
PROPOSTES  DE  COMPROMISOS 
  
  

Les propostes que segueixen són les que l’equip tècnic considera que té sentit 
posar a la consideració, a partir de la Diagnosi realitzada a la primera part de la 
Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon. Són propostes per ser debatudes, 
que poden ser acceptades, modificades o refusades.    
  

1. REGULACIÓ: Encarregar l’elaboració d’unes ordenances 
municipals conjuntes que tractin la dimensió paisatgística segons 
la diagnosi de la Carta del Paisatge, amb el compromís d’aprovar-
les tots els ajuntaments de la Mancomunitat de la Vall de 
Camprodon. 

  

Convocats: Alcaldes, regidors d’urbanisme, secretaris, i tècnics 
municipals de tots els municipis de la Mancomunitat.  

Nota: Es pot plantejar de dues maneres: un text unitari o bé objectius 
unitaris amb textos diferenciats, que s’ajustin a les determinacions de 
cada planejament urbanístic. L’equip tècnic prepararà un índex de 
l’abast del model d’ordenança per a ser debatut.  
  

2. REGULACIÓ. Encarregar l’elaboració d’un Catàleg de Paisatge que 
inventariï i doti de protecció legal a tots els elements i paratges de 
més valor paisatgístic (miradors, camins paisatgístics, arbres 
monumentals, etc.) amb el compromís d’aprovar-lo tots els 
ajuntaments de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. 

  

Convocats: Alcaldes, regidors d’urbanisme, secretaris, i tècnics 
municipals de tots els municipis de la Mancomunitat.  
  

3. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ.  Encarregar l’elaboració d’un 
manual de bones pràctiques per les intervencions en el patrimoni 
arquitectònic rural de la Vall de Camprodon, amb el compromís de 
publicar-lo i difondre’l entre tots els possibles interessats. 

  

Convocats: Alcaldes, regidors d’urbanisme, secretaris, i tècnics 
municipals de tots els municipis de la Mancomunitat, representants dels 
col·legis d’aparelladors i d’arquitectes, constructors, etc.  



Nota. Es basaria en els treballs ja realitzats per membres de l’equip 
tècnic  de la Carta del Paisatge i donaria lloc a un manual, publicat en 
paper i CD, profusament il·lustrat en color, amb una selecció d’imatges 
de bones i males pràctiques de tots els aspectes clau: tanques, 
paraments, cobertes, façanes, obertures, volums, etc.  
  

4. SENSIBILITZACIÓ: Encarregar, publicar i difondre unes directrius 
paisatgístiques de bones pràctiques per al sector turístic de la 
Mancomunitat, l’abast de les quals es definiria conjuntament. 

  

Convocats: Alcaldes, regidors d Convocats: Alcaldes, regidors 
d’urbanisme, secretaris, i tècnics municipals de tots els municipis de la 
Mancomunitat, i els principals representants del sector, com ara 
l’Associació de Turisme del Ripollès, Turisme Actiu, etc.  

5. EDUCACIÓ. Traduir la Diagnosi realitzada a la primera fase de la 
Carta del Paisatge en materials didàctics per ser utilitzats als 
centres educatius de la Vall de Camprodon. 

  

Convocats: Representants del sistema educatiu formal i d’entitats que es 
dediquen a l’educació ambiental o en el lleure. Mestres i docents, 
representants de les entitats  Alt Ter i GEDENA.  
  

6. COORDINACIÓ. Instar a la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge que demani a la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Girona i al Consell 
Comarcal del Ripollès que incorporin criteris paisatgístics en les 
obres i projectes que executa dins de l’àmbit de la Mancomunitat de 
la Vall de Camprodon.  

  

Convocats: alcalde i representants de l’Ajuntament de Camprodon, 
president de la Mancomunitat, Subdirector General de Paisatge, etc.  
  

7. PROMOCIÓ I RECUPERACIÓ: Restauració i revalorització 
d’elements clau del patrimoni arquitectònic i històric d’aquestes 
Valls que es troben en perill (p.ex. la casa fortificada de la Sala) 

  

Convocats: Alcalde i tècnic municipal de , propietari de la finca, 
....representant dels departaments corresponents (Cultura ?). Cada 



element patrimonial que es decideixi incloure a la llista demanarà una 
reunió independent .  
  

