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ANTECEDENTS 

 
 

Com antecedents s’han tingut en compte diferents documents per elaborar el Pla Director: 

- Pla Director del Geoparc (2015-2020). 

- Recomanacions de la primera avaluació (2018). 

- Documents oficials de revalidació dels geoparcs: 

o Documents A i el seu annex 

o Document B 

o Progress report 

o Directrius (Guidelines) dels Geoparcs Mundials de la UNESCO 

- Pla de Comunicació del Geoparc (2020) 

- Estratègia de recollida de dades dels visitants 

- Altres documents de referència: 

o Directius d’avaluació de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat 

de Catalunya (2010)  

o Directius d’equitat entre les dones i els homes de la cooperació al 

desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (2010). 

o Estratègies de Desenvolupament Sostenible a l’àrea de la Conca de Tremp 

(Pallars Jussà) (Conclusions i propostes, 2003). 

o El Desenvolupament Estratègic del Pallars Jussà (Factors i obstacles, 2009; 

Proposta per a la discussió, 2010). 

o Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà (2017-2021). 

o Pla d’Accions per al Desenvolupament turístic del Pallars Jussà (Pla 

d’Accions Horitzó 2018/2023). 

o Programa d’Actuació Comarcal del Pallars Jussà (2019-2023).  

o Pla Rector d’ús i gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici (2003). 

o Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida (2008). 

o Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran (2013). 

o Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 

de  les Nacions Unides (2015). 

o Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de 

Lleida, Pirineu i Aran (Diputació de Lleida, 2020 – 2027). 

o Pla de Reactivació Socioeconòmica del Pallars Jussà 2021-2024. 
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METODOLOGIA 

 
 

Les directrius dels Geoparcs Mundials de la UNESCO exigeixen que cada Geoparc disposi d’un 

Pla de gestió actualitzat i que en l’elaboració del qual hi participin els agents clau del territori, els 

socis del Geoparc i representants del teixit social. La finalitat principal és que les persones que 

hi viuen és facin seu el Geoparc participant de forma activa en la seva gestió. Per aquest motiu, 

s’ha seguit la següent metodologia.  

A partir de l’anàlisi del Pla Director anterior (2015 -2020) i d’altres documents de referència, que 

reflecteixen l’evolució del Geoparc (veure apartat d’antecedents), l’equip tècnic defineix els 

objectius del nou Pla Director (2021 - 2025).  

Per elaborar aquest Pla Director l’equip tècnic del Geoparc ha comptat amb el treball d’un 

assessor extern, el Dr. Joan Poch. De forma conjunta, han fet una proposta dels programes, 

projectes i accions estratègiques que estructuren el Pla Director. Aquesta revisió inclou l’anàlisi 

de l’anterior Pla Director (2015-2020) del qual, l’actual Pla n’és la continuació. S’adjunta com 

annex I al final d’aquest Pla la síntesi de la valoració del grau d’assoliment dels objectius dels 

programes del Pla Director 2015-2020.  

Seguint un procés participatiu, s’han consultat individualment els membres de les comissions 

assessores, els agents clau del territori i els socis del Geoparc, que ja coneixen el concepte i el 

propòsit del Geoparc. Les persones consultades tenen experiència en diferents àmbits i es poden 

dividir en dos grans blocs.  

En el bloc de les Ciències de la Terra i l’Arqueologia s’han consultat per correu electrònic i/o per 

telèfon més de 30 persones d’institucions clau de l’àmbit científic, com ara l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya, l’Institut Català de Paleontologia, diverses universitats (UdL, UAB, UB, 

UPC,...), el Centre d’Observació de l’Univers del Montsec, el Col·legi de Geòlegs de Catalunya,  

la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica, etc., i també diversos geòlegs 

independents. El 70% de les persones consultades han fet aportacions concretes en diversos 

camps: geologia, paleontologia, mineria, arqueologia, astronomia, biologia, etc. 

En el bloc de l’educció i el desenvolupament econòmic s’han consultat més de 40 persones 

expertes de diferents entitats públiques i privades, per exemple, Ajuntaments, Consells 

Comarcals, el Centre de Recursos Pedagògics del Pallars Jussà, l'Entorn d'Aprenentatge 

(Tremp), museus i centres de visitants (com ara, l’Epicentre i el Museu Hidroelèctric de Torre de 

Capdella), fundacions (p. ex., la Fundació Catalunya - La Pedrera), associacions (p. ex., 
l’Associació de La Terreta), i també empreses privades de l’àmbit del turisme i de la divulgació. 

Més del 80% de les persones consultades han fet aportacions concretes. 

Les accions estratègiques definitives han estat validades en sessions de treball específiques 

d’aquestes comissions. A continuació, aquest procés participatiu s’estén a la població a través 

d’un espai de consulta al web del Geoparc amb el propòsit de que les persones que hi viuen es 

facin seu el Geoparc. Finalitzat el període de consulta, del desembre del 2020 al gener del 2021, 

s’han rebut 6 aportacions, que han estat incorporades en el Pla. Aquestes aportacions estan 

relacionades amb aspectes clau del Geoparc com ara, la didàctica de les Ciències de la Terra, 

la divulgació del patrimoni o la promoció d’empreses locals.  

També estava previst fer sessions consultives presencials en diverses poblacions del territori del 

Geoparc, però no ha estat possible per causa de la covid-19. De totes maneres, els responsables 

del Pla Director agraeixen a totes les persones que han participat, d’una manera o altra, en les 

fases de consulta. Sense elles aquest document no pot assolir tot el seu sentit.  
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Finalment, el document resultant es va presentar a la Junta Directiva i aprovat per l’Assemblea 

General de l’Associació Geoparc, en la seva sessió ordinària del 25 de febrer de 2021. Una 

vegada el Pla Director ha esdevingut un document rector oficial, es podrà consultar al web del 

Geoparc i es desplegarà mitjançant els Plans d’Acció Anuals fins el 2025. 
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ESTRUCTURA 

 
 

El Pla Director inclou línies de treball sobre la recerca i la conservació del patrimoni local, 

destacant la Geologia (inclosa la Paleontologia) i els vincles entre el patrimoni natural, el cultural 

i el paisatge; sobre el desenvolupament local sostenible, destacant el geoturisme 

(infraestructures i activitats) i els productes locals (agroalimentaris i no agroalimentaris); sobre 

l’educació i la divulgació dels valors dels geoparcs, que estan vinculats als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS, veure annex II), que fa seus la UNESCO (medi ambient, 

sostenibilitat, prevenció de riscos, lluita contra el canvi climàtic, resiliència, equitat, etc.); sobre 

comunicació i màrqueting del Geoparc; i sobre el treball en xarxa (networking) a dins i fora del 

Geoparc.  

El Pla Director consta de 6 programes: 

Programa 1. Recerca i col·laboració científica 

Programa 2. Conservació del patrimoni   

Programa 3. Educació y divulgació 

Programa 4. Desenvolupament local sostenible 

Programa 5. Visibilitat del Geoparc 

Programa 6. Gestió administrativa i treball en xarxa 

 

Cada programa està dividit en projectes que es designen amb parelles de nombres, per 

exemple: 1.1, 1.2, 1.3, etc., pels projectes del programa 1. Les accions estratègiques de cada 

projecte es designen per tres dígits. Per exemple: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, etc.  

A cada programa hi ha tres apartats:  

- Objectius específics: es concreten les finalitats del programa en els propers quatre anys. 

- Projectes i accions: es recullen els projectes i les accions estratègiques del programa. 

- Indicadors: s’estableixen indicadors per mesurar els resultats i l’efectivitat de les accions 

del programa. 

El Pla també inclou una programació temporal de les principals activitats (cronogrames) i un 

pressupost estimat.  
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OBJECTIUS  

 
 

Segons les directrius de la Xarxa Mundial de Geoparcs, 

els geoparcs tenen el propòsit principal d’explorar, 

desenvolupar i mostrar la relació entre el patrimoni 

geològic i tots els altres aspectes del patrimoni natural i 

cultural del territori, en benefici de la població local. 

Aquest propòsit s’alinea amb els de la UNESCO, 

organització de les Nacions Unides que promou 

l’educació, la ciència i la cultura. No s’ha d’oblidar 

aquest bagatge de més de 20 anys d’experiència que 

marca la manera d’actuar dels geoparcs, territoris únics 

que tenen un patrimoni geològic de rellevància internacional.  

 

OBJECTIU GENERAL  

L’objectiu general és facilitar la gestió integral del Geoparc. Aquesta gestió integral, característica 

dels Geoparcs Mundials de la UNESCO, implica el desenvolupament simultani i equilibrat de les 

següents línies de treball: recerca científica, protecció del patrimoni, educació, divulgació, 

economia sostenible i treball en xarxa (dins i fora del Geoparc). Aquest Pla Director esdevé el full 

de ruta pels gestors del Geoparc Orígens durant el període 2021-2024, donant continuïtat a 

l’anterior Pla Director (2015-2020). 

 

OBJECTIUS MARC DELS GEOPARCS 

A continuació, s’enumeren els objectius marc (OM) que regeixen els Geoparcs Mundials de la 

UNESCO: 

OM1. Incentivació i suport de la recerca en les Ciències de la Terra i la sostenibilitat.  

OM2. Conservació del patrimoni natural i cultural, que inclou els valors del paisatge del Geoparc. 

OM3. Incentivació i suport a l’educació i la divulgació de les Ciències de la Terra i en la 

sostenibilitat.  

OM4. Millora de les activitats turístiques, i de les infraestructures associades, mitjançant 

l’aportació dels valors afegits del Geoparc. 

OM5. Millora de la producció local (artesania alimentària i no alimentària) mitjançant l’aportació 

dels valors afegits del Geoparc. 

OM6. Millora de les activitats culturals vinculades al patrimoni local mitjançant l’aportació dels 

valors afegits del Geoparc. 

OM7. Millora de la comunicació, del màrqueting i de la visibilitat del Geoparc i de la Xarxa Mundial 

de Geoparcs Mundials de la UNESCO. 

OM8. Desenvolupament del treball en xarxa (networking) a nivell local, regional i internacional.  
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OM9. Resolució positiva de les recomanacions de la primera avaluació i superació de les dues 

properes revalidacions del Geoparc (possiblement, el 2021 i el 2025). Aquest és un objectiu 

transversal a tots els programes que es descriuen a continuació. 

OM10. Contribució a l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que 

formen part de l’Agenda 2030, establerta l’any 2015 per l'Assemblea General de les Nacions 

Unides i adoptada per la UNESCO. Els 17 objectius es mostren a l’annex I. També es poden 

consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS ESTRUCTURALS PER CADA PROGRAMA 

El document oficial per l’avaluació periòdica dels geoparcs anomenat “Document A” (UNESCO, 

2020) estableix un seguit de requeriments per superar les avaluacions. Aquests requeriments es 

recullen a continuació en forma d’objectius estructurals per cada un dels programes del Pla. 

Programa 1. Recerca i col·laboració científica 

- Impulsar l’activitat científica internacional en els Llocs d’Interès Geològic (LIGs) de 

rellevància internacional. 

- Posar en valor la diversitat de períodes geològics del Geoparc i les disciplines de les 

Ciències de la Terra presents en el Geoparc. 

- Divulgar les característiques de la geologia, la paleontologia del Geoparc i la 

geodiversitat del Geoparc al públic no especialista. 

- Disposar d’una base de dades activa i d’un mapa actualitzat dels LIGs del Geoparc. 

Programa 2. Conservació del patrimoni   

Els principals tipus de mesures que es demanen als geoparcs per a la protecció del patrimoni 

geològic, atenent a l’ús sostenible del paisatge i dels recursos naturals i culturals són: 

- Mesures preventives, com monitoratge dels LIGs o la informació de normatives legals. 

