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Fitxa Activitat: “Observació Participant Medi Ambient”. Post-activitat mes de febrer (A4). 

 

Descripció de l’activitat: En aquest cas, l’activitat es basa en observa, analitzar i 
redactar el comportament humà de la pròpia societat i diferenciar entre les 
actituds/situacions positives i negatives relacionades amb l’eix que pertoca: Medi Ambient. 
Per tant, s’ha de diferenciar el que es una situació que consideren que te relació amb l’eix 
Medi Ambient i “categoritzar” si son bones practiques socials o dolentes. 

S’apunten a la Llibreta de Camp el que es pot fer i el que no es pot fer per conviure amb el 
Medi Ambient per a que en el pròxim plenari es faci una posada en comú per decidir 
quines enviar a la Valentina després de fer el plenari municipal del mes de març (un cop 
feta l’activitat 5). 

Respecte al Medi Ambient, s’entén com ha lloc/espai en el que vivim; tan el natural com 
l’urbà i no només amb la naturalesa (flora i fauna) sinó que també amb espais 
“culturals/artístics/patrimonials” (edificis, monuments...). Alhora, podeu fer fotografies de 
l’estat del medi i enviar-les a la Valentina.  

 

Valors bàsics a transmetre: En aquest apartat no fan falta valors a transmetre perquè és 
exclusivament l’observació del comportament humà. L’única cosa que hem de transmetre 
es que siguem respectuoses amb les persones que observem i que si algú ens demana 
que estan fent li expliquem perquè no estem fent res dolent, al contrari, estem intentant 
comprendre a la societat per millorar-la. Si les persones observades no ho volen, 
demanem disculpes i li diem que no tornarem a observar-la. 

Alhora, dins la pròpia observació del Medi Ambient inclou el ser respectuoses. Es a dir, 
que hem de tractar-lo be i no ser reproductores de practiques socials negatives. 

 

Material necessari: Llibreta de camp (paper i boli). 
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A la recerca d’Ambaixadores del Bages: 

Sabeu que a la comarca del Bages tenim atractius turístics importants? En sabríeu dir 
algun?  

El Bages és una comarca d’interior, una comarca amb un passat vinculat a la indústria, 
indústria minera i tèxtil com a més importants. Però també és una comarca amb un passat 
agrícola molt i molt destacat i on per exemple durant una època va ser el lloc amb més 
producció de vi de Catalunya.  

El Bages és una comarca de pas, un espai que no està ni a la platja ni a la muntanya, és 
el lloc on vivim i segurament a molts no ens sembla que tingui cap encant especial ni que 
a ningú li vinguin ganes de fer-hi el turista… 

Però a vegades no ens adonem del què tenim fins que algú ens ho diu…  

A vosaltres us agrada viure al Bages? Us heu posat a pensar perquè? No us agradaria 
poder presumir del lloc on viviu i ensenyar-lo a la família, amigues, conegudes i al món 
sencer? Què us semblaria fer activitats per a conèixer millor el Bages per així poder-lo 
explicar millor i ser un ambaixadora de la comarca? 

No sé si ho sabeu però al Bages, a part de la Muntanya de Montserrat, venen turistes 
diverses que busquen diferents coses! 

N’hi ha que busquen la tranquil·litat del camp (cases rurals, boscos sense excursionistes, 
veure cels estrellats, carreteres sense cotxes, el silenci…), d’altres busquen conèixer un 
fenòmen geològic super important, el diapir de Cardona (la sal surt sola de sota terra a 
Cardona, i la sal era un producte tant i tant important al passat que qui en tenia era molt i 
molt rica!). Hi ha altres turistes que fan parada al Bages perquè les hi agrada menjar i 
beure bé i perquè a part de bons restaurants tenim cellers on des de fa molts i molts anys 
fan un vi d’allò més bo. N’hi ha d’altres que ens visiten perquè tenim pobles petitons, amb 
carrers estrets, cases de pedra i gent molt amable que fan que tothom hi vulgui passejar… 
També n’hi ha que vénen perquè saben que a la nostra capital, a la ciutat de Manresa hi 
han passat moltes coses importants, una d’elles és que un pelegrí, anomenat Sant Ignasi 
de Loyola, va viure-hi un temps… També n’hi ha que vénen perquè tenim dos parcs 
naturals (Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac) i moltes zones verdes on poder 
caminar, anar amb bicicleta, observar ocells, escalar, córrer i gaudir de la natura! 

I saps què? Que encara tenim més coses però ens falta explicar-les bé al món perquè 
tinguin ganes de venir-les a veure! Ens hi ajudaries? 
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Des de l’àrea de turisme del Consell Comarcal estem duent a terme una llista llarga de 
coses a fer per a conèixer molt bé la comarca del Bages i així fer que tots els nens i nenes 
sigueu unes bones ambaixadores i pugueu explicar a familiars, amigues, conegudes i al 
món sencer al què tenim a la comarca perquè vinguin a visitar el Bages i sàpiguen que hi 
viuràn una experiència única i hi trobaràn una gent meravellosa! La llista inclou coses com 
fer excursions a llocs preciosos o visitar patrimoni cultural amb una llarga i important 
història! 

Però com bé sabeu, és important que sempre que algú visiti la comarca del Bages, tant 
als pobles i ciutats com l’entorn natural, sàpiga tot allò que pot fer i tot allò que no pot fer 
per vetllar per la bona convivència. Vosaltres que esteu reivindicant la bona convivència 
potser ens podríeu ajudar? Observant el vostre entorn segur que se us acudeixen un munt 
d’idees sobre què es pot fer i què no es pot fer quan fas turisme i es visita el Bages! 

EXEMPLE DE COSES QUE ES PODEN FER/I NO ES PODEN FER PER VETLLAR PER 
LA CONVIVÈNCIA (a la natura i a la ciutat/pobles): 

- No es poden recollir fòssils. 
- Fer silenci a la natura. 
- Respectar els espais de culte. 
- No xafar els camps de conreu. 
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