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Recuperació d'un tram de camí entre els termes municipals de Santa
Eulàlia de Riuprimer i Muntanyola
Dades generals:
SES de Gurb
Osona
Montse Barniol
montse.barniol@institutdegurb.cat

Dades de l’experiència:
El nostre projecte consisteix en netejar un camí situat entre els termes municipals de Santa
Eulàlia de Riuprimer i Muntanyola.
El camí, que antigament servia per anar als camps i a les cases de pagès de la zona, va acabar
abandonat per falta d'ús quan es van començar a utilitzar la maquinària agrícola pesant, ja que
no passava pel camí. Tot i ser un camí molt proper al poble de Santa Eulàlia de Riuprimer, és
molt poc conegut.
No tot el camí està abandonat. Uns 2 quilòmetres encara estan en ús per anar a unes
parcel·les, però hi ha poc més d'un quilòmetre que està totalment en desús. El nostre objectiu
és netejar aquest camí, ja que antigament formava part del patrimoni històric del poble. A més
a més, el camí transcorre per paratges espectaculars, ja que en el seu punt més alt hi ha les
millors vistes al poble de Santa Eulàlia.
També volem donar a conèixer el nostre projecte penjant un vídeo al Youtube amb imatges del
camí i fent una explicació en 3 llengües (català, castellà i anglès) al Mobile History Map. El
Mobile History Map és una aplicació que serveix per conèixer el patrimoni cultural que hi ha
arreu de Catalunya.

Aprenentatges que s'han donat:
-

Poder orientar-nos correctament en un mapa.

-

Aprendre a comunicar-nos amb les institucions i col·laborar amb elles per dur a terme
el projecte.

-

Descobrir els entorns de Santa Eulàlia de Riuprimer.

-

Saber les plantes que hi ha en el nostre camí.

-

Aprendre a relacionar-nos amb les institucions polítiques per poder realitzar el nostre
projecte amb garanties.
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-

Conèixer el patrimoni antic del camí i del poble

-

Utilitzar les eines forestals per netejar el camí.

-

Fer un text explicatiu en català, castellà i en Anglès al programa Mobile History Map
(MHM) perquè la gent de tot Catalunya que ho vulgui, pugui conèixer el nostre
projecte.

-

Crear un vídeo amb imatges del treball.

Descripció del servei:
Netejar i recuperar l'antic camí de les Comunes i fer-ne difusió a internet: Youtube i Mobile
History Map.

Àmbits de servei: Patrimoni cultural
Matèries implicades: Educació per a la ciutadania
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 14-16 anys
Data d'inici del projecte: 2014
Data de finalització del projecte: 2015

Dades de contacte:
Adreça: Carrer de l'Olivera
Població: Gurb
Comarca: Osona
Telèfon: 938 897 572
Web: http://institutdegurb.cat/