- Neteja d’accessos i manteniment dels LIGs, 

- Intervencions per la protecció dels LIGs que ho necessitin, especialment dels jaciments 

paleontològics.   

- Mesures de conservació del patrimoni biològic. 

- Mesures de conservació del patrimoni cultural. 

- Informació als visitants sobre les normatives de conservació i el grau de protecció. 

- implementar un codi de conducte pels visitants del Geoparc. 

- Informar de la necessitat de protegir les fonts i els llocs on hi ha aigua en el territori. 

- Impulsar el consum raonable d’aigua potable.   

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/
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Programa 3. Educació y divulgació 

- Divulgar el patrimoni natural i cultural de manera interconnectada. 

- Participar en activitats educatives que tractin específicament del patrimoni geològic. 

- Participar en la formació del professorat de les escoles. 

- Incloure els llocs d’interès educatiu en activitats didàctiques.  

- Produir de material educatiu que tracti del patrimoni natural i cultural. 

- Elaborar material educatiu específic sobre bones pràctiques ambientals.  

- Produir seminaris i programes educatius sobre riscos, desastres naturals i canvi climàtic. 

- Produir material educatiu adaptat a diferents tipus d’estudiants. 

Programa 4. Desenvolupament local sostenible 

- Disposar d’una estratègia general de geoturisme a quatre anys vista, com a mínim. 

- Disposar d’una estratègia per establir convenis formals de qualitat.  

- Promocionar els productes locals amb una estratègia de marca. 

- Promocionar la gastronomia local i els productes agroalimentaris sostenibles/orgànics. 

- Promocionar el Geoparc en llocs de concentració de turistes. 

- Difondre material informatiu per incentivar la visita al Geoparc. 

- Disposar de convenis amb operadors turístics.  

- Disposar d’una estratègia per fomentar el turisme sostenible. 

- Donar suport a la producció d’artesania local alimentària i no alimentària, especialment 

de motles i rèpliques de material geològic.  

- Disposar d’una oferta que faciliti al visitant la descoberta del Geoparc pel seu compte. 

- Disposar de rutes turístiques que no necessiten vehicles amb motor. 

- Organitzar de manera sostenible esdeveniments socials/culturals.  

- Impulsar activament el reciclatge i la reducció de residus.  

- Impulsar accions per lluitar contra el canvi climàtic i afavorir les energies renovables. 

- Mesurar el grau de satisfacció dels visitants, i disposar d’eines per conèixer els tipus de 

turistes per millorar la gestió del turisme.  

Programa 5. Visibilitat del Geoparc 

- Identificar de manera visible les entitats col·laborades del Geoparc. 

- Facilitar als residents i als visitants la comprensió de la figura de Geoparc i dels seus 

límits. Disposar de mapes també en paper. 

- Disposar de panells informatius a les entrades del Geoparc i a les carreteres d’accés. 

- Disposar  de centres de visitants i museus. 

- Gestionar una pàgina web que convidi a fer rutes variades i que expliqui els tipus de 

col·laboracions  entre els agents del territori i el Geoparc. 

- Mantenir actives la pàgina web i les xarxes del Geoparc. 

- Disposar d’una aplicació per a mòbil dedicada al Geoparc. 

- Garantir la comunicació fluida amb els visitants, utilitzant diversos idiomes.  

Programa 6. Gestió administrativa i treball en xarxa 

- Disposar de suficients recursos per la correcta gestió del Geoparc. 

- Disposar d’un Pla de gestió que inclogui accions de formació del personal, una estratègia 

geoturística, una estratègia de geoconservació i una estratègia de geoeducació.  

- Cooperar activament amb altres geoparcs del mateix estat i d’altes estats. 

- Impulsar la cooperació amb la participació d’escoles d’altres geoparcs.  
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Aquest Pla Director també incorpora, de forma transversal, els objectius i prioritats del Projecte 

Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 

(Diputació de Lleida, 2020 – 2027): 

- Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i 

forestal.  

- Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls 

d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la visió de futur 

compartida del territori.  

- Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit 

productiu, de la millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió 

social.  

- Impulsar un model de gestió sostenible del capital natural del territori, que n’asseguri la 

seva preservació, productivitat i contribució a la neutralitat climàtica.  

- Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base del capital humà arrelada al territori.  

- Impulsar la transformació intel·ligent: innovació oberta i col·laboradora i la generació de 

coneixement i valor compartir.   

- Impulsar la transformació justa: reequilibri territorial, igualtat d’oportunitat i benestar.  

 

 

Cal tenir en compte que s’incorporaran automàticament, com a objectius prioritaris 

d’aquest període de 4 anys, les recomanacions de la UNESCO derivades de la missió de 

revalidació sobre el terreny, prevista pel juliol de 2021. 
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PROGRAMA 1. RECERCA I COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Els objectius específics d’aquest programa pels propers quatre anys són: 

1. Completar els inventaris dels principals recursos naturals i culturals del Geoparc per 

millorar-ne la gestió.  

2. Fomentar els treballs de recerca al territori. 

3. Comunicar els coneixements científics del territori a la comunitat científica.  

 

PROJECTES I ACCIONS  

La recerca és fonamental per als geoparcs ja que gràcies als projectes d’investigació coneixem 

la importància dels recursos que existeixen al territori. L’aprofitament d’aquests recursos i la 

cooperació público-privada permetrà reactivar l’economia i dinamitzar la societat local, creant 

ocupació, renda, riquesa i, en definitiva, millorant la qualitat de vida i el benestar de la població 

local. A més, la seva divulgació ajuda a augmentar el sentiment d’orgull de la població local que 

són els seus principals custodiants potencials. El Geoparc vol cooperar especialment amb els 

treballs de recerca que facilitin la transmissió amable de la ciència a la societat. 

Els projectes que es prioritzen són aquells relacionats amb les Ciències de la Terra i l’estudi del 

patrimoni local, i que aportin beneficis a la població local. També es tenen en compte les 

temàtiques d’interès global recomanades per la UNESCO com són la mitigació del canvi climàtic, 

els riscos naturals, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la millora de capacitats 

personals en el marc de l’educació ambiental, o la resiliència.  

 

1.1. INVENTARIS DEL PATRIMONI 

Els inventaris són la base per a la determinació dels recursos de què disposa el territori i per al 

posterior gestió sostenible. D’aquesta manera, els inventaris ens aporten informació sobre la 

importància (científica, educativa, turística) dels elements del patrimoni local i sobre els seus usos 

actuals o potencials (ús científic, educatiu, turístic) més adients per a una correcta gestió del 

Geoparc. El patrimoni del Geoparc el formen el patrimoni natural i el patrimoni cultural (tangible i 

intangible), que inclou els valors del paisatge definits en els Catàlegs del Paisatge. 

1.1.1. Inventari del patrimoni natural  

Estandardització i ampliació dels inventaris existents a partir de les propostes de la comissió 

científica.  

1.1.2. Inventari de riscos naturals  

Cooperació amb l’ICGC per creació i manteniment d’un visor online riscos naturals. 

1.1.3. Inventari del patrimoni cultural  

Elaboració i actualització dels inventaris dels elements del patrimoni cultural (tangible i 

intangible): jaciments arqueològics, mites i llegendes i els elements de qualitat del paisatge 

(unitats de paisatge, espais agraris). També està previst donar suport a la candidatura dels raiers 

i altres projectes relacionats amb el patrimoni cultural (per exemple estudi de les carrerades, la 

xarxa hidràulica d'origen medieval). 
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1.1.4. Estratègia per a la gestió dels inventaris  

L’estratègia inclou implementar visors o altres materials interactius dels Llocs d’Interès Geològic 

(LIGs) i definir els públics a qui aniran destinats. 

1.1.5. Fons bibliogràfic del Geoparc  

Adquisició, recull i actualització de material publicat sobre geologia (articles, llibres, audiovisuals, 

realitat virtual, etc.) en temes de recerca per oferir a persones acadèmiques, investigadores i 

estudiants que tinguin interès per treballar al territori. També està previst col·laborar amb 

Biblioteca de Tremp per desenvolupar un catàleg bibliogràfic del Geoparc. 

 

1.2. RECERCA AL GEOPARC 

Es pretén fomentar els treballs de recerca per ampliar el coneixement científic del territori.  

1.2.1. Coneixement de la recerca que es fa al Geoparc  

Elaboració i manteniment d'una base de dades de les activitats de recerca. 

1.2.2. Recerca a nivell d’escoles i instituts  

Promoció i supervisió de treballs de recerca en escoles i instituts (treballs de recerca -TdR-).  

1.2.3. Recerca a nivell universitari o superior  

Per impulsar la recerca està previst cooperar amb el projecte d’educació ambiental sobre 

l'influencia de la natura en la salut emocional (Harvard-My Life Design); supervisar treballs de fi 

de Grau (TFGs) i de fi de Màster (TFMs); i donar suport a projectes de recerca que es presentin 

al territori. També està previst organitzar un projecte de col·laboració Erasmus en conveni amb 

diverses universitats. 

1.2.4. Beques per a la recerca   

Elaboració de l’estratègia i disseny de la convocatòria de projectes d’investigació per atorgar 

beques a projectes adequats a les prioritats del Geoparc.  

1.2.5. Espais de treball i logística per estades dels investigadors  

Oferta d’espais de treball (Epicentre, ICGC) i d’allotjament disponibles per a les persones que 

facin recerca al territori. Aquesta oferta dependrà de la disponibilitat dels espais i de la demanda. 

 

1.3. ESDEVENIMENTS I COMUNICACIONS DE CIÈNCIA 

Es pretén posicionar el Geoparc com un indret de referència científic a nivell internacional. Per 

això cal realitzar diferents comunicacions i esdeveniments dins la comunitat científica per a 

promocionar-lo i donar-lo a conèixer. No inclou les accions de divulgació científica orientades a 

un públic no especialitzat.   

1.3.1. Esdeveniments científics  

Està previst organitzar un congrés de recerca al Geoparc i donar suport a congressos i fieldtrips 

al territori, per exemple: l’esdeveniment relacionat amb l’espai “Worldspaceweek” i el congrés 

“Artificial Light at Night”. 

1.3.2. Publicació d’articles científics  

Contribució a la publicació d’articles en revistes científiques i en congressos. 
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INDICADORS 

1. Nombre de temàtiques que s’han inventariat (inclou estandardització o ampliació dels 

inventaris existents del patrimoni natural i cultural). 

2. Nombre de llocs inventariats 

3. Nombre de visors i mapes interactius elaborats per millorar la gestió i visibilitat dels 

inventaris. 

4. Nombre de títols afegits al catàleg bibliogràfic del Geoparc. 

5. Nombre d’activitats de recerca introduïdes a la base de dades del Geoparc. 

6. Nombre de treballs de recerca (TdR, TFG, TFM) supervisats o duts a terme en el territori. 

7. Nombre d’estudiants que han realitzat les practiques d’empresa al Geoparc. 

8. Nombre de projectes de recerca que han obtingut el suport o alguna beca atorgada pel 

Geoparc. 

9. Nombre d’estudiants i investigadors que han utilitzat els espais del Geoparc (Epicentre, 

ICGC i el “pis del Geoparc”) amb sol·licitud prèvia.  

10. Nombre d’esdeveniments científics que ha organitzat o en els que ha cooperat el 

Geoparc. 

11. Nombre de publicacions científiques en les quals ha col·laborat o liderat el Geoparc. 
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PROGRAMA 2. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI   

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Una de les funcions dels geoparcs és la conservació del patrimoni, que és el que ens ajuda a 

comprendre els nostres orígens, la nostra història i el que configura la identitat d’un territori, al 

mateix temps que aporta una petita part del trencaclosques de la diversitat i història global.  

Els objectius específics d’aquest programa pels propers quatre anys són: 

1. Prevenir possibles danys i amenaces a les persones i als Llocs d’Interès Geològic (LIGs), 

ja sigui per processos naturals o per causes derivades de les activitats humanes.  

2. Protegir i/o restaurar els elements patrimonials més vulnerables. La protecció es pot fer 

impulsant la protecció legal d’aquells espais més desafavorits o que tinguin una legislació 

més laxa, i també implementant diferents mesures de conservació (in-situ o ex-situ), 

prioritzant aquells espais més vulnerables o de major interès patrimonial. 

Cal tenir en compte que la conservació adequada dels elements del patrimoni natural i cultural 

contribueix a mantenir i millorar la qualitat del paisatge definida en el Catàleg de paisatge de les 

Terres de Lleida (2008) i en el Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran (2013). Contribuir a 

conservar i millorar la qualitat del paisatge també és un compromís del Geoparc.  

 

PROJECTES I ACCIONS  

Tenint en compte les dades dels inventaris i el protocol de bones pràctiques de camp del 

Geoparc, s’estableixen els projecte i les accions prioritàries d’aquest programa. 

 

2.1. PREVENCIÓ 

Per garantir el desenvolupament sostenible i la resiliència del territori és clau la prevenció de 

possibles danys i amenaces a la població local, als visitants i als diferents recursos inventariats, 

afloraments, jaciments, espais agrícoles i forestals dedicats a la producció local.  

2.1.1. Monitorització dels LIGs i actualització de les fitxes de diagnosi  

El seguiment inclou la diagnosi dels 40 LIGs més susceptibles a la degradació i la distribució de 

mapes de geoconservació als diversos ajuntaments i cossos oficials de seguretat. També pot 

incloure la instal·lació de càmeres de vigilància o altres sistemes de monitorització que es 

considerin oportuns per a fer-ne un seguiment. 

2.1.2. Col·laboració amb els Cossos Oficials de Seguretat  

Reforç dels canals de comunicació amb agents dels cossos oficials de seguretat a qui s’informarà 

dels llocs més sensibles.  

2.1.3. Jornades sobre conservació del patrimoni del Geoparc  

Organització de jornades informatives i tècniques per a la sensibilització dels tècnics dels 

membres del Geoparc encarregats de la protecció i seguretat del territori (visor de 

geoconservació). 

 



PLA DIRECTOR GEOPARC ORÍGENS 2021-2025 

 

14 

 
 

2.1.4. Prevenció de riscos naturals  

Cooperació amb diferents institucions per a la implementació d’accions dels plans de prevenció, 

especialment amb protecció civil i l’ICGC. Es tracta de millorar la resiliència de la població en cas 

de que es produeixin desastres naturals (principalment esllavissades -en sentit ampli-, 

inundacions, nevades, allaus, incendis, esfondraments i subsidència). Està previst elaborar un 

visor per facilitar la informació a la població sobre riscos naturals i organitzar alguna jornada 

sobre la identificació i l’anàlisi del risc d'allaus. 

2.1.5. Lluita contra el canvi climàtic  

Cooperació amb les institucions del territori per a la implementació d’accions de lluita contra el 

canvi climàtic.  

2.1.6. Catàleg virtual d’afloraments  

Elaboració d’un catàleg virtual dels afloraments més susceptibles de degradació i que tinguin 

interès científic o educatiu. Aquest catàleg es considera una eina per a la conservació i l’educació. 

Les persones investigadores i estudiants podran consultar i aprendre dels afloraments virtuals 

en plataformes digitals i limitar, si es considera convenient, les activitats invasives. L’elaboració 

del catàleg virtual contempla la recopilació i tractament de dades existents, la preparació i 

implementació del portal de difusió, la distribució a les universitats, l’avaluació de l'impacte 

d’aquesta eina de conservació, i el suport en la producció de nous models seguint estàndards. 

 

2.2. PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ 

A més de la prevenció, la protecció i la restauració són eines per a la conservació dels elements 

del patrimoni natural i cultural (inclou el patrimoni paisatgístic) que mostren indicis de degradació 

per causes naturals o d’origen antròpic, segons les informacions aportades pels inventaris i el 

Protocol de bones pràctiques de camp del Geoparc. En aquests casos convé plantejar-se 

mesures de protecció dels espais d’interès i de les persones que els visiten. És important protegir 

aquell patrimoni que dona algun tipus de valor al territori, ja sigui científic, educatiu o turístic. Les 

mesures de restauració s’aplicaran quan es consideri que convé reconstruir algun element 

danyat, parcial o totalment. 

2.2.1. Protecció y restauració dels LIGs  

Cooperació en accions de protecció i restauració derivades de les fitxes de diagnosi dels 

inventaris i del protocol de bones pràctiques de camp del Geoparc.  

2.2.2. Custòdia d’elements patrimonials del Geoparc  

Cooperació amb iniciatives de custòdia dels espais d’interès patrimonial (inclou el patrimoni 

paisatgístic). Està previst cooperar en el desenvolupament de la custodia de LIGs en finques 

privades. 

2.2.3.   Gestió de riscos naturals  

Cooperació amb les entitats responsables per implementar accions de gestió de riscos naturals  

(principalment esllavissades, despreniments, inundacions, nevades, allaus, incendis i 

esfondraments) que poden posar en perill a la població i degradar el patrimoni natural i cultural, 

inclòs el patrimoni paisatgístic. En aquest sentit, està previst donar suport a la millora dels 

ordenaments urbanístics municipals per a la protecció del paisatge i els espais agraris, i també 

cooperar amb l’ICGC per implementar bones pràctiques de gestió i prevenció de riscos. 
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INDICADORS 

1. Nombre de LIGs diagnosticats. 

2. Nombre de LIGs que han estat intervinguts per millorar-ne la conservació, amb la 

cooperació del Geoparc. 

3. Elaboració d’un mapa de geoconservació i un visor operatius pels tècnics municipals i 

els cossos oficials de seguretat. 

4. Elaboració i publicació d’un visor de riscos operatius per informar a la població. 

5. Nombre de trobades amb els d’agents encarregats de la protecció i seguretat del 

territori, tècnics i socis del Geoparc, per tractar la conservació del patrimoni local.  

6. Nombre d’incidències detectades pels d’agents encarregats de la protecció i seguretat 

del territori o altres tècnics i socis del Geoparc i resoltes.  

7. Nombre d’accions per lluitar contra el canvi climàtic on ha participat el Geoparc. 

8. Nombre d‘afloraments de l’àmbit de la geologia, la paleontologia i la mineria incorporats 

al catàleg virtual d’afloraments.  

9. Nombre de LIGs en finques privades en els quals el Geoparc ha cooperat en el 

desenvolupament de la seva custodia. 

10. Nombre d’accions relacionades amb la millora de la gestió dels riscos naturals. 
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PROGRAMA 3. EDUCACIÓ Y DIVULGACIÓ 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO promouen activitats educatives per a totes les edats amb 

la missió de difondre el coneixement del patrimoni geològic i els seus vincles amb la resta de 

patrimonis. El Geoparc Orígens ofereix activitats educatives a diferents nivells i està compromès 

en divulgar els seus valors patrimonials. Per aquests motius, els objectius específics d’aquest 

programa en els propers quatre anys són: 

1. Millorar l’educació dels estudiants, dels docents i dels centres sobre el patrimoni local i 

dels valors que representa la figura del Geoparc. 

2. Millorar l’educació de col·lectius fora dels centres educatius formals. 

3. Transmetre els coneixements científics a la societat mitjançant l’organització i la 

promoció d’esdeveniments educatius i divulgatius.  

El propòsit principal és la contribució a 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 davant el canvi global, alhora que transmet a la població 

local el coneixement científic que resulta de la recerca que s’està duent a terme. 

 

PROJECTES I ACCIONS  

Es dona prioritat a la digitalització de les accions educatives. 

3.1. EDUCACIÓ PER ESTUDIANTS, DOCENTS I CENTRES 

En el marc de l’educació formal i no formal, la missió és arribar a alumnes i docents dels centres, 

especialment de dins del Geoparc, perquè siguin coneixedors del patrimoni local i dels valors que 

representa la figura del Geoparc.  

3.1.1.    Formació als docents de primària, secundària i batxillerat 

Cooperació amb l’Entorn d’Aprenentatge (EdA) i els Centres de Recursos Pedagògics (CRP)  per 

a la formació teòrica i pràctica dels docents. L’oferta de formació s’oferirà a través de cursos i 

sortides de camp gestionades directament des del Geoparc o en cooperació amb altres experts 

o entitats.  

3.1.2.    Oferta i monitorització de productes educatius  

Promoció dels productes educatius disponibles en el territori. Es donarà continuïtat i es farà 

seguiment de projectes que ja estan en funcionament: 

- Room Scape per a alumnes de 6-9 anys (cicle inicial i cicle mitjà). 

- Què és el Geoparc? per a alumnes de 6-9 anys (cicle inicial i cicle mitjà). 

- La Maleta didàctica “Un Geoparc de Pel·lícula” per alumnes de 10-14 anys. 

- El Projecte “Apadrina” que porten a terme algunes de les escoles i instituts del 

Geoparc, i que es gestiona des del CRP del Pallars Jussà. 

- Sortides i xerrades sota demanda per donar a conèixer el Geoparc. 

3.1.3.    Millora i desenvolupament de nous productes educatius  

Contribució al disseny de nous productes educatius, en col·laboració amb escoles i centres 

educatius, que incloguin els valors dels Geoparc. Per exemple: 
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- Productes educatius per l’EdA Tremp i CdA de la Noguera. 

- Sortides o xerrades a escoles sobre riscos naturals. 

- Suport al projecte "Cinema/Fotografia" a l'Institut de Tremp. 

- Suport al projecte “Edunauta”. 

- Producció de material didàctic relacionat amb la realitat virtual. 

- Cooperació amb el projecte EDUCAEDU per arribar a 10 escoles aïllades. 

3.1.4. Assessorament per preparar material didàctic 

Assessorament a centres de visitants, museus i altres equipaments turístics del Geoparc en la 

preparació de material didàctic per vincular la geologia amb la resta de valors del Geoparc, amb 

exemples locals i d’altres geoparcs.  

3.1.5. Olimpíades Geològiques  

Col·laboració amb les Olimpíades Geològiques (anuals) de la província de Lleida. Les 

Olimpíades Geològiques pretenen animar i implicar els estudiants de secundària i batxillerat del 

territori en el coneixement d'aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual 

i promocionant el seu progrés i desenvolupament.  

3.1.6. Pràctiques en empresa  

Tutorització de pràctiques d’empresa per estudiants universitaris o de cicles formatius. Es 

treballaran temàtiques que siguin d’interès de l’estudiant i del Geoparc. Els estudiants han 

d’acabar les pràctiques tenint una idea global de que és un Geoparc i aportant algun 

producte/informe que se’ls demani. Els estudiants tenen la oportunitat de redactar un article per 

a ser publicat a la revisat local La Borrufa.  

 

 

3.2. EDUCACIÓ PER ALTRES GRUPS 

L’educació és un dels pilars fonamentals del Geoparc i ha de poder arribar al major nombre de 

públic possible, per això, no només es realitza dins de centres educatius formals sinó que 

s’amplia a altres grups. Aquest procés educatiu es pot donar també a través del voluntariat en 

àmbits específics com el medi ambient.  

3.2.1. Cursos i activitats formatives  

Promoció de cursos i activitats educatives especialitzades per a altres grups. Per exemple:  

- Cooperació amb els cursos de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida (UdL) a 

Tremp i Cursos del Col·legi de Llicenciats (CDL). 

- Presentacions, sortides o tallers a l’Aula d’Extensió Universitària, al Centre de Formació 

d'Adults de Tremp. 

