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CONDICIONS DEL CONTRACTRE

1. Treball que cal efectuar
L’objecte d’aquest contracte és la confecció d’un estudi proposta sobre el patrimoni natural i cultural de Caldes de Garriguella i
de la seva comarca que inclogui:
A) Descripció
Es tracta d’ordenar elements per poder-los analitzar i valorar després. La descripció constarà dels apartats següents:
a.1. Dades generals
a.2. Punts d’interès patrimonial
a.2.1. Patrimoni natural
a.2.2. Patrimoni cultural
a.3. Equipaments i institucions existents
a.4. Gestió (qui gestiona actualment els diferents béns patrimonials)
B) Diagnòstic
Es tracta de valorar l’interès del patrimoni i el seu estat de conservació, i d’indicar les possibilitats que avui no s’aprofiten
b.1. Diagnòstic general (punts forts i punts febles)
b.2. Diagnòstic de potencialitats
b.3. Diagnòstic de dèficits i problemes
C) Criteris d’intervenció
Es tracta d’establir els criteris sobre els quals es basarà l’actuació. Heu de tenir en compte els apartats següents i aplicar-los al
cas de Caldes. A cada punt escriviu-hi una frase amb orientacions concretes que després fareu servir a la proposta.
c.1. Tenir un pla d’actuació global que inclogui els diversos valors patrimonials, doni coherència al conjunt i consideri els
diferents públics. (En el cas de Caldes, quins valors s’han de tenir en compte?
Com els integrarem? Quins públics hem de considerar?)
c.2. Aprofitar potencialitats i cobrir mancances. (En el cas de Caldes, quines són?)
c.3. Establir prioritats. En quin ordre de preferència ens ocuparem dels elements patrimonials? Poseu per ordre la llista
següent i, si voleu, afegiu altres criteris vàlids en el cas de Caldes:
– elements amb valor intrínsec i funcional (per exemple, el bosc: hàbitat de biodiversitat, serveix per retenir el sòl i l’aigua
de la pluja)
– elements amb significació social i política (p. ex., un edifici que dóna prestigi a la ciutat)
– elements de contingut informatiu (p. ex., un museu que explica com es fa el vi)
– elements amb valor d’exemple (p. ex., un petit aiguamoll: mostra de les zones humides del planeta)
– elements en molt bon estat de conservació (p. ex., la millor mostra d’art romànic del país)
– elements que poden reutilitzar-se (p. ex., masia: ús com a escola de natura)
c.4. Cooperació amb tots els sectors socials interessats per actuar de manera conjunta i sumar esforços personals i
econòmics. (En el cas de Caldes, quins?)
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D) Pla d’acció
Tenint en compte els criteris, elaboreu una proposta concreta:
• per conservar els elements patrimonials que hagueu considerat més importants superant els
detectat, i
• per entusiasmar la gent a valorar i tenir cura del seu patrimoni

problemes que heu

Aquest pla integrat ha d’incloure obligatòriament:
– un argument global
– un eslògan
– una instal•lació fixa (equipament destinat a la difusió del patrimoni)
– una festa
– tots els sectors de la població (nens, joves, vells, mestresses de casa, sector productiu: pescadors, industrials, etc.) han de
participar en alguna de les accions proposades en el pla global
– una acció orientada específicament a turistes i visitants
– una proposta realista per ajudar a obtenir els diners necessaris.

2. Condicions de Presentació
Els resultats del treball d’equip s’hauran de plasmar en dos plafons (mínim 50 x 70 cm) o bé en una presentació power point:
Si es fa en dos plafons:
• el primer plafó durà per títol «El valor del patrimoni natural i cultural de Caldes» i s’hi resumiran i il•lustraran els resultats
de la descripció i el diagnòstic.
• el segon plafó durà per títol «La nostra proposta» i recollirà breument els principals criteris i explicarà detalladament el pla
d’actuació.
Per confeccionar els plafons podeu utilitzar textos, dibuixos, retalls de revistes, etc.
Si es fa en una presentació power point:
• la primera part de la presentació durà per títol «El valor del patrimoni natural i cultural de Caldes» i s’hi resumiran i
il•lustraran els resultats de la descripció i el diagnòstic. Aquesta part ha d’ocupar entre 10 i 15 diapositives.
• la segona part de la presentació durà per títol «La nostra proposta» i recollirà breument els principals criteris i explicarà
detalladament el pla d’actuació. Aquesta part ha d’ocupar entre 10 i 15 diapositives.

A més dels plafons o de la presentació power point, optativament, podeu preparar un dossier si voleu donar una informació
més completa.
Per a l’explicació oral dels plafons heu d’escriure un guió amb els principals punts de la vostra proposta. Aquest resum el
podeu exposar entre tots (una part cada u) o elegir un representant.

