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Menja productes
del territori.
Som territori pagès.
Coneix-nos, menja’ns
i respecta el territori.

Compra directament al 
petit comerç. Comptem 
amb botigues físiques 
que ofereixen producte 
local, i també pots visitar 
la nostra botiga online.
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Camina per les rutes 
que parlen de la nostra 
història i del nostre 
present. Amb Mou-te 
pel Territori, coneixeràs 
els itineraris del Barroc 
Rural, Prehistòric, 
d’Aigua i Guaita, de 
Frontera, de Pedra Seca
i de Pagesia i Cel.

Pregunta’ns, escolta’ns, 
aprenguem juntes.
Som pobles pagesos, 
però no som un museu. 
No et quedis amb 
els grans eslògans. 
Si ens vols conèixer, 
pregunta’ns, parlem 
sobre què significa viure 
al Territori de Masies 
ahir, però també avui
i sobretot en un futur.

Dorm a les cases de 
turisme rural. Les ma-
sies han acollit visitants 
durant segles. Ara, com 
a cases de turisme rural, 
t’ofereixen diferents ser-
veis com ara el de Nevera 
Plena, perquè trobis la 
nevera plena de tot el 
que produïm i coneguis 
el gust que té el nostre 
territori.

Participa en la cultura 
popular. Aquesta terra 
pagesa compta amb un 
teixit associatiu que 
organitza fires, festes
i més esdeveniments que 
són autèntiques mostres 
de la cultura popular.
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Descobreix
l’artesania de la zona.
Hi ha artesanes
i artesans que, amb 
les seves mans, creen 
i ho fan d’una manera 
arrelada a la terra.

Estima’ns com som.
A l’estiu seguem, a la 
tardor llaurem i sembrem. 
Tant els tractors com 
altres màquines van amb 
calma. Als camps hi ha la 
feina de tot un any, i no 
volem que ens la xafin. 
No són prats d’esbarjo
ni aparcaments.

Si visites els nostres 
boscos, que sigui
amb respecte.
Si estan vallats, solen
ser pastures: recorda
de tancar el vailet.
No aparquis en llocs on
el cotxe pugui fer nosa i 
deixa l’entorn com l’hagis 
trobat. Ah! I sobretot,
a l’estiu no es fa foc.

Gaudeix del nostre
país i ajuda’ns
a conservar-lo
i millorar-lo.
Hi ha entitats
que treballem per la 
conservació i la promoció 
del territori. T’hi pots 
associar o, senzillament, 
seguir-nos i fer difusió
de les nostres activitats.
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Escapa’t, descansa, gaudeix,
coneix-nos, respecta’ns.
Quan tornis, hi seguirem sent.