- Sortides de camp (field trips) genèrics/especialitzats sota demanda. 

- Activitats amb Esplais d’estiu dins l’àmbit del Geoparc 

- Suport a cursos d’agricultura/desenvolupament sostenible a l’Escola Agrària del Pallars. 

- Promoció del curs especialitzat “Geological Boot Camp”.  

- Cooperació amb el Campus jove d'arqueologia i paleontologia (UAB).  

- Suport al curs de micromorfologia de sòls de la UdL, a la tardor del 2021. 

3.2.2. Camps de treball del Geoparc 

Participació en la dinamització del Camps de Treball internacional “Reading life in the rocks”, que 

es porta a terme de forma anual al Geoparc des del 2013. 

3.2.3. Grups que requereixen atenció especial  

Està previst la cooperació en l’elaboració de productes per estudiants amb dificultats 

d’aprenentatge i capacitats especials. 
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3.2.4. Pla d’educació ambiental i voluntariat del Geoparc  

Està previst impulsar el projecte de voluntariat ambiental del Geoparc i donar suport a activitats 

educatives amb educadors socials i serveis socials. 

 

3.3. ESDEVENIMENTS EDUCATIUS I DIVULGATIUS 

La transmissió de coneixements científics a la societat és un dels valors del Geoparc. El seu 

objectiu és poder arribar al major nombre de públic possible i que el coneixement estigui a l’abast 

de tothom. Els esdeveniments d’aquest apartat estan enfocats al públic no especialista, tot i que 

poden tenir un cert contingut científic. Per fer més amena la transmissió del coneixement científic 

els geoparcs utilitzen la capacitat d’atracció del patrimoni natural i cultural, sovint combinats.   

3.3.1. Geolodía  

El Geolodía és una iniciativa de divulgació de la Sociedad Española de Geología, en la que es 

realitzen excursions geològiques de camp guiades per geòlegs. Són gratuïtes i obertes a tots els 

públics en entorns d’interès geològic. El Geoparc lidera el Geolodia de la província de Lleida cada 

any, des de 2017, en col·laboració amb altres entitats com són el Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de l’Alt Pirineu; i es preveu donar-hi continuïtat. Està 

previst continuar divulgant i participant en aquest esdeveniment, per exemple, realitzant una part 

del guiatge, ajudant en la coordinació amb altres experts, així com en temes logístics i 

administratius. 

3.3.2. Setmana de la Ciència  

La Setmana de la Ciència, iniciativa de comunicació pionera a l’Estat organitzada per l’FCRI des 

de 1996, ofereix cada any ampli ventall de prop de 500 activitats multidisciplinàries de 

disseminació cientificotecnològica arreu Catalunya, entre conferències i taules rodones, jornades 

de portes obertes a centres de recerca i museus, cursos i tallers i exposicions, tots ells gratuïts i 

per a públics molts diversos. El Geoparc té previs continuar amb la contribució al programa de la 

Setmana de la Ciència amb la presentació a la població local d’alguns dels resultats de la recerca 

científica realitzada al territori, com s’està fent des de fa uns anys.  

3.3.3. Concursos  

Suport a concursos relacionats amb el patrimoni local i els valors del Geoparc com poden ser: 

concursos de fotografia. Està previst recuperar i establir un nou format del concurs “paisatges del 

passat”. 

3.3.4. Exposicions  

Promoció d’exposicions relacionades amb el patrimoni local i els valors del Geoparc, que siguin 

d’interès de les institucions o entitats vinculades al Geoparc.  

3.3.5. Altres activitats de divulgació del patrimoni   

Promoció d’activitats – no mencionades anteriorment – que vinculen el patrimoni geològic amb 

altres patrimonis i valors del Geoparc. Exemples:  

- Sortides geològiques per conèixer el Geoparc. 

- Visites guiades en esdeveniments com fires i festes populars. 

- Col·laboracions amb Biblioteques amb DO. 

- Presentacions de publicacions sobre el patrimoni. 

- Col·laborar amb projecte "Enraonem de la Terreta". 

3.3.6. Disseny de noves activitats de divulgació del patrimoni  

Cooperació, segons demanda, per elaborar noves activitats de divulgació del patrimoni local i 

dels valors del Geoparc.  
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INDICADORS 

1. Nombre d’hores de formació per docents. 

2. Nombre de productes educatius que s’han promocionat. 

3. Nombre de materials educatius nous elaborats amb la participació del Geoparc. Indicar 

quants estan adreçats a col·lectius que necessiten atenció especial. 

4. Nombre de projectes assessorats pel Geoparc. 

5. Participació a les Olimpíades geològiques  

6. Nombre de cursos i activitats formatives 

7. Realització del Camp de Treball  

8. Nombre d’alumnes que realitzen les pràctiques d’empresa en el Geoparc. 

9. Nombre de centres educatius amb els qui s’ha col·laborat, per qualsevol dels productes 

descrits 

10. Una estratègia de voluntariat elaborat i nombre de voluntaris del Geoparc. 

11. Geolodia de la província de Lleida celebrat amb col·laboració amb el Geoparc 

12. Participació a l’esdeveniment Setmana de la Ciència, a nivell de Catalunya 

13. Nombre de concursos realitzats 

14. Nombre d’exposicions dutes a terme. 

15. Nombre total d’activitats divulgatives al territori. Indicar aquelles que s’han dissenyat i 

implementat com a novetat. 
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PROGRAMA 4. DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Els geoparcs impulsen el desenvolupament local sostenible, adreçat a beneficiar a la població 

local i la generació de llocs de treball, a través d’accions relacionades amb el turisme sostenible, 

l’activitat cultural, i la promoció de productes locals (agroalimentació i artesania no alimentària) 

amb valor afegit. Aquest valor afegit té a veure amb el respecte i la preservació de tradicions i 

formes de vida locals, les quals incrementen el sentiment identitari de la població local, que 

genera una sensació d’orgull pel territori i empodera els habitants. Cal destacar també la missió 

de fixar població al territori, un dels grans reptes de societats rurals i molt poc poblades. 

Els objectius específics d’aquest programa pels propers quatre anys són:  

1. Millorar la coordinació amb les entitats col·laboradores del Geoparc. 

2. Promocionar i desenvolupar els “Productes Geoparc”, que inclou productes turístics i 

culturals, productes agroalimentaris i productes artesanals no agroalimentaris. 

3. Millorar la qualitat del turisme sostenible (geoturisme). 

 

PROJECTES I ACCIONS  

Dins les accions relacionades amb el desenvolupament sostenible s’aplica la visió global i 

integradora dels geoparcs, que és la creació de vincles entre els diferents aspectes dels 

patrimonis natural i cultural.  

4.1. ENTITATS COL·LABORADORES 

Una manera d’impulsar el desenvolupament local és establir una xarxa d’entitats col·laboradores 

del Geoparc. Per millorar aquesta col·laboració i en compliment d’una recomanació feta per la 

UNESCO l’any 2018, el Geoparc disposa d’una estratègia de col·laboració que inclou una 

metodologia clara, amb criteris marcats per esdevenir entitat col·laboradora del Geoparc, amb la 

signatura d’un acord formal i amb una monitorització de l’eficàcia i eficiència. Això permet poder 

treballar de manera més coordinada amb les diferents entitats. L’estratègia es pot consultar al 

web del Geoparc. 

4.1.1. Monitorització dels convenis signats  

Gestió dels convenis signats. Inclou les accions compromeses en els convenis, com són la 

promoció conjunta en mitjans físics i digitals (web, placa, vehicles...), formació, etc. És realitzaran 

les avaluacions de les entitats col·laboradores del Geoparc, el seu seguiment i millorar el treball 

en xarxa amb els col·laboradors. 

4.1.2. Millora de convenis amb grans projectes estratègics  

Aprofundiment en la cooperació amb grans projectes estratègics que existeixen al territori com 

són: Al Teu Gust, aliments del Pallars i Vine al Pallars, Viu el Jussà. 

4.1.3. Nous convenis amb entitats privades i institucions públiques  

S’obriran convocatòries per facilitar l’adhesió de noves entitats col·laboradores de forma regular. 

Exemples d’entitats d’interès pel Geoparc són agències de turisme, restauradors, allotjaments 

turístics, centres educatius, espais naturals protegits. 

 

https://www.geoparcorigens.cat/sobre-el-geoparc/entitats-colaboradores/
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4.2. DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES GEOPARC 

S’anomenen “productes Geoparc” els productes culturals, turístics, agroalimentaris i d’artesania 

no alimentària que tenen valors afegits relacionats amb els valors del Geoparc. Aquests valors 

tenen l’arrel en el patrimoni natural i cultural del territori i atorguen qualitat als productes, els 

diferencia d’altres productes que hi pugui haver al mercat i els posiciona dins l’oferta que reben 

els residents i els visitants.  

El desenvolupament de productes Geoparc permet integrar els valors del Geoparc i vincular 

patrimonis (natural i cultural, amb la geologia com un destacat) que seran divulgats i explicats en 

els diferents productes. 

4.2.1.  Cooperació per desenvolupar productes turístics i culturals  

Assessorament i suport per desenvolupar productes Geoparc de caire turístic, artístic i cultural 

que promoguin els valors del Geoparc Orígens seguint els criteris propis dels Geoparcs Mundial 

de la UNESCO. Per exemple, incloure una explicació del patrimoni geològic al discurs de les 

visites guiades. Està prevista la creació d'una agenda trimestral d'activitats de les entitats 

col·laboradores del Geoparc. 

4.2.2. Desenvolupament de nous paquets turístics Geoparc  

Els paquets turístics permeten ampliar l’oferta turística existent i són útils per presentar i donar a 

conèixer indrets emblemàtics del Geoparc. Exemples d’accions previstes: 

- Elaborar i implementar una nova estratègia digital per impulsar la BTT al Geoparc. 

- Cooperació amb agències de viatges. 

4.2.3. Rutes i georutes del Geoparc 

Millora i manteniment de les georutes actuals del Geoparc. S’elaborarà una estratègia per a la 

promoció d’aquestes georutes i per a la creació de noves georutes i altres rutes. Per la creació 

de noves georutes cal tenir en compte, ja que és valorat als documents de revalidació, la inclusió 

de llocs d’interès cultural i d’interès ecològic en rutes geològiques. Alhora, es tindran en compte 

alguns criteris com: 

- Criteris d’inclusió: adaptació de les rutes a persones amb mobilitat reduïda i altres 

discapacitats (adaptació amb cadira de rodes, invidents...). 

- Criteris de sostenibilitat: promoció del transport públic, promoció de rutes que no precisin 

vehicle o altre mitjà motoritzat (a peu, bicicleta, a cavall, amb raquetes, amb caiac, 

parapent), es valoraran altres mesures per reduir la petjada de carboni i altres impactes 

negatius al medi. També es tindran en compte la incorporació de noves tecnologies que 

permetin la reducció d’instal·lació de senyalització física en l’entorn. Es considera 

prioritària la digitalització. 

- Criteris de desenvolupament local: distribució territorial, afavoriment de zones 

deprimides, consens amb entitats i població local. 

4.2.4. Esdeveniments esportius al Geoparc 

La promoció dels esdeveniments esportius s’està duent a terme des de la Xarxa de geoparcs i, 

per aquest motiu, s’incorpora de forma més activa en aquest document. Per això ja s’ha creat un 

apartat propi a la web del Geoparc i s’han començat a treballar amb alguns dels principals 

esdeveniments del territori com són Carenes, els Festivals de Senderisme o la Geobike. De cara 

a properes anualitats es mantindrà aquesta col·laboració i es poden incloure altres 

esdeveniments sostenibles rellevants amb valor afegit i seguint els valors del Geoparc. 

