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Mod��� d’èxi� i p�o��s��� in����do��� en la 
ge���ó i la po���� en va��� de� pa���m��i
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Pro�òsi�:
Tre���l�� p�e��t� pe� a què el pa���m��i de la Sel�� si��� un 
ac��� pe� de���v��u��m��� de la co���c�?

Reg��� i Rol�:
El� pa���c��a�t� co- c�e�� el� re���t���
Cop����� fa����ta el p�o�és

Es�u��� de� p�o�és d'es����ri de fu���

CO����NÇA EN EL P�O�ÉS



Fas� 2 Fas� 3 Fas� 4

TA���R� 
SE���R�A��

2 TA���R� 
ES����RI� DE 

FU���
19 i 26 no���b��

EQ��� MO���

EL P�O�ÉS D'AQ����ES JO���D��

· 7/10: Sector públic
· 15/10: Empresa
· 21/10: 3º Sector i ensenyament 

EN���V���ES

Fas� 1



Pro�òsi� de� ta���r d'av��

Qu�n és el pu�� de pa���d�?

Cap a on vo��� an��?

Com ho fe� po���b��?



Pa�t�� d'ac����ió pe� t�e��l� d'av��

Nec����te� la vo��r� p�e�èn�i� (Des����c�ió de mòbi��, ma��, et�.)
Càma�� ob���� i mi��òfo� ap���� 
Res���t�� i es���t�� to��� le� op���o�s ex���s���es
El xa� el po���  fe� se���r pe� de����r qu����m al� fa����ta���s
Es fa��� fo���r��e� de� ta���r pe� di���g��- lo
Nom i co���m - p�o��dèn�i�: Par����pa���s /c�i�k so��� de� vo��r� 
no� / Más / Ren���r��
Cli�� "a Ver op����es" (a da�� de la pa���l��) / op��ó "Mod� de la�� 
a la��"



Rec���� un� de le� vi�èn�i�� 
més po���t� qu� ha��� ti���t 
am� el Pat����ni de la Sel��



Es�e� a l'an� 2030 i el N� Tim�� pu���c� un ar���l� a do��� 
pàgi�� so��� l'èxi� de� #Pat����niL�����a

1 TI����R
4 F�A��S C�A� DE LA NO�ÍCI�
P�E��N���IÓ FO���T EL����OR PI��H

Vis�ó de� Pat����ni de la Sel�� al 2025



Reg��� de� t�e��l� en g�u�s

Far�� g�u�s al���o��s de pe���n��
Us en����em a un� sa�� di���t��e�t i no he� de to��� re�. Qu�n la di�àmi�� 
�na���z� to���r�u a la sa�� p�e�àri� a�t��àti����n�
Si ne���s��e� aj��� pi���� el bo�ó de "pe��� ay���" 
Rec����em qu� es���l�u pe� ca�� g�u�: Por�àve�, Sec����ri / Gu�r��à Tem��
Ten�� 40 mi� pe� es����re un ti����r i le� 4 f�a��s c�a�
Un co� a la sa�� p�e�àri� el� po���v�u� ti��r�� 2 mi���s pe� ex����r le� 
id��� co���n��a��s



F�A�� 1

F�A�� 2

F�A�� 4

F�A�� 3

Esdevé un terrritori lliure de noves infraestructures 
energètiques i de comunicacions

Es posa en valor el patrimoni de l'aigua com a element vertebral, 
limitant l'activitat industrial

1

Es protegeixen de manera efectiva els espais naturals i els entorns 
patrimonials i culturals

La Selva per fi esdevé Reserva de la 
Biosfera

TI����R

Es reconverteix el model urbanístic



F�A�� 1

F�A�� 2

F�A�� 4

F�A�� 3

Història, natura, cultura... tria la teva teràpia

La Selva ha aconseguit captar un turisme compromès

2

La població de La Selva s'ha implicat en el coneixement i la 
preservació del seu patrimoni

La Selva: una experiència vital

TI����R

Descobreix i redescobreix la Selva, un calidoscopi de recursos 
patrimonials



Qu�n� el����t� c�a� co���d��e� qu� ha de te��� en 
co��t� el p�o��c�� #Pat����ni La Sel�� 

pe� què si��� to� un èxi�?



Ele���t� qu� ha d'in���p��a� 
#Pat����niL�����a 

Aprofitar els 
treballs de recerca 

dels instituts

Tenir en compte els 
canals de comunicació 
de les universitats i els 

instituts

Posar en valor el 
patrimoni a nivell 

científic i de recerca

Implicació de 
la població

Actuació 
enfocada a la 

població

Urbanitzacions- 
EMD

Preservar, protegir 
i conservar el 

patrimoni

Iniciatives per conèixer 
millor el patrimoni des 

de la investigació

Que sigui resolitu i 
amb 

impacte/repercusió

Plataforma i estratègia 
comunicativa (interna i 

externa)
RecursosAcompanyament

/cura del procés

Tenir en compte la 
força de les iniciatives 

del  patrimoni local

Partenariat públic- 
privat a nivell local- 

comarcal

Optimització 
interna dels 

recursos

Compromís de 
l'administració

Impulsar i reforçar 
la transferència de 
coneixement local

Tenir en compte els 
treballs o projectes 
recents de l'àmbit

Premis de 
recerca sobre la 

Selva

Apadrinar el 
patrimoni (amb 

suport)



Vol� se���� vi���l�� am� el p�o��c�� 
#Pat����ni La Sel��?

Age���r: 19 i 26 no���b�� de 10-14 h !!!



Qu� t'en�ús d'aq���� ta���r?



G�ÀCI��


