
 

101 Idees i Iniciatives 

 

Les Jornades Europees del Patrimoni són la manifestació cultural participativa 
més important d'Europa en relació al patrimoni. L’any 1991, quan el Consell 
d’Europa les va crear, amb el lema “Europa un patrimoni comú”, Catalunya s’hi va 
afegir des d’un inici creant activitats pròpies. Les Jornades Europees del Patrimoni 
és una iniciativa conjunta del Consell d'Europa i la Comissió Europea. 

Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) se celebren a Europa durant un cap 
de setmana entre setembre i octubre. L'edició 2017 a Catalunya se celebrarà els 
dies 6, 7 i 8 d'octubre. Enguany, el lema suggerit pel Consell d'Europa és 
'Patrimoni i natura: un paisatge de possibilitats' per posar en relleu els valors 
patrimonials incorporats a la natura, la importància del medi ambient sobre els 
estils de vida de les persones i la influència que té sobre el benestar i el creixement 
socioeconòmic de les comunitats. 

Donada la nova concepció de patrimoni integral, que proposen des del Consell 
d’Europa ens han fet arribar aquest llistat de 101 idees que, si ho considereu, es 
podien implementar com activitats complementàries a les quals ja es venen 
realitzant als nostres monuments. Es tracta de 101 iniciatives que pensem que 
poden ser d’utilitat per tal de profunditzar en aquest patrimoni arqueològic i 
monumental, tal com enguany es proposa des del Consell Europa. Diferents 
iniciatives que ens ajudaran a comprendre millor el context on aquests palaus, els 
castells, els monestirs, les fàbriques, els jardins històrics i altres espais 
patrimonials han sigut influenciats pel seu entorn natural immediat i com aquests 
influencien en les maneres de fer de la gent.  

Aquestes idees, que volem compartir amb vosaltres per si les considereu d’interès, 
ens poden ajudar a apropar nous públics oferint noves experiències, una nova 
visió del patrimoni monumental, reivindicant altres elements que el componen com 
el vessant històric, artística, natural i immaterial. Una nova experiència en un 
patrimoni integrat que fomenti la seva participació i interacció amb el llegat que 
l’envolta. Activar aquest capital cultural com eina de cohesió social per ajudar a 



 
les comunitats locals a connectar amb la natura i explorar els seus valors culturals 
mitjançant la diversitat, crear un autèntic sentit de pertinença per a fomentar una 
necessitat de salvaguarda com a llegat per a les futures generacions. 

Les Jornades Europees del Patrimoni (JEP/EHD), una iniciativa conjunta del 

Consell d'Europa i la Comissió Europea, constitueixen un dels esdeveniments 

culturals participatius més àmpliament compartits pels ciutadans d'Europa. 

El caràcter comunitari de les activitats contribueix a reunir als ciutadans i posa en 

relleu la dimensió europea i el valor del patrimoni cultural en 50 Estats signataris 

del Conveni Cultural Europeu. Cada any s'organitzen més de 70.000 actes amb 

la finalitat de contribuir a la presa de consciència sobre el patrimoni comú d'Europa 

i la necessitat constant de la seva protecció, així com per crear experiències de 

patrimoni cultural compartit, promoure la inclusió i fomentar la creativitat i la 

imaginació. 

En l'edició d'aquest any de les JEP celebrem la relació intrínseca entre la gent i la 

natura sota el tema comú: "Patrimoni i natura: un paisatge de possibilitats". Es 

posa l'accent en els valors patrimonials incorporats en la natura i, així com en les 

vies a través de les quals el medi ambient modela les vides i els estils de vida de 

les persones i la seva contribució a la societat de benestar  i al creixement 

socioeconòmic. 

Els esdeveniments que tenen lloc diàriament o de manera excepcional als espais 

urbans com la natura, els jardins històrics, les reserves nacionals, els patis 

interiors, els parcs nacionals, els biòtops patrimonials, les àrees protegides, 

ajudaran a les persones a connectar-se amb la natura i explorar la seva diversitat 

i valors culturals.  

Les Jornades Europees del Patrimoni s'enorgulleixen de presentar 101 Idees i 

Iniciatives que poden aportar a les seves comunitats locals per posar en relleu la 

relació de les persones amb el seu entorn immediat, mostrar que la natura i les 

persones estan íntimament relacionades i cridar l'atenció sobre la necessitat de 

preservar la natura per a les futures generacions. 