4.2.5. Gaudeix el Geoparc  

Sota el nom “Gaudeix el Geoparc” es programen diverses activitats mensuals, de febrer a 

desembre. D’aquesta manera, “Gaudeix el Geoparc” 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 per tal que l’activitat sigui viable. 
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El Geoparc contacta amb empreses del territori, ja siguin o no col·laboradores, amb qui defineix 

una activitat. Es prepara el material divulgatiu amb un format que aporta el Geoparc i es fa difusió 

conjunta de l’activitat. L’empresa s’encarrega de fer les gestions de les inscripcions. 

4.2.6. Productes agroalimentaris i de restauració  

Promoció de productes agroalimentaris i de restauració amb valor afegit (relacionat amb el 

patrimoni i els valors del Geoparc). Aquesta activitat està relacionada amb la conservació dels 

espais agraris i forestals destinats a la producció amb criteris de sostenibilitat i també a la 

promoció de la gastronomia d’interès.   

Estan previstes les següents activitats: 

- Promocionar els productes locals i impulsar-ne la venda directa online. 

- Elaborar traduccions de materials promocionals i divulgatius dels productes 

agroalimentaris. 

- Suport als festivals gastronòmics (CordeVi, Fira del Corder, etc.) 

- Suport als promotors del projecte del nou regadiu i concentració parcel·laria. 

- Suport en la gestió i formació en aprofitament forestal. 

4.2.7. Productes artesanals no agroalimentaris  

Assessorament per a la vinculació de nous productes artesanals no alimentaris amb valor afegit 

amb el patrimoni natural i cultural del Geoparc. Promoció de productes artesanals no alimentaris.   

 

4.3. MILLORA DE LA QUALITAT DEL GEOTURISME 

Amb el nom de “geoturisme” es designa el turisme sostenible (en sentit ampli) que impulsen els 

geoparcs. És una de les principals eines dels geoparcs per impulsar l’economia, fixar la població 

al territori i contribuir al desenvolupament sostenible local per a la transformació d’una societat 

més competitiva. Per tant, mantenir i garantir la seva qualitat (millora de la professionalitat, dels 

serveis, de les infraestructures, etc.) és clau per activar aquest desenvolupament transformador 

del territori com a una destinació turística sostenible. Es valora que els geoparcs tinguin ben 

definides i regulades les àrees on es concentra el desenvolupament del turisme, i també les àrees 

que no són adequades per aquestes activitats (per raons de protecció o de perillositat), cal tenir 

en compte la digitalització i la implementació de noves tecnologies.  

4.3.1. Elaborar un Pla de sostenibilitat turística  

Està previst elaborar un Pla de sostenibilitat turística conjuntament amb el Consell Comarcal 

del Pallars Jussà. 

4.3.2. Certificacions de qualitat turística del Geoparc  

Cooperació per a l’obtenció d’un certificat de qualitat turística del Geoparc. Aquesta cooperació 

pot estar relacionada amb la millora de la professionalitat, dels serveis, de les infraestructures o 

la incentivació del turisme en zones d’interès, entre d’altres.  

4.3.3. Jornades de formació  

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. Es tindran 

en compte les col·laboracions que puguin sorgir amb altres entitats del territori que ja treballen 

en aquest sentit, com poden ser el Consell Comarcal del Pallars Jussà o “Vine al Pallars, Viu el 

Jussà”. Estan previstes les següents accions de formació: 

- Curs general de “bon coneixedor del Geoparc (integració del patrimoni local)” per guies 

i/o entitats col·laboradores. 

- Curs per a guies sobre la interpretació de la Geologia al camp. 

- Assessoraments tècnics a entitats col·laboradores o agents claus. 
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4.3.4. Monitorització del turisme  

Cooperació en la millora del coneixement del turisme (geoturisme) i de la satisfacció dels 

productes turístics. Per això, s’implementaran diferents sistemes, com la realització d’enquestes, 

que permetin fer un recull de les dades quantitatives i qualitatives dels visitants i la seva 

satisfacció pel que fa a infraestructures, serveis, esdeveniments, activitats i noves actuacions. 

Aquests resultats s’utilitzaran per informar als agents turístics del territori, i a les entitats 

interessades, sobre aspectes que puguin millorar la gestió del turisme, per exemple: 

- Millora dels serveis, senyalització i equipaments dels espais destinats al turisme. 

- Identificació i cura d’espais on es pot desenvolupar el turisme. 

- Instal·lació de comptadors de persones en camins/senders 

 

INDICADORS 

1. Nombre de noves entitats col·laboradores vinculades per conveni al Geoparc. 

2. Nombre de nous “Productes Geoparc” que promociona el Geoparc. 

3. Nombre de rutes i georutes amb intervencions impulsades pel Geoparc. 

4. Nombre d’accions de digitalització dutes a terme. 

5. Nombre d’esdeveniments esportius promocionats pel Geoparc. 

6. Nombre d’activitats turístiques que han format part del programa “Gaudeix el Geoparc”. 

7. Nombre d’activitats de promoció de productes agroalimentaris i de restauració. 

8. Nombre d’activitats de promoció de productes artesanals no agroalimentaris. 

9. Elaboració d’un pla per a la sostenibilitat turística. 

10. Obtenció d’una certificació de qualitat turística al Geoparc. 

11. Nombre d’empreses certificades mitjançant acreditació de turisme sostenible. 

12. Quantitat d’hores de formació ofertes pel Geoparc per millorar la qualitat turística. 

13. Nombre de participants a les formacions i o assessoraments del Geoparc.  

14. Nombre d’enquestes realitzades per millorar el coneixement del turisme. 

15. Instal·lació d’un comptador de persones en georutes. 
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PROGRAMA 5. VISIBILITAT DEL GEOPARC 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

La visibilitat és una prioritat dels geoparcs. És important que, tant els visitants com la població 

local sàpiguen que es troben en un Geoparc i que puguin trobar informació rellevant sobre el 

patrimoni local (combinant el patrimoni natural i cultural) i els valors del Geoparc, així com 

informació sobre la Xarxa de Geoparcs Mundials de la UNESCO. Per això, els geoparcs han de 

facilitar informació a través de diversos canals, per exemple, d’una pàgina web, de les xarxes 

socials, de fulletons, de mapes del territori que connecten zones geològiques amb altres punts 

d’interès, etc.  

Els objectius específics d’aquest programa per als propers quatre anys són les següents: 

1. Millorar la comunicació entre el personal del Geoparc i les entitats locals amb qui treballa 

(comunicació interna). 

2. Millorar la visibilitat del patrimoni i dels valors del Geoparc en els equipaments, els espais 

d’interès patrimonial i les rutes del territori (visibilització en espais físics).   

3. Millorar la comunicació en canals digitals. 

4. Elaborar nous materials de difusió i productes de marxandatge.  

5. Impulsar noves campanyes de promoció i de màrqueting per donar a conèixer el territori. 

 

PROJECTES I ACCIONS  

En aquest programa s’incorporen també les accions derivades del Pla de Comunicació del 

Geoparc, per donar resposta a la recomanació de la UNESCO de l’any 2018 sobre la millora de 

la visibilitat. 

 

5.1. COMUNICACIÓ INTERNA 

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

i visibilitat del Geoparc entre el personal del Geoparc i les entitats locals amb qui treballa (socis, 

entitats col·laboradores, població local i institucions). La missió de la comunicació interna és la 

cohesió territorial tenint el compte un discurs consensuat entre les persones implicades.  

5.1.1. Comunicació al personal del Geoparc, socis i entitats col·laboradores  

Accions de comunicació al personal del Geoparc, als socis i a les entitats col·laboradores 

(stakeholders). A continuació, es recullen algunes de les accions previstes  

- Difondre el discurs consensuat per explicar el Geoparc.  

- Difondre el manual de la imatge corporativa adaptat a cada tipus de públic.  

- Elaborar el Protocol de crisi del Geoparc. 

5.1.2. Comunicació a la població local  

Accions de comunicació a la població local, per exemple, la celebració de l’aniversari del 

Geoparc,  planificació del Tour “Som Geoparc” amb xerrades o activitats que expliquin el Geoparc 

pels diferents municipis. 
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5.2. VISIBILITZACIÓ DEL GEOPARC EN ESPAIS FÍSICS 

El Geoparc aprofita els equipaments, els espais d’interès patrimonial i les georutes del territori, 

entre altres, per fer visible el patrimoni i els valors del Geoparc.  

5.2.1. Visibilització del personal del Geoparc, socis i entitats col·laboradores  

Utilització d’elements per identificar el personal propi del Geoparc, els responsables dels Museus 

i centres de visitants, el personal de les empreses col·laboradores en guiatges, etc. Exemples: 

roba de treball, plaques, targetes, logotip en cotxes.  

5.2.2. Estratègia d’elaboració de senyalització i panells  

Es preveuen les següents accions com l’elaboració d’una estratègia per a la nova senyalització i 

interpretació del Geoparc i donar suport a accions impulsades pels membres del Geoparc. 

5.2.3. Visibilització del Geoparc als centres i museus  

Cooperació en l’elaboració, col·locació, manteniment i renovació dels elements que fan visible el 

Geoparc als equipaments. Cal tenir en compte també els nous centres de interpretació que es 

facin o es millorin al Geoparc.  

5.2.4. Visibilització del Geoparc al camp  

Cooperació en l’elaboració, col·locació, manteniment i renovació dels elements que fan visible el 

Geoparc al  camp. Cal fer-ho de manera coordinada amb les entitats que tenen la capacitat de 

col·locar i renovar panells i senyalística per incorporar informació del Geoparc.  

 

5.3. COMUNICACIÓ EN CANALS DIGITALS 

La comunicació que utilitza canals digitals (Internet, xarxes socials, etc.) permet fer arribar la 

divulgació del Geoparc a més persones i connectar usuaris des de més llocs. 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.  

5.3.1. Webs i xarxes socials  

Millora de la gestió i dels continguts del Geoparc en els canals digitals. Es preveu millorar els 

webs del Geoparc i el manteniment dels webs i de les xarxes socials associades.   

5.3.2. Noves eines digitals del Geoparc  

Explorar la elaboració de noves eines digitals, com poden ser APPs, per facilitar l’accés al 

material divulgatiu i continguts temàtics del Geoparc.  

 

5.4. MATERIALS DE DIFUSIÓ I MARXANDATGE 

El Geoparc, amb la col·laboració dels agents locals dels comitès assessors i dels especialistes, 

elabora i fa difusió del material de divulgació que mostra les característiques del territori, el 

patrimoni i els valors del Geoparc. Aquests continguts s’han d’adaptar a les necessitats i 

coneixements dels diferents usuaris i es poden presentar en diferents formats (en suport digital 

i/o físic, tot i que es dona prioritat a la difusió de material en suport digital.). Els elements de 

difusió i marxandatge es consideren imprescindibles per millorar la visibilització del Geoparc.  

5.4.1. Mapes en format digital i/o paper  

Elaboració de mapes del Geoparc, segons necessitats, per incloure a diferents continguts 

divulgatius, tan en suport físic com en suport digital. Està previst elaborar un mapa geològic 

divulgatiu del Geoparc i disposar de mapes del Geoparc per treballar en mides diferents.  
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5.4.2. Fulletons i publicacions genèriques i temàtiques  

Elaboració de fulletons i publicacions breus de caire divulgatiu, genèrics o temàtics, tan en suport 

físic com en suport digital. Està previst actualitzar els fulletons del Geoparc i reduir el nombre de 

publicacions en paper, donar suport a l’elaboració de nous fulletons i publicacions seguint la línia 

estratègica de comunicació del Geoparc.  

5.4.3. Guies en format digital i/o paper  

Planificació del tipus de guies que necessita el Geoparc. Caldrà valorar l’elaboració d’una guia 

integral del Geoparc adreçada a un públic generalista i de guies temàtiques adaptades a usuaris 

especialistes. Els formats a considerar seran tan en suport físic com en suport digital. 

5.4.4. Materials audiovisuals i fotogràfics  

Atenent a la voluntat de digitalització de la destinació per enriquir les experiències turístiques i 

educatives, es pretén elaborar materials audiovisuals i fotogràfics, des de fotografies, vídeos 

curts, fins a projectes audiovisuals més complexes amb la finalitat de donar a conèixer el 

patrimoni i els valors del Geoparc.  

5.4.5. Marxandatge del Geoparc  

Planificació i desenvolupament dels materials de marxandatge propi del Geoparc, atenent al Pla 

de Comunicació, per tal de divulgar i donar visibilitat al Geoparc entre el públic visitant i local. 

Aquesta planificació inclou la definició de l’estratègia de distribució del material. Exemples: 

material de papereria, roba o altres productes que es creguin d’interès i tenint en compte la 

producció d’artesanies locals. També està previst l’ampliació i promoció d’un “pack de 

benvinguda” i de regals institucionals. 

 

5.5. CAMPANYES DE PROMOCIÓ I MÀRQUETING 

Les accions encarades a la promoció i màrqueting són imprescindibles per donar a conèixer el 

territori i posicionar-lo com una destinació dins el mercat de turisme sostenible i de qualitat. El 

Pla de Comunicació del Geoparc inclou també accions de màrqueting que es recullen en aquest 

apartat. 

5.5.1. Pla de màrqueting  

Elaboració d’un Pla de màrqueting i accions de comunicació que faciliti el posicionament turístic 

del territori i mostrar el Geoparc com una destinació interessant per les agències receptives de 

turisme. 

5.5.2. Mitjans de comunicació  

Es continua amb les accions que ja s’estan fent fins ara, com són la atenció als mitjans, les 

convocatòries de premsa, la redacció i enviament de notes de premsa periòdiques a mitjans 

locals i regionals. Es preveu la realització de campanyes específiques amb mitjans de 

comunicació a nivell local, regional i internacional, per donar a conèixer el territori, les accions 

que s’hi duen a terme i també processos puntuals d’interès, com pot ser una revalidació. 

Atenent al Pla de comunicació, també es preveu disposar d’un servei de gabinet de premsa per 

atendre mitjans nacionals i internacionals. 

5.5.3. FAM Trips    

Els FAM Trips són un instrument de promoció directa i eficaç per donar a conèixer sobre el terreny 

els atractius del Geoparc. Es tracta de viatges organitzats per tal que les agències de viatge 

coneguin alguns dels atractius i de les accions que s’hi fan perquè després ho puguin incloure 

en els paquets turístics. Està previst organitzar, com a mínim, un FAM Trip. 
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5.5.4. PRESS Trips i influencers  

Els PRESS Trips també són un instrument de promoció directa i eficaç per donar a conèixer 

sobre el terreny els atractius del Geoparc. En aquest cas, es preveu organitzar visites al Geoparc 

per tal que un periodista conegui alguns dels atractius i de les accions que s’hi fan perquè després 

ho pugui explicar en el seu mitjà.  

Els influencers són persones que tenen una gran visibilitat, protagonisme i influència a les xarxes 

socials i poden generar continguts sobre una marca. El màrqueting d’influencers s’ha convertit 

en una potent estratègia de promoció que ha revolucionat el mercat durant la darrera dècada.  

Està previst organitzar rutes amb diverses activitats perquè els influencers seleccionats coneguin 

els emplaçaments i els equipaments més rellevants del Geoparc, i puguin compartir l’experiència 

amb els seus seguidors. Les anomenarem els GeoTrips i llançarem el hashtag #GeoTrips perquè 

el facin servir per etiquetar les publicacions a les xarxes socials. 

5.5.5. Campanyes publicitàries   

Les campanyes publicitàries requereixen d’una inversió econòmica i habitualment estan 

relacionades amb: 

- Publicitat en mitjans de comunicació. 

- Publicitat en webs, i xarxes socials. 

- Publicitats en revistes i publicacions especialitzades. 

- Publicitat en mitjans de transport (tren, autobús...). 

Durant el període d’aquet Pla Director està previst elaborar una estratègia per impulsar 

campanyes publicitàries adequades pel Geoparc. 

5.5.6. Màrqueting per grups específics  

Atesa la diversitat de col·lectius i entitats que interactuen amb el Geoparc, es considera necessari 

elaborar una estratègia específica per públics concrets com poden ser grups escolars, científics, 

altres geoparcs, etc.  

 

INDICADORS 

1. Nombre d’accions de comunicació realitzades per als socis i entitats col·laboradores 

2. Nombre d’accions de comunicació adreçades a la població local  

3. Varietat i nombre de nous materials de difusió del Geoparc. 

4. Nombre de materials divulgatius traduïts en altres idiomes. 

5. Nombre de visites del web i de seguidors de les xarxes socials del Geoparc (facebook, 

twiter, instagram, youtube i mailchimp). 

6. Nombre de noves eines digitals incorporades 

7. Nombre de materials divulgatius realitzats. Distingir entre físics (format paper, roba o 

altres) i digitals (fotografies, vídeos) 

8. Elaboració del Pla de màrqueting del Geoparc. 

9. Elaboració d’una guia integral del Geoparc. 

10. Varietat i nombre de campanyes de comunicació (promoció, màrqueting, publicitat, notes 

de premsa, entrevistes a ràdio o televisió, etc) impulsades pel Geoparc. 

11. Nombre de Fam Trips i Press Trips realitzats 

12. Nombre d’infuencers que visiten el Geoparc 

13. Nombre de campanyes de màrqueting realitzades per a grups específics  
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PROGRAMA 6. GESTIÓ ADMINISTRATIVA I TREBALL EN XARXA 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Tant la gestió com el treball en xarxa són dos dels trets fonamentals dels geoparcs. Pel que fa a 

la gestió, L’Associació 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 suficient que permeti el seu desenvolupament eficient per 

assolir els objectius del Pla. El Geoparc compta amb una nova oficina pròpia situada al casc antic 

de Tremp i està previst que sigui operativa durant el 2021. 

Els geoparcs es basen en el treball en xarxa, no només a nivell local sinó també cooperant amb 

altres geoparcs a través de la Xarxa Mundial de Geoparcs i de les xarxes regionals, per tal 

d’aprendre els uns dels altres i millorar la qualitat de la marca de Geoparcs Mundials de la 

UNESCO. La cooperació a nivell internacional contribueix a la construcció de la pau entre els 

pobles, que és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Caldrà donar 

continuïtat al treball en xarxa a nivell local, regional i internacional, així com la participació activa 

a les conferències i reunions dels Geoparcs Mundials de la UNESCO. 

Els objectius específics d’aquest programa pels propers quatre anys són les següents: 

1. Garantir el funcionament del Geoparc a través de les tasques administratives i recerca 

de finançament. 

2. Donar suport i visibilitat a les activitats establertes en el calendari dels Geoparcs Mundials 

de la UNESCO. 

3. Millorar la projecció internacional de territori aprofitant les trobades dels geoparcs 

(reunions, congressos, grups de treball, fires turístiques) i els mitjans de comunicació de 

les xarxes de Geoparcs (webs, revistes electròniques, publicacions, etc.).  

4. Cooperar amb altres geoparcs i altres territoris afins. 

 

PROJECTES I ACCIONS  

 

6.1. TASQUES ADMINISTRATIVES I RECERCA DE FINANÇAMENT 

Dues de les tasques de gestió més importants pel funcionament eficaç del Geoparc són, per una 

banda, les tasques administratives, tan les relacionades amb el propi territori com les que es 

deriven de les obligacions i les recomanacions de les xarxes de geoparcs, i, per l’altra, la recerca 

del finançament necessari per dur a terme les accions planificades. La transparència en la gestió 

ha de garantir l’ús adequat dels recursos humans i materials.  

6.1.1. Pagament de les quotes del Geoparc  

Pagament anual de les quotes de la Xarxa Mundial i la Xarxa Europea de Geoparcs. 

6.1.2. Gestió de finançament pel funcionament del Geoparc i nous projectes  

Recerca i gestió del finançament, justificació de projectes i seguiment dels resultats. 

6.1.3. Elaboració dels documents de funcionament  

Elaboració dels documents necessaris pel bon funcionament del Geoparc, incloent els que 

sol·liciten les xarxes de geoparcs:  
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- Memòria d’activitats del Geoparc (anual). 

- Pla d’acció (anual) 

- Assemblea general de socis i la junta directiva (convocatòria, actes i seguiment d’acords) 

- Comptabilitat de l'Associació. 

- Informes (rapports) anuals de la GGN. 

- Documents per a la revalidació de 2021. 

- Documents per a la revalidació de 2024. 

- Elaboració del Pla Director (2025-2028). 

- Anàlisi DAFO de la gestió del Geoparc. 

- Elaboració d’un estudi de l’impacte socioeconòmic del Geoparc. 

6.1.4     Nova oficina del Geoparc 

Una vegada que s’acabin les obres, es preveu que estigui operativa durant el 2021. 

6.1.5 Revalidació     

Accions per preparar i atendre la visita dels avaluadors, prevista per l’estiu del 2021 i pel 2025. 

Les accions inclouen l’elaboració de documents posteriors a la visita, a requeriment dels 

avaluadors o avaluadores. 

 

6.2. ACTIVITATS DEL CALENDARI DELS GEOPARCS 

Els geoparcs són figures que neixen del treball en xarxa i la cooperació, i en aquest sentit posen 

èmfasi en la realització de diferents activitats amb l’objectiu de crear cohesió, reforçar les xarxes 

i fer promoció conjunta. 

6.2.1 Setmana dels Geoparcs Europeus (EGN Week)  

La Setmana dels Geoparcs Europeus (EGN Week) és un conjunt d’activitats de caire 

principalment divulgatiu i turístic que s’espera que realitzin cada any a finals de maig tots els 

geoparcs d’Europa. El nostre Geoparc es compromet a organitzar anualment la Setmana dels 

Geoparcs, que inclou la publicitat de les activitats i un informe de resultats.  

6.2.2 Celebració de dies internacionals proposats per UNESCO / GGN  

El Geoparc s’uneix a la celebració de Dies Internacionals de temàtiques recomanades per la 

UNESCO i la Xarxa Mundial. Aquest tipus de celebració inclou habitualment alguna activitat de 

divulgació i la difusió pels canals de comunicació del Geoparc:  

5 d’abril: Dia internacional de la Pau. 

22 d’abril: Dia Internacional de la Terra.  

18 de maig: Dia Internacional dels Museus.  

5 de juny: Dia Internacional del Medi Ambient. 

19 de setembre: World clean up day (neteja d’espais d’interès patrimonial) 

13 d’octubre: Dia Internacional de la Reducció de Desastres. 

5 de desembre: Dia Internacional del Sòl. 

11 de desembre: Dia Internacional de les Muntanyes  

 

 

6.3. MITJANS DE COMUNICACIÓ DELS GEOPARCS 

La contribució activa en els mitjans de comunicació dels geoparcs com són la Xarxa Europea de 

Geoparcs (EGN), la Xarxa Mundial de Geoparcs (GGN) i el Programa de la UNESCO de 

Geociències i Geoparcs és crucial per donar visibilitat al territori i oferir-li projecció internacional. 
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6.3.1.  Contribucions en publicacions de la EGN i la GGN  

Tant la Xarxa de Geoparcs Europeus (EGN) com la Xarxa Mundial de Geoparcs (GGN) ofereixen 

diferents canals per la promoció del territori com són les newsletters periòdiques i altres 

publicacions on es valora participar-hi activament, o les pàgines webs, que cal revisar i 

actualitzar. 

