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REQUISITS I COMPROMISOS
DELS AMBAIXADORS DE LA VALL DEL MADRIUPERAFITA-CLAROR,
PATRIMONI MUNDIAL PER LA UNESCO
Preàmbul
L’1 de juliol del 2004, la Vall del Madriu-Perafita-Claror va ser inscrita per la comunitat
internacional a la llista del Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO en
reconeixement al destacat valor universal del seu paisatge cultural
Fruit d'una simbiosi harmònica entre Natura i Home, els paisatges de la vall del Madriu-Perafita-Claror
modelats per activitats tradicionals mil·lenàries formen part de la identitat col·lectiva i viva d'aquest
territori, però també formen part del llarg llistat de béns universals heretats del passat i que la
humanitat ha de protegir, potenciar i fer viure en tots els llocs i en totes les circumstàncies per
transmetre-ho a les generacions futures.
A fi de passar el relleu de l'acció dels socis institucionals implicats en la protecció i divulgació d’aquest
Bé Universal i fer-lo viure de manera sostenible, es crea una xarxa de voluntaris anomenada:

"els Ambaixadors la vall del Madriu-Perafita-Claror, Patrimoni Mundial de la UNESCO”
formada per professionals, entitats, comunitats, associacions, científics pagesos, etc. Aquestes
persones es comprometen personalment i col·lectivament a defensar, potenciar i promoure aquest
Patrimoni Mundial de la Humanitat i els valors vinculats a aquest Bé, d'acord amb els principis de la
Convenció del Patrimoni Mundial de la UNESCO de 1972.

Article 1 - Qui pot ser ambaixador?
Un ambaixador turístic de la vall del Madriu-Perafita-Claror és una persona o una organització que està
compromès en la sensibilització, la promoció i la millora del paisatge cultural de la vall del MadriuPerafita-Claror de cara als visitants i la població local.
El públic objectiu és:
1. Prestadors de serveis turístics, que adaptin les seves pràctiques als principis del turisme sostenible
i responsable.
2. Organitzacions que ofereixen al públic activitats de descoberta relacionades amb el bé Inscrit en
els àmbits de la cultura, el patrimoni, el medi ambient, les activitats a l'aire lliure, etc.
3. Personalitats que vehiculin els valors de la Vall i de la UNESCO.
4. Tota persona, negoci, entitat, associació amb ganes d'emprendre un procés d'acollida i animació
per donar a conèixer i promocionar millor el Bé als visitants,
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Article 2 - Quines són les missions dels ambaixadors?
Article 2.1: Ser mediador d'aquest Bé Universal amb QUALSEVOL PÚBLIC
•
•
•

Informar-se i conèixer, potenciar i promocionar, si escau, les principals característiques d'aquest
Bé Universal en les seves diferents dimensions: patrimonial, ambiental, arquitectònica,
sociocultural i històrica.
Poder facilitar als seus visitants documentació per consultar in situ o per endur-se.
Donar a conèixer, potenciar i promocionar, si escau, qualsevol producte i producció (agrícola,
artesanal, cultural, etc.) resultant d'aquest Bé per ajudar a sostenir les activitats econòmiques
locals.

Article 2.2: Ser protector d'aquest Bé
•

Actuar de manera individual i col·lectiva perquè aquest Bé continuï viu. En particular, l'Ambaixador
es compromet a donar suport i promoure totes les accions i iniciatives que contribueixin al
manteniment de les activitats tradicionals, mediambientals, patrimonials i culturals.

Article 2.3: Ser Ambaixador dels valors humanistes de la UNESCO
En comprometre's amb el bé de la vall del Madriu-Perafita-Claror, l'ambaixador es compromet a ser
solidari amb el conjunt de béns catalogats com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i a conèixer
i promoure els valors de la organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura
(UNESCO), la missió de la qual és construir la pau en la ment dels homes mitjançant l’educació, la
cultura, les ciències naturals i socials i la comunicació.

Article 3 - Com es converteix en Ambaixador?
Anualment, es publica un edicte perquè qualsevol persona, negoci i/o entitat que tingui la voluntat
d’esdevenir Ambaixador de la vall del Madriu-Perafita-Claror pugui fer-ne la sol·licitud.
La Comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror avalua cada sol·licitud, valorant les accions
presentades i verificant que hagi formalitzat el seu compromís.
El títol d'Ambaixador s'atorga per un període inicial d’un any, renovable per 3 anys per un procés explícit.
Es pot retirar en qualsevol moment en cas d'incompliment dels compromisos adquirits, constatats i
notificats.
El títol d'ambaixador és atorgat per la Comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror.

Article 4 - Quins són els compromisos formalitzats d'un ambaixador?
•

Complir amb les accions presentades en el moment de la sol·licitud. Aquestes seran la base per
l’avaluació de la renovació del títol d’ambaixador, o en el cas contrari, de la seva retirada.

•

Estar disponible per assumir les missions com a mediador, protector i promotor de la Propietat
Inscrita i dels valors de la UNESCO.
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Article 5 - Quins avantatges té un Ambaixador?
En assumir aquesta responsabilitat, l'Ambaixador es beneficia del reconeixement i el suport de la xarxa
d'Ambaixadors i els seus socis.
S’impartiran formacions per a tal que els Ambaixadors tinguin tota la informació necessària per poder
realitzar correctament la tasca encomanada.
En particular, l'Ambaixador es beneficia de:
•

•
•
•

una millora tan qualitativa com quantitativa de la visibilitat del seu negoci/associació/entitat
gràcies a l'ús del títol d'Ambaixador i les seves marques distintives (logotip, carta gràfica, etc.)
d'acord amb les recomanacions i normes de la marca. Els negocis podran beneficiar d’un distintiu
a l’entrada del seu local. Finalment, anualment es publicarà la llista del Ambaixadors, i es preveu
alguna acció per informar de les noves incorporacions, de les reconduccions de títol, i premiar
aquells que s’hagin implicat de manera remarcable;
una comunicació privilegiada amb el públic en totes les accions i suports de promoció i
comunicació que duen a terme la xarxa i els seus socis en el marc de la valorització del Bé;
un conjunt de documents posats a la seva disposició i dels seus visitants (fitxa de referència i
documents promocionals);
mantenir-se informat de manera privilegiada dels esdeveniments actuals relatius al Bé i beneficiarse de les invitacions a esdeveniments organitzats per la xarxa i els socis de la Vall.

Fet a

, el

Cognom Nom
Signatura
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