 
1. Fes que la natura que t'envolta torni a ser bella: 

organitza un dia de neteja i etiqueta les fotos 

abans i després amb el hashtag #JEP en 

Facebook i Twitter. El millor exemple podria 

guanyar un premi especial de les Jornades 

Europees de Patrimoni!  

2. Salta a la xarxa global de "tornar a la natura" - 

crea un dia wi-Fi / tecnologia lliure en la teva 

comunitat! 

3. Connecta't amb el teu grup local d'exploració / 

orientació / supervivència i introdueix les teves 

activitats en la teva comunitat local. 

4. Uneix-te a la competició de Patrimoni Cultural 

que s'organitza com a part de les Jornades 

Europees del Patrimoni i motiva als nens i joves a 

adoptar un paper actiu en el seu entorn cultural ara 

i en el futur. La tasca és trobar un lloc o una àrea 

en la natura que tingui una història interessant i 

després compartir aquesta història amb tota 

Europa. El concurs s'obre el 9 de febrer de 2017 i 

tanca el 10 de desembre de 2018. Per a més 

informació, posar-se en contacte amb jep-

ehd@coe.int 

5. Tenir bona cura de les teves mascotes és part 

de la teva cultura - organitzar un esdeveniment 

amb el teu refugi local i aporta coneixement a la 

gent que t'envolta. 

6. Organitza una jornada d'observació d'aus / 

insectes i fes un recompte d’espècies en perill 

d'extinció' a la teva àrea. 

7. Adopta una àrea protegida o un lloc 

d'importància per a la biodiversitat en la teva 

comunitat local. 

8. Uneix-te a un 'Albirament de Tardor' per 

registrar els primers albiraments de diferents 

espècies al teu voltant. 

9. Organitza un taller i aprèn com crear un mini-

hort en l'ampit de la teva finestra.  

10. Quina és la diferència en la cura de la vida 

silvestre en els mesos d'estiu/ hivern? Obtingues 

més informació sobre la hibernació i l’estivació. 

11. Organitza un esdeveniment centrat en el 

reciclatge / compostatge i crea una àrea de 

compostatge local.  

12. Explora les medicines tradicionals, els remeis 

d’herbes i les teràpies curatives naturals que 

s'utilitzen a la teva àrea / cultura. 

13. Qui creus que ets? Organitza un esdeveniment 

divertit per als nens: Què fa que els éssers humans 

siguin únics entre les criatures? I què tenim en els 

nostres gens? 

14. Tens una àrea reconeguda com d'excel·lent 

qualitat en el teu entorn? Estem segurs que la 

tens! Investiga com el paisatge (com ho defineix la 

Convenció Europea del Paisatge) és un 

component essencial per a la teva qualitat de vida. 

Comprova els quatre criteris del Premi del 

Paisatge del Consell d'Europa! 

15. Planeja un taller de fotografia 

de natura seguit d'una caminada 

de fotografia. 
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16. Quin és el paper del clima en la natura i el 

patrimoni? Organitza un taller per construir la teva 

pròpia estació meteorològica i fer una exposició a 

la teva biblioteca local / centre d'art. 

17. Diverteix-te volant un estel, o fins i tot un 

globus d'aire calent, parapent o windsurf.  

18. Organitza una biblioteca humana en un parc 

local i comparteix històries sobre el teu propi 

patrimoni. 

19. Quin és el valor de la mel? 

Mostrar la història de l'apicultura 

dels vells temps i els canvis que 

s'han produït en els últims anys 

i destaca aquest aspecte 

intangible del patrimoni cultural. 

20. Prepara una conferència sobre 

els diferents usos de la cera d'abelles 

a través del temps i la història o organitza una 

demostració apícola amb el teu grup apícola local. 

21. Crea una campanya local per reduir l'ús del 

plàstic i esbrina més sobre les alternatives 

sostenibles al plàstic. 

22. Crea una exposició sensorial de diferents olors 

de la teva naturalesa local. 

23. Alguna vegada has pensat en el paper de la 

natura en els teus contes de fades, mites i 

llegendes locals? Tracta de tornar a explicar una 

història local ben coneguda sense usar cap 

descripció de la natura / patrimoni i veure la 

diferència en la forma en què la història et fa sentir. 

24. Organitza un dia tradicional de dansa de la 

pluja en la teva comunitat i esbrina si 

esdeveniments similars van ser creats a la teva 

àrea fa segles. 

25. Treballa juntament amb la teva comunitat local 

i planta un arbre com a monument natural per a les 

generacions futures. Assegura't d'involucrar als 

nens i ensenyar-los sobre els diferents rols dels 

arbres (arbres en el folklore, arbres com a 

salvadors del medi ambient, arbres com a fonts de 

nutrició). 

