TERRITORI DE MASIES AL DIA
Les aportacions
dels socis i activitats que organitza
Territori de Masies
es destinen a:

—
Edició anual del nostre
patrimoni i cultura (en
format tríptic, cartell), i
repartiment.
—
Manteniment del web de
l’Associació.

—
Despeses de l’organització
i execució d’activitats, i la
seva comunicació.

FER UNA APORTACIÓ AL PROJECTE
NÚM. CC: 0049 2595 06 2514107465

—
Presència a Fires i actes
relacionats amb la cultura, el paisatge, el turisme
i el producte local.

Programes actuals:
1
Rutes a Territori
de Masies des de
la seva gent

2
Racons Vius:

Coneixem Territori de
Masies de la mà de veïns o
entitats del territori.

Contacte:
tmsolsones@larada.net
672 491 223 - 938 729 709
www.territoridemasies.cat

Identifiquem indrets que
tenen una importància
significativa pel veïnat
dels pobles i organitzem grups que, en un
entorn popular i festiu,
restaurem l’indret (fonts,
baumes, camins...)

3
Custòdia del
Territori:
L’Associació és sòcia de la
Xarxa de Custòdia del Territori, des d’on es facilita
la restauració d’entorns
naturals i culturals i el
seu manteniment.

4
Suport a la iniciativa
cultural i empresarial

5
Difusió del territori
i de la seva manera
de ser

(acompanyament, assessorament, formació,
difusió...)

Portal web, edició de
butlletins i tríptics.

Disseny i coordinació:
L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL
Iniciativa emmmarcada
en el Projecte ACTUA.
www.actua.latada.net

Deixa el formulari a la bústia del Miracle o envia’l a:
tmsolsones@larada.net (pots descarregar-te’l al web)

Quan somies sol, sols és un somni,
quan somies conjuntament amb altres,
és el començament de la realitat.
Hélder Câmera

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
A TERRITORI DE MASIES

ESTIC INTERESSAT/DA
EN “RACONS VIUS”

NOM I COGNOMS

NOM I COGNOMS

EMPRESA

QUINA?

EMPRESA

QUINA?

ENTITAT

QUINA?

ENTITAT

QUINA?

VEÏ/VEÏNA O AMIC/AMIGA DE TERRITORI DE MASIES

VEÏ/VEÏNA O AMIC/AMIGA DE TERRITORI DE MASIES

TELÈFON

TELÈFON

CORREU-E

CORREU-E

VULL SER SOCI DE TERRITORI DE MASIES

VULL FORMAR PART DEL GRUP DE RACONS VIUS DEL
MUNICIPI DE:
VULL FORMAR PART DEL GRUP DE RACONS VIUS DE
L’INDRET SEGÜENT (ANOTA LA FONT, BAUMA, CAMÍ...
QUE T’AGRADARIA QUE S’ARRANGÉS):

VULL REBRE INFORMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
VULL REBRE INFORMACIÓ DELS ACTES QUE ORGANITZA
VULL FER UNA APORTACIÓ AL PROJECTE

Territori de Masies vol posar en valor i conservar la identitat del territori del Sud del Solsonès i ser un espai de trobada, coordinació i promoció de diferents iniciatives existents (culturals, empresarials, associatives) per tal de facilitar-ne la seva activitat i potenciar-ne de noves.
Funcionem com a una coordinadora de tota persona i entitat que
vulgui o ja estigui duent a terme activitats de promoció, conservació i
defensa del territori (culturals, ambientals, turístiques, d’hostaleria...)
al Sud del Solsonès i territoris veïns.