8. PROMOCIÓ I RECUPERACIÓ: Promoure la recreació / recuperació 
integral d’una església romànica a decidir (pintures murals internes 
i externes, mobiliari, catifes, ...) així com el paisatge medieval del 
seu entorn.  

  

Convocats: Rector, representant del Bisbat, si s’escau, alcalde i tècnic 
del municipi corresponent, propietari de la finca, etc.  

Nota: Es podrà fer en funció de la disponibilitat i bona disposició que 
existeixi entre els col·laboradors i patrocinadors potencials.  
  

9. PROMOCIÓ I RECUPERACIÓ: identificar la xarxa principal de 
camins històrics, ramaders, rals, etc. (bona part de la qual és dins 
dels 900 km senyalitzats), cartografiar-los i promoure’n la 
salvaguarda com a bé públic    

  

Convocats: Alcaldes, regidors d’urbanisme, i tècnics municipals de tots 
els municipis de la Mancomunitat, Grup de Muntanya Vall de 
Camprodon, Alt Ter, Centre Ambiental, Casal de la Gent Gran, 
Associació Caminada Popular Sant Pau de Segúries, Grup de Muntanya 
Vall de Camprodon  

Nota: L’instrument més adient per aconseguir aquest objectiu s’ha de 
debatre. És possible que sigui un instrument urbanístic com el Pla 
especial.    
  

10. MILLORA I REVALORITZACIÓ : encarregar i executar una estratègia 
de millora i revalorització paisatgística conjunta, basada en petites 
actuacions en els llocs de més sensibilitat i visibilitat  

  

Convocats: Alcaldes, regidors d’urbanisme, i tècnics municipals de tots 
els  municipis de la Mancomunitat, Bastiments Aventura, Guies Nord-
Sud, Associació de Dones de la Vall, Cinema de Camprodon. Casal 
Camprodoní, Associació Cuina de la Vall, Casal de la Gent Gran, 
Associació Cultural jovenil de Llanars, Associació Cultural jovenil de 
Vilallonga, Associació Cultural jovenil de Molló, Fundació Germans Vila 
Riera, Agrupació de propietaris de Font Rubí, empreses elèctriques 



Nota: Retirada d’elements dissonants (deixalles, maquinària obsoleta, 
etc.); nova col·locació o substitució de rètols dissonants per altres més 
adients; etc. , rotondes, llums, tractament de suports, etc.  
  

11. MILLORA I REVALORITZACIÓ: compromís de fomentar la 
recuperació de pastures i prats de dall (especialment en el àmbits 
inclosos dins de la xarxa Natura 2000) 

  

Convocats: Alcaldes i regidors interessats pel tema, representants de les 
oficines comarcals del DMAH i del DAR, i algun tècnic que ha mostrat 
interès. Cooperativa ramadera de Molló, Associació de criadors d'eugues 
de muntanya, Colla de Caçadors "Els Alevins" de Molló, Associació de 
propietaris forestals  de la Vall de Camprodon.  
  

12. MILLORA I REVALORITZACIÓ: compromís de promoure la 
restauració paisatgística de les àrees afectades per les pistes de 
l’estació d’esquí de Vallter 2000, i de promoure la restauració 
paisatgística de la pedrera de Setacases (molt visible en l’accés a les 
pistes). 

  

Convocats: Alcalde i regidors designats de Setcases, responsables de 
l’empresa Vallter 2000, S.A, representants de la pedrera de Setcases, 
representants de GEDENA i Alt Ter.  

13. Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua que tingui més cura dels 
boscos de ribera i les lleres de l’àmbit de la Mancomunitat i estudiar 
formes de col·laboració en aquest sentit 

  

Convocats: Representants dels ajuntaments i de l’ACA, societats de 
caçadors i pescadors, GEDENA, Alt Ter, Consorci Alba-Ter.  
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