26. Organitza un taller dendrològic i presenta als 

arbres vells com a monuments naturals i culturals. 

Treballa amb els departaments forestals estatals 

locals o amb els Museus de Ciències Naturals. 

27. Mira al voltant i identifica cinc espècies d'aus 

en el teu veïnat.  

28. Organitza un dia de jocs de la Ciutat - seguint 

els passos de la història i ensenya als jugadors els 

monuments naturals de la ciutat. Assegura't 

d'incloure diferents punts de control i tasques al 

llarg del camí. 

29. Celebra la màgia de l'aigua! Organitza una 

exposició d'objectes per portar i fer ús de l'aigua a 

la teva àrea local durant els últims 500 anys. 

30. Organitza una visita de descobriment a un lloc 

urbà de natura, una reserva nacional, un parc 

nacional, un biòtop patrimonial dirigit per habitants 

locals i professionals del patrimoni. 

31. Crea una demostració per part dels artesans 

locals per descobrir i promoure les habilitats i 

coneixements locals relacionats amb la natura 

(boscos, agricultura, ús de l'aigua, paisatges 

salats). 



 
32. Organitza esdeveniments que mostrin el 

patrimoni vernacle relacionat amb els recursos 

naturals (forns, molins, museus locals de ciències 

naturals). 

33. Quins són els mites i llegendes locals 

relacionats amb la natura? Recordes una criatura 

mítica usada per relatar la història dels seus 

orígens, o solament per espantar-lo durant la teva 

infantesa? Aprofita el simbolisme secret de la 

naturalesa en la narració local.  

34. Existeix un animal local específic a la teva 

àrea? Investiga i organitza una prova per veure 

quanta gent sap sobre ella.  

35. Celebra un aspecte de la natura important per 

a la teva comunitat, p. El riu o un vell arbre.  

36. Tens coneixement d'algun intercanvi europeu 

de coneixements especialitzats en matèria 

d'espècies, coneixements i naturalesa 

entre la teva zona i altres regions o 

països? Explica'ns més usant #JEP en 

Facebook i Twitter i pots guanyar un 

premi especial del Programa JEP. 

37. Mostra la teva versió local de la 

participació ciutadana innovadora en el 

procés d'identificació, estudi, interpretació, 

protecció, preservació i presentació de la 

naturalesa, paisatges i territoris. 

38. Organitza una competició de construcció de 

maons per a nens. Construir un animal natiu, flor o 

una rèplica d'un paisatge local. 

39. Mostra exemples que demostrin els impactes 

positius de la natura per a la societat i viceversa, 

l'impacte de la societat en la natura, generant 

paisatges culturals.  

40. Permet el lliure accés a conservatoris 

botànics, col·leccions en museus i altres llocs 

relacionats amb el patrimoni i la natura. 

41. Podria el turisme de masses ser perillós per 

als recursos naturals i patrimonials? Organitza un 

esdeveniment que promogui activitats turístiques 

sostenibles i responsables amb la natura. 

42. Organitza demostracions i tallers d'artesania, 

relacionats amb materials naturals. 

43. Usa mapes i fulles de verificació d'espècies 

per examinar quantes espècies de plantes, 

insectes, ocells i animals es poden trobar a la 

teva àrea. 

44. Planifica visites guiades en museus per 

conèixer la Natura en l'Art.  

45. Organitza tallers / concerts musicals i 

aprèn sobre la Natura en la Música.  

46. Organitza activitats amb 

professionals 

dedicades a la 

protecció de la 

natura i sensibilitza 

sobre la gestió de 

riscos, com el canvi 

climàtic, i les 

possibles formes de 

col·laboració 

ciutadana a la teva 

àrea. 
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47. Pinta un mural de biodiversitat a la teva ciutat. 

Parla amb el teu municipi local, escoles o 

empreses per trobar una paret adequada. 

48. Visita un enclavament arqueològic i investiga 

el paper de la natura en l'evolució dels 

assentaments humans. 

49. Alguna vegada has pensat en el paper de la 

influència humana en els recursos naturals 

mitjançant eines i maquinària fetes per 

l'home? Mostra el teu patrimoni 

industrial i tècnic en relació amb 

la natura. 

50. Crea una cerca de tresors 

de “selfie”. Prepara una llista de 

fotos que els participants han 

de prendre, per exemple amb 

un arbre, un animal, un paisatge 

específic en el fons, etc. 

