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 El concepte de patrimoni, que integra el patrimoni natural i cultural, és ampli i 

dinàmic: inclou el paisatge, els ecosistemes i la diversitat natural, la diversitat cultural, 

els espais i els testimonis materials i immaterials del coneixement i de l’activitat 

humana, etc. És el resultat dels processos d’evolució natural i cultural, constitueix un 

referent dinàmic de la identitat de les comunitats i és una eina d’interrelació i de 

cohesió per a aquestes. El patrimoni constitueix en si mateix un capital valuós, que 

esdevé un actiu en el desenvolupament cultural i econòmic de la societat. 
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 1.1- Paisatges i ecosistemes 
  -Pastures mediterrànies en mosaic 

• Cultius: oliverar, vinya, rostolls de blat i arròs, horta, etc. 
• Brolles, herbassars, coscollars i garrigues, etc. 
• Vegetació ruderal 
• Vegetació de rambles i zones humides 

 - Pastures de muntanya 

• Pastures adevesades: alzinars, rouredes, pinars 
• Prats, joncedes, brolles d’eriçons 

 -Conreus i prats farraginosos 
 - Bases i hàbitats aquàtics vinculats 
 - Corredors biològics 

 1.2- Patrimoni genètic 
  - Flora (espècies, distribució,...”chopo cabecero”) 
  - Invertebrats vinculats als espais oberts 
  - Vertebrats vinculats als espais oberts (passeriformes, rapinyaires) 
  - Carnívors i carronyaires vinculats a la predació de bestiar o les seves restes 
  - Ovelles (guirra, rasa aragonesa, cartera) 
  - Cabres (cabra blanca) 
  - Vaques i bous 
  - Cavalls i egües 
  - Gossos 
 
   

 

1. PATRIMONI NATURAL 
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 2.1- Béns arqueològics i jaciments 
  -Coves 
  -Poblats 
  -Corrals 
  - Pous, cisternes... 
  - Espais amb grafits i art rupestre 
 
 2.2- Infraestructures i béns arquitectònics rurals 
  - Deveses, bovalars, farraginals, cerradas... 
  - Camins ramaders 
  - Ponts 
  - Marges i parets 
  - Fites i marques 
  - Fonts, pous, cocos... 
  - Basses i abeurades 
  - Barraques 
 - Descansadors, sesters, emprius 
 - Corrals i mallades 
 - Masos 
 - Cases d’acollida 
 - Elements menors: saleres, passos comptadors... 
    

 

2. PATRIMONI IMMOBLE 

2.3- Béns arquitectònics monumentals i/o urbans 
 - Monestirs (i granges vinculades) 
 - Cases pairals 
 - Mercats 
 - Escorxadors 
 - Antigues abeurades/places 
 - Ermites 
 - Espais de reunió dels Lligallos 
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 3.1- Béns arqueològics 
  -Indústria vinculada al maneig del bestiar: esquelles, tisores... 
  - Indústria vinculada a l’aprofitament tèxtil: fusaioles, pondus... 
  - Indústria vinculada al treball del cuir: agulles, punxons... 
  - Indústria vinculada a l’aprofitament de la llet i el formatge: formatgeres 
  - Indústria vinculada a l’aprofitament de la carn: ganivets... 
  - Treball en os 
  - Elements simbòlics: penjolls, exvots, escultures... 
 
 3.2- Béns etnològics 
  - Indumentària i equipament del pastor: capes, morrals, gaiatos, fones... 
  - Estris per al maneig del bestiar: esquelles i collars, marques, tisores de tondre, banyes... 
  - Estris per als gossos: collars 
  - Atuells per a la cuina i l’alimentació: calderes i fiambreres, culleres i cullerots, botes i garrafes, etc. 
  - Estris per a l’elaboració de formatges: formatgeres 
  - Estris per a l’aprofitament de la llana: cardes, fusos, debanadores, telers... 
  - Estris per al treball del cuir 
  - Artesania en fusta i canya: instruments musicals, agullers... 

3. PATRIMONI MOBLE 
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 4.1- Activitats productives processos i tècniques 
  - Coneixement de l’ofici i maneig dels animals. Rutines diàries, cicle anual... 
  - Coneixement del medi físic: espais de pastura, abeurada, camins i itineraris. 
  - Tractes 
 4.2- Creences, festes rituals i cerimònies 
  - Santuaris, llegendes, creences 
  - Festes de recreació, concursos... 
 4.3- Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació 
  - Toponímia 
  - Llegendes, contalles... 
 4.4- Representacions,escenificacions, jocs i esports tradicionals 
 4.5- Manifestacions musicals i sonores 
  - Balls de pastorets 
 4.6- Salut, alimentació i gastronomia 
  - Gastronomia (calderetes...) 
 4.7- Formes de sociabilitat i d’organització social 
  - Associacionisme 
  - Costums i dret consuetudinari 
 
  - Meteorologia i astronomia popular 
  - Remeis, salut animal 
  - Identificació d’animals 
     

4. PATRIMONI IMMATERIAL 
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  - Fons documentals: privilegis, establiments, llibres de passos... 
  - Fons fotogràfics 
  - Fons orals: enregistraments orals 
  - Fons cartogràfics: cadastrals, de classificació de vies pecuàries, etc. 
  - Fons bibliogràfics     

5. PATRIMONI DOCUMENTAL 
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6. PATRIMONI ARTÍSTIC 

  

  ...    
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Títol Lloc Organització Dates 

I Jornades Oví-Cabrum Amposta Servei d’Extensió Agrària 1991 

Conferència i article “Les lligallos, chemins de bergers au carrefour de la 
transhumance et le turisme” a L’homme et le mounton, Ed. Glénat, 1994. 

