 

població. Aquesta gestió inclusiva implica alhora, disposar d’un Pla Director i un finançament que permeti el 

desenvolupament eficient del Pla per assolir els objectius. 

El treball en xarxa no només ha de ser a nivell local sinó també cooperant amb les xarxes de Geoparcs 

i altres territoris, per tal d’aprendre els uns dels altres. La cooperació a nivell internacional contribueix a mantenir 

vives les xarxes de Geoparcs i a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Per aquests motius, els objectius principals d’aquest Programa són fer més eficient la gestió del 

Geoparc, millorar el treball en xarxa i superar les dues properes avaluacions de la UNESCO (el 2021 i el 

2024). 

 

                      

TASQUES ADMINISTRATIVES I RECERCA DE FINANÇAMENT -PARTICIPACIÓ EN 

REUNIONS I GRUPS DE TREBALL - DIVULGACIÓ INTERNACIONAL DEL GEOPARC - 

COOPERACIÓ AMB GEOPARCS I ALTRES TERRITORIS - PREPARACIÓ DE LES 

AVALUACIONS DEL GEOPARC 

 

A més de la recerca de finançament per implementar i fer el seguiment de les accions del Pla Director, 

algunes de les tasques administratives habituals són l’elaboració cada any del Pla d’Acció Anual del Geoparc, 

la convocatòria i seguiment dels acords de l’Assemblea General de socis i de la Junta directiva i l’elaboració de 

les memòries anuals d’activitats. El Pla Director també preveu una anàlisi de la pròpia gestió. 

A nivell estatal, està previst l’intercanvi d’experiències amb altres Geoparcs, l’organització d’unes 

Jornadas Abiertas del Foro Español de Geoparques, i la creació de rutes turístiques conjuntes amb els 

Geoparcs veïns, entre d’altres accions. 

A nivell internacional, la previsió del treball en xarxa amb altres Geoparcs i la UNESCO agrupa un 

conjunt de tasques relacionades amb les activitats del calendari comú dels Geoparcs, p. ex., la Setmana 

dels Geoparcs Europeus, la celebració de diades internacionals, com el Dia Internacional de la Terra (22 

d’abril); la participació en les reunions de Geoparcs y en els grups de treball, com el d’educació; la 

cooperació amb altres Geoparcs en projectes comuns, com ara GEOfood (promoció de productes 

agroalimentaris). 

Per impulsar la promoció internacional del Geoparc, està previst continuar la divulgació del nostre 

Geoparc en els mitjans de comunicació internacionals dels Geoparcs: pàgines web (Xarxa Europea i Xarxa 

Mundial), xarxes socials, revistes electròniques, publicacions, etc. 

Tots els Geoparcs són avaluats periòdicament. En el nostre cas, ens toquen avaluacions el 2021 i el 

2024. Per superar-les cal preveure la preparació de la documentació oficial i també del proper Pla Director, 

que doni continuïtat al que ara s’està elaborant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuda’ns a construir el Geoparc que vols 

Trobes a faltar alguna informació d’interès de l’Associació Geoparc? Coneixes algun 

projecte europeu on pugui participar el Geoparc?... 

 

Fes-nos arribar les teves aportacions, gràcies. 

 

Accions 

RECORDA QUE LA TEVA OPINIÓ ENS IMPORTA! 

El període de consulta ciutadana restarà obert fins el 15 de gener. Pots enviar les teves aportacions 

i consideracions a l’adreça electrònica info@geoparcorigens.cat 

 

 

Gràcies per 

participar! 

https://www.geoparcorigens.cat/sobre-el-geoparc/organs-de-gestio/
https://www.geoparcorigens.cat/sobre-el-geoparc/organs-de-gestio/
http://geoparques.eu/comite-espanol-de-geoparques/el-comite/
https://www.geoparcorigens.cat/quefer/activitats-del-geoparc/setmana-dels-geoparcs-europeus/
https://www.geoparcorigens.cat/quefer/activitats-del-geoparc/setmana-dels-geoparcs-europeus/
https://www.geofood.no/about-you
http://www.europeangeoparks.org/
http://www.globalgeopark.org/
http://www.globalgeopark.org/
mailto:info@geoparcorigens.cat