Tan veritat és que el territori i la identitat no pertanyen a ningú, com
que pertanyen a tothom. Territori de Masies es basa en una metodologia
oberta i participada sota aquesta premissa. Per tant és indispensable
crear un espai formal on veïnat, entitats i empreses vegin garantit
aquest dret i tinguin veu i vot en les decisions. L’ARADA coordina el
projecte, però és a aquests agents del territori a qui pertoca proposar actuacions i gaudir d’acompanyament en la gestió i promoció de
projectes i activitats culturals, turístiques o econòmiques relacionades
amb el territori.
Amb aquest objectiu, després de tres anys de recorregut, el passat mes
de maig diferents membres del grup de treball van constituir l’Associació Territori de Masies.

QUI SOM?

QUÈ FEM?

COM ENS
ORGANITZEM?

Veïns, entitats, empreses, associacions que coincidim la voluntat
de conservar, protegir i promoure la nostra cultura i patrimoni.

Coordinem activitats i actuacions
de promoció i coneixement del
nostre territori. Organitzem tallers, jornades o editem recursos
que han de facilitar la tasca que
associacions, empreses i la mateixa associació duen a terme.

Territori de Masies és un projecte
obert. Cada dos o tres mesos
organitzem trobades obertes a
socis i no socis per revisar l’avenç
de les activitats i serveis, i , si
s’escau, planificar-ne de nous.

A banda anualment celebrem
una assemblea general, oberta a
socis i no socis, on s’aprova el pla
d’activitats de l’entitat.
Es té clar que la participació en
l’associació no ha de ser feixuga i
s’obren altres espais de participació com el web.

PER QUÈ ASSOCIAR-SE A TERRITORI DE MASIES?

UNA ASSOCIACIÓ

A UNA EMPRESA

ORGANITZACIÓ D’ACTES: entre tots podem
donar un cop de mà a l’organització d’actes a
nivell logístic, compartint material, donant
un cop de mà en el seu disseny o búsqueda
de recursos.

DISSENY D’ACTIVITATS I COMUNICACIÓ: els socis de l’Associació disposen d’una
bonificació entre el 5 i 20 % en dissenys
d’activitats i campanyes de comunicació.
A més l’Associació fa difusió i promou de
manera unitària les diferents activitats des
dels seus espais web, xarxes socials,revistes,
tríptics i presència a fires i actes. Realització
d’activitats de promoció conjunta de Territori
de Masies (material de comunicació, activitats
de promoció).

COORDINACIÓ: coordinar actes al territori
per tal de no solapar-se i poder-los promocionar tots.
COMUNICACIÓ: els socis de l’Associació
disposen d’una bonificació entre el 5 i 20
% en dissenys de cartells i altres suports de
comunicació. A més l’Associació fa difusió
i promou de manera unitària les diferents
activitats des dels seus espais web, xarxes
socials,revistes, tríptics i presència a fires i
actes.
ORGANITZACIÓ INTERNA: es dóna suport i
acompanyament a necessitats en el funcionament administratiu de l’associació,
compartint experiències però sobretot
oferint eines per a la seva millora. Des de
l’Associació s’organitzen també formacions
i es publiquen recursos d’aspectes concrets
que entre tots decidim necessaris (millorar
la comunicació, idear noves activitats, cercar
recursos...).
INTERCANVI D’IDEES, CONEIXEMENT I
CERCA CONJUNTA DE RECURSOS: treballar plegats amb altres persones i entitats
és sens dubte una de les grans aportacions
que l’associació pot fer. Sens dubte conèixernos ens permet tenir més idees, disposar de
més recursos i poder-ne mobilitzar més per
poder fer més coses (publicacions, actes conjunts,...) o fer sentit la nostra veu més forta.
ACTIVITATS CULTURALS: els socis de Territori de Masies tenen també descompte en les
diferents activitats i productes de Territori de
Masies, entre un 5 i un 20% (sortides, publicacions, actes...).
[ Aportació/quota: 30 euros/any ]