Die (França) Association Drailles, 
Musée Dauphinois i Clair 
de Terre. Col·labora 
MMA. 

1992-1993 

II Jornades Oví-Cabrum Amposta ADS d’Oví-Cabrum del 
Montsià-Servei 
d’extensió agrària 

1992 

Estudi “La transhumancia en la Sierra de Gúdar” Madrid MMA, FEPMA i ICONA 1993 

III Jornades Oví-Cabrum Amposta ADS d’Oví-Cabrum del 
Montsià-Servei 
d’extensió agrària 

1993 

IV Jornades Oví-Cabrum Amposta ADS d’Oví-Cabrum del 
Montsià-Servei 
d’extensió agrària 

1994 

Presentació de la publicació “Cuadernos de la transhumancia. Nº14 – Sierra de 
Gúdar-Maestrazgo” 

Fortanete MMA i Ajuntament de 
Fortanete 

1995 

 
Estudi “La transhumancia en el Mediterráneo” Madrid MMA, FEPMA i ICONA 1994-1996 

Taula rodona “La transhumància ganadera: problemàtica actual” Fortanete Lligallo General de 
pastors i MMA 

1996 

“Viu la transhumància. Del delta de l’Ebre, pel Maestrat, fins a la serra de 
Gúdar” i Fiesta de San Pedro 

Amposta, Vilafranca i 
Fortanete 

Ligallo General de 
Pastores, MMA, 
Fundació Mediambiental 
i CEDEMATE 

1997 
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Títol Lloc Organització Dates 

Conferència “La transhumància a les comarques de l’Ebre” a la I Jornada sobre 
la transhumància a Catalunya 

Castellvell i el Vilar SOLC Música i Tradició al 
Lluçanès 

1997 

Article “Viu la transhumància. Del delta de l’Ebre, pel Maestrat, fins a la serra 
de Gúdar”, a Revista d’Etnologia de Catalunya, núm. 12 

Barcelona CPCPTC i MMA 1998 

Participació en la taula rodona “Pastoralismo y transhumancia” a la Feria 
Industrial, Agrícola y Ganaderia de Sariñena 

Sariñena SENDA i AVEOCHU 1998 

Col·laboració en l’activitat “Vive la transhumancia” i Fiesta de San Pedro Fortanete CEDEMATE i altres 
entitats 

1999 

Programa d’actuacions de suport a l’Associació Lligallo General de Pastores. 
Anys 1995-2000 

Amposta i Fortanete Lligallo General de 
Pastores i MMA 

1994-2000 

Proyecto interregional sobre transhumancia y vías pecuarias Amposta i Fortanete MMA, Ligallo General de 
Pastores, CEDEMATE i 
Consejería de Agricultura 
de Teruel 

1996-2000 

Conferència “La transhumància a les comarques de l’Ebre i el Maestrat” Barcelona Centre Excursionista de 
Catalunya i Associació 
d’Amics dels camins 
ramaders 

2001-2002 

Projecte ACOM 2002 “Estudi de l’evolució i inventari dels camins ramaders del 
Montsià. Del llibre del Pastoret (s. XVII) als nostres dies” 

Amposta MMA i Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca 

2002-2004 

Comunicació “Evolució dels camins ramaders al Montsià. Del llibre del 
pastoret als nostres dies” dintre del Congrés de les comarques de la Diòcesi de 
Tortosa 

Amposta URV, UJI i UETE 2006 

Participació en el grup de treball “Camins ramaders a Catalunya” Lleida Fundació del Món Rural i 
MMA 

2009-2010 
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Títol Lloc Organització Dates 

Opuscle “Els camins ramaders de les comarques del camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre” per al Programa de difusió cultural supracomarcal de la 
Diputació de Tarragona 

Tarragona Diputació de Tarragona i MMA 2010 

Conferència “Què volem que esdevingui la xarxa de camins ramaders?” dins de 
la jornada Els camins ramaders i la transhumància a Catalunya 

Lleida DAAAR, Fudnació Món Rural, 
Universitat de Lleida i MMA 

2010 

Conferència “Els camins ramaders: la seva dimensió històrica, etnològica i la 
seva protecció i valorització” dins de les Jornades Nacionals de Patrimoni 
Etnològic 

Barcelona Departament de Cultura - 
CPCPTC 

2010 

Comunicació “Lligallos i carrerades a les Terres de l’Ebre. Usos i significats” amb 
motiu de la IX Jornada d’etnologia de les Terres de l’Ebre 

Deltebre Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicacó, MMA, 
IRMU i Centre d’Estudis 
“Tirant lo Rall” 

2010 

Col·laboració en la preparació de l’exposició “Camins ramaders de les 
comarques de Tarragona i l’Ebre” 

Tarragona Diputació de Tarragona 2011-
2012 

Jornada “La transhumància i els camins ramaders a Catalunya” Amposta Fundació Món Rural, IDAPA, 
Museu de les Terres de l’Ebre 

2012 

Exposició “Camins ramaders del camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre” Amposta Museu de les Terres de l’Ebre i 
Diputació de Tarragona 

2012 

Conferència taula-rodona “Projecte de serveis turístics a l’entorn dels camins 
ramaders entre el Delta de l’Ebre i el Maestrat-Serra de Gúdar” dins de les 
Jornades de Transhumància 

Amposta Museu de les Terres de l’Ebre, 
Ajuntament d’Amposta, 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació; Fundació del 
Món Rural 

2012 

Conferència “La Transhumància a les Terres de l’Ebre”, dins del cicle “Història i 
Cultura Popular i Tradicional del Montsià” 

Amposta Institut d’Estudis Comarcals 
del Montsià i Ajuntament 
d’Amposta 

2012-
2013 
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