Projecte per al foment de la cultura, el medi ambient, el benestar i
la salut a Madrona, Lleida
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AI en un párrafo:
L'acció d'innovació a Madrona (Lleida) proposa la dinamització dels recursos que ofereix el
món rural per al foment del patrimoni cultural i mediambiental vinculats a aquest tipus
d'entorns. L'objectiu de l'associació és formar en els valors de benestar, salut, cultura i medi
ambient.
L'establiment d'aquesta iniciativa ajudarà l'entorn rural a:
1. Augmentar els beneficis dels habitants rurals de la zona, a través de la construcció de
xarxes de cooperació amb cooperatives, petites empreses i altres associacions.
2. Augmentar els beneficis dels usuaris de l'associació que vulguin participar en aquestes
activitats, a través de l'aprenentatge de valors relacionats amb la cultura, el medi
ambient, el benestar i la salut.
Els primers passos d'aquesta iniciativa giren al voltant del pla de gestió forestal recentment
aprovat, que es vol executar a través d'aliances amb diverses organitzacions locals, de manera
que es pugui contribuir a l'ocupació i integració de diversos col·lectius en risc d'exclusió
(immigrants , refugiats, etc.). Aquesta activitat contribuirà a reduir el risc d'incendis al voltant
de Madrona, condicionar el terreny per poder desenvolupar altres activitats al poble, així com
a ampliar l'associació i dinamitzar l'activitat econòmica a la zona, que a hores d'ara és molt
petita.

Més informació
L’entorn:
Madrona és un petit poble format per dues cases habitades, un cementiri i dues esglésies, una
d'elles en ruïnes, igual que el castell. Forma part del municipi de Pinell del Solsonès, situat a la
comarca del Solsonès, Catalunya. La primera referència data del segle IX i el seu valor
patrimonial i històric, així com mediambiental, és molt elevat. La poca població existent es
troba repartida en masies per tot el municipi. La regió es troba en clar retrocés demogràfic des
de principis del segle passat (i pot ser que abans), encara que a l’Institut d’Estadística de
Catalunya (IDESCAT) només hi hagi referències des de l’any 1986.
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