Santuari del Miracle, associació sòcia.
Territori de masies ens és un elementde
cohesió en un entorn geogràfic amb la població
molt repartida, que facilita el coneixement de
les diverses iniciatives que hi sorgeixen, ens
posa en contacte i permet una millor difusió i
col·laboració entre tots.
Centre d’Estudis Lacetans, associació sòcia.
Territori de Masies és, ha estat i desitgem
que segueixi essent l’esforç col·lectiu dels municipis del sud del Solsonès, per mantenir l’arrelament de la seva gent al territori, conèixer
i valorar la seva història i preservar-ne el
patrimoni que n’és el testimoni material. Tot
plegat en benefici del futur col·lectiu dels que
l’habiten i dels que en són potencials visitants.
Alhora Territori de Masies és també un apel·latiu que identifica una entitat que posa en
valor el patrimoni més important de la nostra
comarca: la masia i el seu entorn natural i
necessari.

ORGANITZACIÓ INTERNA: es dóna suport
i acompanyament en la ideació de nous
productes i activitats relacionats amb el
territori. Des de l’Associació s’organitzen
també formacions i es publiquen recursos
d’aspectes concrets que entre tots decidim
necessaris (millorar la comunicació,eines de
màrqueting, idear noves activitats, cercar
recursos...).
COORDINACIÓ: coordinar actes al territori
per tal de no solapar-se i poder-los promocionar tots.
MILLORA DE LA OFERTA: poder oferir una
bateria de productes més amplis al client,
que van des dels què ofereix la mateixa
empresa i incorporen els què el mateix
territori ofereix des de la seva gent i entitats.
La promoció turística i del consumidor local
afavoreix la cultura local, i viceversa.
INTERCANVI D’IDEES, CONEIXEMENT I
CERCA CONJUNTA DE RECURSOS: treballar plegats amb altres persones i entitats és
sens dubte una de les grans aportacions que
l’associació pot fer. Sens dubte conèixer-nos
ens permet tenir més idees, disposar de més
recursos compartits per poder fer més coses.
ACTIVITATS CULTURALS: els socis de Territori de Masies tenen també descompte en les
diferents activitats i productes de Territori de
Masies, entre un 5 i un 20% (sortides, publicacions, actes...).

A UN VEÏ
ACOMPANYAMENT D’INICIATIVES PARTICULARS: es dóna suport i acompanyament
a iniciatives particulars relacionades amb la
promoció del territori. Els socis de l’Associació disposen d’una bonificació entre el 5
i 20 % en dissenys d’activitats-projectes i de
suports de comunicació.
SEGUIMENT I PARTICIPACIÓ: seguiment
de les activitats relacionades amb el territori. Les activitats o projectes que es facin en
nom de Territori de Masies han de ser acceptades pels socis, per tal garantir la conservació
de l’entorn i de la manera de viure.
INTERCANVI D’IDEES, CONEIXEMENT I
CERCA CONJUNTA DE RECURSOS: treballar plegats amb altres persones i entitats és
sens dubte una de les grans aportacions que
l’associació pot fer. Sens dubte conèixer-nos
ens permet tenir més idees, disposar de més
recursos compartits per poder fer més coses.
ACTIVITATS CULTURALS: els socis de Territori de Masies tenen també descompte en les
diferents activitats i productes de Territori de
Masies, entre un 5 i un 20% (sortides, publicacions, actes...).
[ Aportació/quota: 10 euros/any ]

Ramon Vilà, pagès veí de Riner soci.
Formar part de Territori de Masies em permet estar al corrent del com i amb què es difon
el meu territori, conèixer-lo millor i descobrir
indrets que no sabia que existien. També em
permet aportar el meu punt de vista en diferents projectes i actuacions. Per vetllar pel nostre territori és important que tots aquells qui
hi treballem (veïns, empreses, entitats) anem
junts. Anar junts pot voler dir moltes coses:
promoure actuacions, projectes, campanyes...
i és vital el fet de mantenir un espai on sabem
que ens reconeixerem i ens coordinarem.