6.3.2. Material promocional per accions conjuntes amb altres Geoparcs  
Elaboració de material (redacció d’articles, cessió de fotografies, vídeos i altres materials) per a 
la promoció conjunta amb altres geoparcs, ja sigui en suport físic o digital. Estan previstes les 
accions següents: 

- Participació en campanyes conjuntes dels geoparcs a nivell estatal o internacional. 

- Col·laboració en una publicació comuna dels geoparcs de l’Estat. 

- Col·laboració per millorar les xarxes socials i el web del Foro de Geoparques Españoles. 

 

6.4. CONGRESSOS, FIRES I REUNIONS DELS GEOPARCS 

El treball en xarxa entre geoparcs es realitza de forma presencial o telemàtica. Les sessions de 

treball a les reunions, congressos i cursos tenen com a objectius principals: mantenir viva la 

Xarxa Mundial, compartir experiències i recursos per millorar la gestió de cada geoparc i 

desenvolupar projectes comuns amb territoris afins.  

6.4.1. Congressos i cursos internacionals de Geoparcs  

Participació en els congressos i cursos internacionals de Geoparcs. Inclou les reunions 

semestrals de la EGN, el congrés bianual de la GGN i EGN, el Curs Intensiu del Geoparc de l’Illa 

de Lesbos (Grècia) i els cursos per avaluadors.  

6.4.2. Reunions dels Geoparcs d’Espanya: Comité i Foro  

Participació en les reunions organitzades pel Comité Nacional Español de Geoparques i pel Foro 

de Geoparques Españoles. Aquesta participació inclou habitualment l’elaboració de documents i 

la gestió d’acords. 

6.4.3. Grups de treball de la GGN (Working Groups)  

Participació en grups de treball de la Xarxa Mundial de Geoparc (GGN). Fins a la data s’ha 

participat al grup de turisme, educació i patrimoni intangible. Es donarà continuïtat a aquests 

grups i, si es considera oportú, es participarà en altres: turisme, riscos, patrimoni geològic, xarxes 

socials.  

6.4.4. Fires turístiques amb presència dels Geoparcs  

D’acord amb el Pla de màrqueting, està prevista la participació en alguna fira turística on hi són 

presents els geoparcs. Per exemple, FITUR (Espanya), ITB (Alemanya) o altres que es 

considerin d’interès per a la promoció conjunta amb altres Geoparcs. 

 

6.5. COOPERACIÓ (NETWORKING) AMB GEOPARCS I ALTRES TERRITORIS 

Seguint amb els objectius dels Geoparcs Mundials de la UNESCO, cal donar continuïtat al treball 

en xarxa a nivell local, regional i internacional, així com contribuir de forma activa a les 

conferències i reunions dels Geoparcs Mundials de la UNESCO. 

6.5.1 Networking d’àmbit local  

Cooperació en el propi Geoparc i en territoris afins propers. Estan previstes les següents 

activitats:  
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- Coordinació de grups de treball. 

- Coordinació del personal (staff) del Geoparc. 

- Cooperació amb espais naturals protegits. 

- Cooperació amb projectes de l’àmbit cultural (Starlight, Falles, Raiers). 

- Mediació en conflictes o amenaces pel desenvolupament sostenible del territori. 

6.5.2 Networking d’àmbit nacional  

En termes de cooperació en l’àmbit nacional, el Geoparc se centrarà en la cooperació amb 

geoparcs i territoris afins de l’estat espanyol amb projectes que siguin d’interès per al territori com 

poden ser projectes LEADER, intercanvis d’experiències amb altes Geoparcs o elaboració de 

rutes conjuntes amb els Geoparcs veïns o de temàtica afina. També es preveu organitzar una de 

les Jornadas Abiertas del Foro Español de Geoparques. També es contemplen els intercanvis i 

la recepció de visites d’altres geoparcs, ja siguin aspirants o oficialment designats. 

6.5.3 Networking d’àmbit internacional  

En l’àmbit de la cooperació a nivell internacional s’exploraran col·laboracions amb altres 

geoparcs, entres els quals es prioritzarà els geoparcs amb qui ja es té un conveni signat o 

projectes de promoció conjunta, com ara el programa GEOFood i les exposicions conjuntes 

(common exhibitions). També es contemplen els intercanvis i la recepció de visites d’altres 

geoparcs, ja siguin aspirants o oficialment designats. Alhora, s’explorarà la cooperació amb 

territoris afins d’altres països. 

 

INDICADORS 

1. Pagades les quotes de pertinença a les xarxes de Geoparcs 

2. Pressupost anual del Geoparc 

3. Realitzats anualment els diferents documents de funcionament bàsic del Geoparc 

4. Nova oficina del Geoparc en funcionament 

5. Elaboració d’una anàlisi DAFO de la gestió del Geoparc 

6. Elaboració d’un estudi de l’impacte socioeconòmic del Geoparc 

7. Superació amb èxit de l’avaluació prevista pel 2021 

8. Nombre i tipus d’activitats del calendari dels Geoparcs. Inclou Setmana dels Geoparcs i 

Dies Internacionals 

9. Nombre de participants a les activitats del calendari dels Geoparcs 

10. Nombre de contribucions als mitjans de comunicació (digitals o impresos) dels Geoparcs 

11. Nombre de congressos, fires, reunions i cursos en els quals ha participat el Geoparc 

12. Nombre de grups de treball on participa el Geoparc 

13. Nombre de grups de treball i equips formats per projectes específics 

14. Participants als diferents grups de treball del Geoparc 

15. Participació als grups de treball (assistents/convocats) 

16. Nombre d’accions de networking diferenciades segons àmbit local, nacional i 

internacional 
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CRONOGRAMES 

 
 

A continuació, es mostren dos cronogrames amb les principals accions previstes en el Pla. Cal 

tenir en compte que aquests cronogrames no inclouen altres possibles accions, recollides als 

programes que marca aquest Pla, ja que caldrà dissenyar les activitats que es duran a terme 

cada any en funció de condicionats externs i que resulta difícil comprometre-les en aquest 

moment; i d’altres accions que es podran executar segons oportunitats sobrevingudes. Així 

doncs, el Geoparc com a territori resilient definirà els Plans d’Acció anuals per adaptar-nos a les 

noves circumstàncies, també per fer front a la mitigació i adaptació d’eventuals crisis naturals i/o 

socials. 

 

Accions i activitats destacades durant l’any 

En aquest apartat es presenten les accions destacades que es duen a terme cada any i que 

tenen un calendari més o menys fixat: 

GENER FEBRER MARÇ 
FITUR 

Sol·licitud ajuts econòmics 

Biblioteques amb DO 

Assemblea General 

Olimpíades geològiques 

Reunió EGN 
Informe als agents turístics 

ABRIL MAIG JUNY 
5/04: Dia de la Pau 

22/04: Dia de la Terra   

17/04: Aniversari Geoparc 

Caminada de les Carenes 

Lo Festival de Senderisme de la 
Conca Dellà 

18/05: Dia dels Museus  

Caminada dels mocadors de la 
Terreta 

Geolodia  

Setmana dels Geoparcs Europeus  

Setmana dels Geoparcs 
Europeus  

05/06: Dia del Medi Ambient  

Geobike  

 

JULIOL AGOST SETEMBRE 
Cursos Universitat d’Estiu de la 
UdL 

Festival de Senderisme de la 
Vall Fosca 

Camp de treball internacional 
“Reading Life in the Rocks” 

Mostremp – Festival de cinema 
rural 

19/09: World cleaning-up day  

Reunió EGN o GGN (són 
bianuals i s’alternen) 

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 
13/10: Dia Internacional de la 
Reducció de Desastres 

Festival Cordevi 
Jornades obertes Foro 
Geoparcs 

Setmana de la Ciència 

Justificacions de subvencions 

Informe entitats col·laboradores 

5/12: Dia del Sòl  

11/12: Dia de les Muntanyes 

Pla d’Acció 

Memòria Activitats 

 

A més es destaquen algunes activitats que es realitzen durant tot l’any: 

- Sortides d’interpretació geològica amb escoles del territori 

- Seguiment de Treballs de Recerca, Treballs de Final de Grau i pràctiques en empresa 

- Premsa i comunicació: xarxes socials, newsletter, publicació d’articles mensuals 

divulgatius a la Borrufa i a altres revistes d’interès 

- Activitats mensuals Gaudeix el Geoparc 

- Participació en les reunions i activitats de les Xarxes de Geoparcs, a nivell estatal, 

europeu i mundial. 

- Participació en fires de primavera i tardor al Geoparc i altres esdeveniments 

d’importància com les Falles i els Raiers.  
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Accions i activitats transformadores dels propers quatre anys 

Aquest cronograma destaca una selecció de les accions de major impacte pel Geoparc. Cal tenir present que com més lluny ens anem, més difícil es fa predir 

quines seran les accions més significatives i que convingui més per la transformació del Geoparc. 

PROGRAMA 2021 2022 2023 2024 2025 

P1: Recerca i 
col·laboració 
científica 

Estudi d’impacte 
paisatgístic i espais agraris 

Recerca sobre els beneficis 
de la natura en la societat 

Programa de beques a la 
recerca del Geoparc 

 

Organitzar un congrés de 
recerca al Geoparc 

 

Campanya 
d’internacionalització de 
la recerca al Geoparc  

P2: Conservació 
del patrimoni 

Visor de geoconservació  Mesures de Conservació 
dels LIG vulnerable 

Presentació catàleg 
virtual d’afloraments 

Visor de riscos naturals 

P3: Educació i 
divulgació 

Pla de voluntariat 

Integració ODS en 
programa educatiu 

Formació per millorar les 
capacitats personals a la 
natura 

Material virtual en xarxa 

 

Incentivar els joves als 
diferents programes de 
Geoparcs (UGG Youth 
Forum, GGN Youth) 

Intercanvi joves amb 
altres Geoparcs 

P4: 
Desenvolupament 
local sostenible 

Vídeos gastronòmics per 
conscienciar i incentivar 
consum de proximitat  

Promocionar Pallars click 

Estudi demanda turística 

Curs guies “bon coneixedor 
del Geoparc” 

Convocatòria d’entitats 
col·laboradores 

Nova oferta de BTT 

Pla de sostenibilitat turístic 

Acreditació de Turisme 
Sostenible 

Convocatòria d’entitats 
col·laboradores 

 

P5: Visibilitat del 
Geoparc 

Pla de Màrqueting i accions 
de comunicació del 
Geoparc 

Models digitals i realitat 
virtual 

Accions derivades pla 
màrqueting i comunicació 

 

Accions derivades pla 
màrqueting i comunicació 

 

Accions derivades pla 
màrqueting i comunicació 

 

Accions derivades pla 
màrqueting i 
comunicació 

 

P6: Gestió 
administrativa i 
treball en xarxa 

Nova oficina del Geoparc 

Visita de revalidació de la 
UNESCO  

Organitzar les jornades 
obertes del Foro espanyol 
de Geoparcs 

Intercanvi experiències 
amb altres geoparcs 

Participació en un projecte 
Erasmus 

Estudi de l’impacte 
socieconòmic del 
Geoparc 

Expedient de revalidació 

Redacció nou Pla 
Director 

Visita revalidació 
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RECURSOS PER EXECUTAR EL PLA DIRECTOR 
 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

El Geoparc Orígens compta amb un pressupost anual propi que és el resultat de les aportacions 

que rep l’Associació en concepte de quotes de socis. Val a dir que els municipis i Consells 

Comarcals desenvolupen projectes i accions en benefici del Geoparc que no es computen com 

a pressupost propi del Geoparc. A més, el Geoparc rep el suport de la Generalitat de Catalunya 

articulat pel Departament de Territori i Sostenibilitat amb implicació de varis Departaments. El 

patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida de la Diputació de Lleida s’ha implicat 

amb el Geoparc des dels seus inicis. Per finalitzar, el Geoparc també es beneficia puntualment 

d’ajuts d’altres administracions i institucions catalanes i de col·laboracions amb altres 

organismes.  

 

RECURSOS HUMANS 

L’Associació Geoparc disposa de 3 tècnics en plantilla i són els encarregats de desplegar el Pla 

Director en els diferents eixos que s’han identificat. Cal tenir present que el territori disposa d’un 

conjunt de tècnics amb experiència en la planificació, execució, implementació, execució i 

avaluació de projectes de desenvolupament local amb l’experiència i coneixement del territori, i 

tenen el reconeixement per part dels sectors privat i públic. Per aquest motiu l’elaboració i 

execució dels plans d’acció es realitza mitjançant el suport d’aquests tècnics i la contractació 

d’experts.  

 

Gran part de projectes i activitats que s’executen al Geoparc són molt transversals. Així doncs, 

per l’òptima gestió del Geoparc es fa necessària la participació de tots els membres de l’equip 

durant l’execució de cadascuna de les activitats. Tot i així, els programes que aquí es presenten 

tenen assignat una persona referent a nivell intern de l’execució de les seves activitats. Així 

doncs, el Coordinador científic del Geoparc és el responsable de les activitats del Programa 1: 

recerca i col·laboració científica i el Programa 2: conservació del patrimoni; el Coordinador del 

Geoparc gestiona les activitats del Programa 4: desenvolupament sostenible i el Programa 6: 

gestió administrativa i treball en xarxa i la tècnica del Geoparc s’encarrega principalment de les 

activitats del Programa 3: educació i divulgació i el Programa 5: visibilitat, comunicació i 

màrqueting. 

 

Finalment es vol destacar que l’Associació Geoparc té el compromís de contractar serveis, com 

poden ser transports, guies interpretadors, càtering i allotjament, disseny, impressions, agències 

de viatges, gestoria, traduccions, etc. a les empreses ubicades o que operen al territori Geoparc. 

Només en cas de no trobar el servei que es necessita, es contracta fora del Geoparc i també 

seguint criteris de proximitat. 
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ANNEXES 

ANNEX I. Síntesi de la valoració del grau d’assoliment dels objectius dels programes del 

Pla Director 2015-2020 

Programa 1. Conservació de recursos endògens vinculats al patrimoni abiòtic 

S’havien previst 14 accions i d’aquestes han estat realitzades 11 (78,6%). 

A més de l’elaboració d’una fitxa model per inventaris del Geoparc, en aquest programa cal 

destacar la realització de l’inventari del patrimoni geològic, paleontològic i miner, que ha permès 

obtenir una base de dades àmplia per facilitar la gestió del patrimoni, i la identificació d’un conjunt 

de georutes que inclouen nombrosos espais d’interès natural i cultural. També s’ha seleccionat 

les georutes més representatives del territori i s’ha creat una base de dades dels elements del 

patrimoni inventariat (incloent el patrimoni miner).  

En relació a la conservació del patrimoni, es pretenia principalment revisar l’estat de conservació 

del patrimoni abiòtic i implementar mesures de conservació en els espais d’interès que ho 

necessitessin. La diagnosi dels espais inventariats ha permès identificar els espais més 

susceptibles de degradació i s’han començat a implementar algunes mesures de protecció.  

Una altra prioritat era dissenyar i implementar un protocol de bones pràctiques científiques. 

Aquest protocol ha estat elaborat i publicat a les pàgines web del Geoparc i del Col·legi de 

Geòlegs de Catalunya. El procés d’implementació tot i quedar truncat per la pandèmia Covid19, 

s’ha començat a implementar d’acord amb les principals universitats que ens visiten i elaborant i 

publicant la fitxa de visita i la fitxa de recollida de mostres. 

 

Programa 2. Desenvolupament de la recerca, la didàctica i la divulgació de les Ciències de la 

Terra 

S’havien previst 70 accions i d’aquestes han estat realitzades 53 (75,7%). 

Tal com estava previst, en aquest programa s’han realitzat activitats de forma continuada per 

incentivar l’ensenyament de les Ciències de la Terra amb escolars amb publicació de les activitats 

del Geoparc als Pla Comarcal d’Educació. Cal destacar la realització de la maleta didàctica, el 

room escape i les propostes de TdR que cobreixen una franja d’alumnes de 6 a 18 anys. També 

s’ha treballat amb universitaris amb diferents convenis que deriven de pràctiques en empresa i 

diferents treballs de fi de grau i màster. Se n’ha fet divulgació didàctica, especialment en el marc 

de sortides temàtiques per diferents públics, de la Setmana de la Ciència i del “Geolodia”. Cal 

destacar la intensa col·laboració amb les entitats dedicades a la docència, com ara l’Entorn 

d’Aprenentatge de Tremp i la coordinació amb el CRP Pallars Jussà. 

S’ha participat en congressos i s’han elaborat notícies i publicacions científiques. En aquest 

sentit, cal destacar la cooperació amb el Centre de Suport Territorial Pirineus i l'Institut Català de 

Paleontologia, entre d’altres institucions clau del territori. 

La publicació d’una guia geològica del Geoparc o l’activació d’una beca per realitzar treballs 

recerca no s’han pogut realitzar i s’emplacen al següent pla director. Per altra banda, també es 

projectava posar un habitatge per estades de recerca a disposició dels científics, l’activació 

d’aquest espai s’ha posposat fins que les condicions de la pandèmia siguin més favorables.  
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Programa 3. Suport al desenvolupament del geoturisme 

S’havien previst 25 accions i d’aquestes han estat realitzades 21 (84,0%). 

Estava previst desenvolupar la cooperació del Geoparc amb els agents turístics i la integració 

dels valors del patrimoni abiòtic en la promoció de productes geoturístics. En aquestes línies de 

treball s’han organitzat cursos, jornades de formació i sortides de camp amb els agents turístics, 

incloent visites a altres geoparcs. També s’ha facilitat la incorporació de la divulgació geològic en 

productes geoturístics. 

A nivell estratègic, cal destacar l’elaboració del Pla de Comunicació del Geoparc i la cooperació 

en el desenvolupament d’un sistema d’intel·ligència geoturística. S’ha assistit a fires turístiques 

com FITUR i s’ha promocionat el geoturisme.  

 

Programa 4. Desenvolupament de les activitats econòmiques vinculades al sector geològic 

S’havien previst 8 accions i d’aquestes han estat realitzades 6 (75,0%). 

La finalitat principal d’aquest programa era l’aportació dels valors del patrimoni abiòtic en el 

desenvolupament i promoció de productes locals de la indústria agroalimentària i artesania no 

alimentària. Per assolir-la, s’han establert convenis amb productors i associacions de productors 

locals, especialment del Pallars Jussà. La promoció de l’artesania no alimentària ha estat menor 

que l’agroalimentària.  

 

Programa 5. Desenvolupament de les activitats culturals vinculades al sector geològic 

S’havien previst 18 accions i d’aquestes han estat realitzades 14 (77,8%). 

Estava prevista la capacitació dels gestors i tècnics culturals per a gestionar recursos del 

patrimoni abiòtic i l’aportació dels valors del patrimoni abiòtic a la promoció dels equipaments 

culturals. Per assolir aquests objectius s’han signat convenis, promocionat productes de turisme 

cultural i organitzat jornades de formació pels gestors culturals i els tècnics dels equipaments 

culturals del Geoparc. Per millorar la qualitat de l’oferta turística, el Geoparc s’emplaça a avançar 

en l’obtenció d’alguna acreditació reconeguda de qualitat i en incrementar el coneixement del 

perfil visitant. 

 

Programa 6. Comunicació de les activitats vinculades al sector geològic 

S’havien previst 31 accions i d’aquestes han estat realitzades 27 (87,1%). 

Estava previst elaborar una estratègia i realitzar accions de comunicació del patrimoni local i 

d’altres valors del Geoparc, tan en suport digital com físic.  

En l’àmbit digital, s’ha assolit aquest objectiu principalment elaborant el Pla de Comunicació del 

Geoparc, fent el canvi de nom i del logotip del Geoparc i desenvolupant, actualitzant i mantenint 

el portal web i les xarxes socials que actualment són un dels canals de promoció que donen més 

visibilitat (facebook, twitter, instagram i youtube). Cal destacar també l’elaboració de diferents 

vídeos promocionals, la promoció a la televisió, a la ràdio, a la premsa i als canals de comunicació 

de les Xarxes de Geoparcs i de la UNESCO. En l’àmbit no digital cal destacar la qualitat dels 

diferents materials promocionals del geoparc com guies, fulletons, mapes, etc. i la senyalització 

instal·lada durant aquest període a la majoria de vies d’entrada del Geoparc, d’equipaments 

culturals i turístics, de georutes seleccionades i d’espais d’interès patrimonial.  

 

 



PLA DIRECTOR GEOPARC ORÍGENS 2021-2025 

 

37 

 
 

Programa 7. Manteniment del status de Geoparc de la UNESCO 

S’havien previst 15 accions i d’aquestes han estat realitzades 14 (93,3%). 

Aquest programa tenia per finalitat aconseguir la designació i consolidar la figura del Geoparc 

Mundial de la UNESCO reforçant la cooperació amb antres geoparcs i amb la UNESCO. Moltes 

de les accions realitzades s’han centrat en aquesta cooperació. Per exemple, participació en els 

congressos i les reunions nacionals i internacionals dels geoparcs, participació en grups de 

treball, organització de la “Setmana dels Geoparcs” i d’altres esdeveniments comuns, redacció 

del nou Pla director, preparació de la propera revalidació, prevista pel 2021, etc. Cal destacar 

també les accions de resiliència per la situació generada per la Covid-19 i la nova estratègia 

d’entitats col·laboradores del Geoparc. 

Pel que fa a la consolidació del Geoparc cal destacar dos fites importants:  

 A nivell de recursos humans s’ha passat de disposar al 2016 d’un tècnic i una 

administrativa, a tres tècnics, incloent el director científic com a personal directe. 

 A nivell de pressupost i tenint en compte el context econòmic del període, s’ha 

augmentat el pressupost propi del 2016 de 65.600,00 € a 292.182,40 € (increment del 

445 %). 
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ANNEX II. Els 17 objectius de desenvolupament sostenible (UNESCO, 2015) 
El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució 

Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que conté 17 

objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades per assolir en l'horitzó de 

l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica, ambiental i institucional de la 

sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances. 

Aquests són els 17 objectius: 

1. Erradicació de la pobresa: posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot arreu. 

2. Lluita contra la fam: posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar 

la nutrició i promoure una agricultura sostenible. 

3. Bona salut: garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats. 

4. Educació de qualitat: garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats 

d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives. 

5. Igualtat de gènere: aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes 

i joves. 

6. Aigua potable i sanejament: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les 

condicions de sanejament. 

7. Energies renovables: garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, 

fiables, sostenibles i renovables. 

8. Ocupació digna i creixement econòmic: promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu 

i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones. 

9. Innovació i infraestructures: construir infraestructures resistents, promoure una industrialització 

inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

10. Reducció de la desigualtat: reduir la desigualtat entre i dins dels països. 

11. Ciutats i comunitats sostenibles: crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin 

inclusius, segurs i resistents. 

12. Consum responsable: garantir un consum i patrons de producció sostenibles. 

13.Lluita contra el canvi climàtic: combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes. 

14. Flora i fauna aquàtiques: conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos 

marins per a un desenvolupament sostenible. 

15. Flora i fauna terrestres: protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes 

terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i 

revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat. 

16. Pau i justícia: promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament 

sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions 

eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. 

17. Aliances per als objectius mundials: enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les 

associacions mundials per a un desenvolupament sostenible. 