51. El menjar, gloriós menjar! Utilitza 

l'oportunitat per mostrar la teva cultura 

gastronòmica tradicional en relació amb els 

recursos naturals de la teva zona. 

52. Aprèn més sobre l'elaboració del vi, 

l'elaboració de la cervesa i la destil·lació i com 

aquests processos / productes es relacionen amb 

la seva cultura. 

53. Existeixen rutes culturals a la teva àrea 

relacionades amb els recursos naturals i el 

patrimoni resultant? Connecta't amb els Itineraris 

Culturals del Consell d'Europa per veure 

possibles sinergies amb els teus esdeveniments. 

54. Organitza un concurs d'art per a nens petits. 

55. Treballa amb els joves de la teva comunitat 

per crear cartells innovadors que mostrin els 

impactes del canvi climàtic en la natura i el 

paisatge.  

56. Treballa amb mestres de biologia: portar la 

natura a les escoles i apropar les escoles a la 

natura. 

57. Quins són els rituals i tradicions locals que 

descriuen el paper de la dona i la natura? Hi 

ha una diferència en la distribució de 

papers masculins i femenins en les 

històries locals? Treballa amb la teva 

biblioteca o universitat local per 

investigar i compartir amb la teva 

comunitat. 

58. Organitza una excursió guiada de 

grup per un parc nacional.  

59. Visita una Reserva Natural o Zona 

Especial de Conservació prop de la teva 

casa. 

60. Planifica una nit d'astronomia. O planeja una 

nit sense llum artificial a la teva ciutat o poble. 

Anima a tots a apagar les seves llums i anar a 

observar els estels! 

61. Mira quantes flors silvestres pots trobar i 

identificar en una caminada per camp.  

62. Convida a la teva comunitat local a construir 

cases per a ocells o ratapinyades en un taller.  

63. Identifica tants arbres com puguis dins d'una 

àrea determinada en un temps establert.  
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64. Reuneix un grup d'historiadors, científics, 

filòsofs i ecòlegs per discutir el valor de la natura. 

65. Demana als teus funcionaris locals que 

presentin les accions planificades 

per abordar el canvi climàtic i 

com les seves polítiques 

estan contribuint a reduir el 

seu impacte negatiu.  

66. Planifica una xerrada 

sobre la teva relació local 

amb la natura al llarg de la 

teva vida 

67. Celebra els esforços innovadors 

a través d'un panell de discussió sobre la 

biodiversitat i l'agricultura. Analitza el que diu la 

Convenció de Berna sobre la protecció de les 

espècies i hàbitats, agrupant als països per 

decidir com actuar en la conservació de la natura. 

68. Planteja't crear més biodiversitat en el teu jardí 

o al teu apartament.  

69. Escolta la naturalesa. Crea una exposició de 

so dels sons de la vida silvestre.  

70. Organitza una vetllada que 

presenti com la natura ha inspirat als 

escriptors de poesia i prosa. 

71. Realitza fotografies o un concurs 

d'art sobre el tema de la natura. 

Sol·licita al públic que enviï les 

seves obres d'art per endavant. 

Posa't en contacte amb els mitjans 

locals per promocionar les fotografies 

premiades. 

72. Organitza una cacera virtual basada en una 

selecció de flora i fauna local perquè els nens 

puguin marcar una casella quan trobin els 

exemplars.  

73. Redueix la quantitat de brossa que 

produeixes reaprofitant els recursos que pot 

oferir! Utilitza les plantes aromàtiques que tens 

a casa per degustar una bona tassa de te fred, 

o fins i tot aprèn a conrear bolets utilitzant les 

restes del cafè.  

74. Organitza campaments familiars per 

aprendre sobre la vida silvestre en els boscos o 

muntanyes 

75. Encoratja als nens a convertir-se en detectius 

de la natura. Deixa'ls resoldre pistes en una visita 

al bosc, la platja o el parc 

76. Planifica una recerca de fulles, perquè els nens 

trobin diversos tipus i aprenguin a usar-los en 

diferents manualitats. 

77. Les Jornades Europees del Patrimoni se 

celebren en 50 països. Connecta't amb agents de 

les JEP en altres països per descobrir 

possibles projectes conjunts, com un 

itinerari d'aus migratòries, relacions 

comercials, intercanvis al llarg dels 

segles, etc. 

78. Porta els esdeveniments de les 

JEP a aquells que no poden acudir, 

per exemple a residències 

d'ancians, hospitals, etc. 

79. Demana a les empreses locals que 

patrocinin esdeveniments, per exemple una 



 
jornada de portes obertes, visita als arxius, visites 

guiades a edificis o terrenys. 

80. Organitza un intercanvi local de plantes! Anima 

a les persones a intercanviar esqueixos o plantes 

que ja no desitges perquè trobin una altra llar. 

81. Quin és la planta d'interior més comú a la teva 

àrea / ciutat? Organitza un taller i demostra els 

consells i trucs per a la seva adequada cura. 

82. Estableix contacte amb una ciutat o poble veí 

per organitzar un passeig per la natura entre tots 

dos. Fins i tot millor, tria una ciutat o poble a una 

certa distància perquè arribar a ella es converteixi 

en un repte i un contacte amb la natura.  

83. Organitza passejos especials per a escoles / 

ancians / persones amb mobilitat reduïda / famílies 

(en entorn natural, industrial, rural) 

84. Assegura't d'incloure una cerca o cacera virtual 

d'insectes i flors, ensenyat a buscar-los en la 

naturalesa i estudiar-los sense destruir-los. 

85. Organitza un taller per a nens i joves sobre 

artesanies tradicionals utilitzant materials naturals 

(per exemple, canya, llana, palla i fusta). 

86. Organitza una activitat manual mostrant 

herbes i plantes aromàtiques per cuinar, guarir i 

sentir-se bé. 

 

 

 

 

87. Permet el lliure accés als jardins tradicionals, 

tan públics com a residencials i presenta la seva 

relació amb la natura. 

88. Duu a terme una acció especial per conservar 

i mantenir les característiques significatives del teu 

paisatge local – com per exemple designar un Dia 

del Paisatge cada any! 

89. Treballa amb el teu refugi local per 

desenvolupar o col·laborar en el seu esquema 

d'adopció d'animals, col·labora ensenyant la cura 

adequada de mascotes a les escoles i centres 

residencials.  

90. Recull i il·lustra de forma artística els contes / 

mites tradicionals sobre la natura - incloent 

paisatges, flors, ocells, arbres i fenòmens naturals. 

91. Estudia el patrimoni en fusta del teu entorn i 

aprèn els diferents usos de la fusta als edificis 

tradicionals, la construcció, les artesanies, eines, 

els vehicles o sistemes d'emmagatzematge. 

92. Organitza un 

esdeveniment 

sobre la tradició 

de l'aigua, 

mostrant banys 

termals, fonts, 

molins d'aigua, 

bombes d'aigua, 

sistemes de 

regadiu, etc. 

 

 



 
93. Visita i col·labora com a voluntari en museus o 

col·leccions basades en el patrimoni natural com a 

jardins botànics, parcs naturals, jardins històrics, 

etc. 

94. Organitza la projecció cinematogràfica de 

pel·lícules relacionades amb la natura per a nens 

/ adults. 

95. Crea un guió per realitzar un vídeo sobre el 

caràcter del paisatge que t'envolta i el resultat de 

la interacció de factors naturals i humans. Quina 

influència és més prominent a la teva àrea? 

96. El paisatge que t'envolta forma part de la teva 

identitat cultural? Demana als nens de la teva 

escola local que estableixin vincles entre la 

diversitat del paisatge i la diversitat cultural - estem 

tots modelats pel que ens envolta? 

97. Organitza una xerrada per identificar l'interès 

públic del paisatge en els camps cultural, ecològic 

i social. El paisatge pot crear ocupacions? En què 

consisteix el desenvolupament sostenible?  

98. Podries millorar el teu paisatge? Organitza un 

taller amb joves de la teva zona per imaginar quin 

tipus de paisatge hi haurà en 100 anys i quin 

paisatge planificarien. Contribuirà el canvi climàtic 

a la re-definició total de la seva àrea? Com 

encaixarà el desenvolupament humà? Assegura't 

de recompensar la millor visió – contacta amb els 

mitjans locals o difon els resultats a través de les 

xarxes. 

99. Anima a les escoles de la teva comunitat a 

dissenyar i mantenir un jardí escolar i generar 

abonament orgànic. 

100. Organitza un dia de voluntariat per plantar 

flors i arbres natius als teus parcs locals, àrees de 

joc i patis escolars. 

101. Aprova o crea una campanya per encoratjar 

a la teva comunitat a comprar productes locals 

procedents de granges, plantacions o fàbriques 

que asseguren pràctiques laborals, d'higiene i 

seguretat responsables. 
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Uneix-te a la conversa a: 

www.facebook.com/ehdays 
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