POSICIONAMENT EN UNA MARCA COMUNA I DE VALOR AFEGIT.
[ Aportació/quota: 50 euros/any ]

Tirantmilles, Guies del Solsonès,
empresa sòcia.
Formar part del projecte i Associació de
Territori de Masies ens ha permès unir-nos per
posar en valor el nostre territori i patrimoni,
al sud del Solsonès. Com a Tirantmilles, creiem
molt important o gairebé imprescindible la
comunicació entre les diferents iniciatives de la
zona, siguin empreses, entitats o particulars,
i precisament això és el que fa la nostra Associació, crear dinàmiques de treball entre els
diferents agents, facilitant així les iniciatives i
els recursos necessaris per potenciar els nostres
valors de manera racional.

Restaurant Cal Solé Xic i casa de turisme
rural Cal Miramunt, empresa sòcia.
Pertànyer a l’associació Territori de Masies
ens fa sentir més acompanyats a l’hora de tirar
endavant nous projectes. Trobem molt important l’associació a l’hora de donar a conèixer
als nostres clients tot el patrimoni i l’entorn
que tenim. L’Associació fa, que sumant esforços,
puguem portar a terme projectes culturals, lúdics, mediambientals i altres, molt interessants
tant pel que fa a la gent del territori com per
als visitants.

OBJECTIUS
Posar en valor i conservar la identitat del territori del Sud del
Solsonès, que comprèn els municipis de La Molsosa, Pinós,
Riner, Clariana de Cardener, Llobera i Pinell de Solsonès, així
com territoris veïns sempre i quan guardin una coherència
territorial.
Definir un espai representatiu de la realitat social del Sud
del Solsonès i rodalia amb la funció d’avaluar i acordar les
activitats que es puguin oferir des de les entitats de Territori de Masies o sota el nom de ‘Territori de Masies’ (incloses
també les impulsades des del mateix projecte), i cercar-ne el
finançament necessari, juntament amb l’ARADA, per a la seva
execució.
Revaloritzar la identitat rural i potenciar-ne els valors, les
pràctiques socials i la gestió col·laborativa del paisatge.
Difondre el patrimoni del Sud del Solsonès i rodalies i potenciar-ne el seu coneixement i respecte tant entre el veïnat com
entre els visitants.
Detectar necessitats i oportunitats compartides per a la promoció i conservació del territori.

ACTIVITATS
Per aconseguir les seves finalitats,
l’associació realitza les activitats següents:

Celebració d’activitats culturals i de coneixement
del territori.
Celebració d’activitats de reflexió, promoció i defensa
territorial.
Realització d’activitats de promoció conjunta de Territori de
Masies (material de comunicació, activitats de promoció).
Fomentar la custòdia del territori establint acords i consensos
amb propietaris, usuaris o administradors per tal de compatibilitzar la gestió i conservació responsable dels recursos i
valors naturals, culturals, socials i paisatgístics amb les necessitats socioeconòmiques i de desenvolupament.
Potenciar activitats culturals, de turisme sostenible, de restauració i entorn la producció local.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Promocionar de manera conjunta la identitat territorial i els
seus valors.
Coordinar les entitats i les activitats que es duguin a terme al
territori.
Promoure la custòdia del territori.
ALT URGELL

Potenciar la interrelació entre entitats i la transferència de
coneixement.

SOLSONÈS

Promocionar i oferir eines per a la promoció de la cultura
popular i altres activitats que s’ofereixen des del teixit social
i empresarial.
Potenciar el dinamisme d’actes culturals així com la seva
qualitat.

Clariana

Pinell
Llobera

NOGUERA

Llanera

Promocionar activitats turístiques i culturals sostenibles i
respectuoses amb l’entorn natural i els valors del territori i la
seva gent.
Esdevenir un entorn organitzatiu que aglutini entitats i veïns/
es que permeti defensar els valors territorials.

BERGUEDÀ

SEGARRA

Riner

BAGES
Pinós
La Molsosa

ANOIA

