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              Sobre la revista que teniu a les mans

Teniu a les mans la tercera de les tres revistes del 
projecte Betula. El seu objectiu és compartir els
diferents avenços del projecte amb tothom. En 
aquesta edició es presenten els resultats obtinguts 
sobre canvis que s’han produït al Cadí Moixeró, a 
través dels diferents tallers participatius de fotogra-
fies antigues i d’entrevistes a persones que ens han 
explicat les seves històries de vida i com han viscut 
aquests canvis. També es presenten les propostes 
d’actuació presentades i votades pels participants en 
els dos darrers tallers realitzats. El darrer apartat de 
la revista pretén aportar eines i recursos per tal de 
posar en marxa les actuacions proposades.

El bedoll, conegut
també com a beç, és un
arbre caducifoli propi
de muntanya. Conegut
científicament amb el
nom de Betula, és un arbre
que acostuma a viure en
pendents molt inclinats,
en zones pròpies d’avets
o pi negre i zones properes
a rius. Du associada una
rica cultura popular, tant
a nivell de medicina popular
com d’usos populars de la
seva fusta. 



QUÈ I PER QUÈ?

El projecte BETULA- Promoció integral dels pobles del Parc 
Natural Cadí- Moixeró és promogut per l’ajuntament de Saldes 
i la cooperativa sense afany de lucre l’ARADA, l’ajuntament de 
Bagà i l’ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb la col·la-
boració del Parc Natural Cadí- Moixeró. El projecte neix de la 
convicció de què cal analitzar i intervenir en el territori des de 
la seva gent, des del teixit local divers (administració local, 
teixit associatiu, empreses, veïnat). Iniciar un projecte com 
aquest en un entorn com el Parc Natural del Cadí-Moixeró és 
especialment interessant tant pels canvis socioeconòmics 
experimentats pels pobles de la zona com per la seva vulnera-
bilitat al canvi global i al canvi climàtic.

Especialment a partir dels anys cinquanta del segle passat els 
usos del sòl de la pagesia – i de forma molt evident i més in-
tensa als pobles de muntanya– comencen a canviar de forma 
molt significativa, governats per la intensificació i capitalitza-
ció de l’agricultura i ramaderia, que fan modificar els aprofi-
taments potencials dels recursos naturals, variar l’abundància 
i distribució d’espècies i canviar el perfil d’ús social- excursio-
nista de l’entorn. A aquest procés de canvi s’hi afegeixen, en 
els darrers anys, els efectes del canvi climàtic. Aquests canvis 
afecten a les diferents aspectes de la realitat del dia a dia, tant 
a nivell social, cultural, econòmic com paisatgístic.

Les entitats promotores estem convençudes que tant l’anàlisi 
territorial com la seva intervenció requereix de crear espais 
oberts, participatius i de diàleg i consens entre entitats,
veïnat i tècnics. Fer-ho no només ens permet una millor
capacitat d’anàlisi fruit del diàleg i consens entre
l’experiència local i l’experiència tècnica, sinó que
ens aporta major capacitat de transformació.

El projecte vol posar de manifest l’afectació d’aquests canvis 
(el canvi socioeconòmic, el paisatgístic i el climàtic) sobre 
el territori i els seus habitants, i començar a treballar, des 
del teixit local interessat, en potenciar aquells canvis que es 
perceben com a positius, i minimitzar aquells que es perceben 
com a negatius. 

QUÈ ÉS EL PROJECTE BETULA?

Betula es basa en la creació d’espais de participació i acció 
dels diferents actors en l’àmbit del Parc Natural Cadí Moixeró 
(tècnics, grups locals, agricultors, actors culturals, adminis-
tració pública local i autonòmica ) per a la IDENTIFICACIÓ 
dels canvis paisatgístics i culturals relacionats amb el maneig 
dels recursos naturals i del paisatge, i associats als canvis 
socioeconòmics i climàtics esdevinguts a partir de mitjans 
del segle passat. Un cop identificats aquells aspectes que han 
canviat més i que més preocupen a la població,  s’elaborarà un 
portafoli d’actuacions que permetin fer-hi front i, en cas de no 
ser possible, actuacions que permetin fer un seguiment del 
procés de canvi no desitjat. 

A partir del portafoli d’actuacions es seleccionaran dues o tres 
actuacions i es començaran a implementar. 

El projecte s’organitza en tres grans zones i en diferents fases: 
Pobles i valls involucrats per fases.

Mapa de l’àmbit d’actuació del projecte Betula:

Sobre el projecte

PN Cadí Moixeró i PNIN Pedraforca
Zona 1
Zona 2
Zona 3 (2020)
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Com ho hem fet?

1. Creant espais de treball participatiu,
 oberts als diferents pobles.

  · XERRADES
  · TALLERS DE DIAGNOSI
  · TALLERS DE FOTOGRAFIES ANTIGUES
   I COMPARATIVA AMB FOTOGRAFIES ACTUALS
  · TALLERS DE PROPOSTES D’ACTUACIONS
  · SESSIONS D’INICI DE LA IMPLEMENTACIÓ
  · RECERCA TÈCNICA 

2. Assegurant que tothom qui vulgui participar, pugui
 fer-ho. Comunicant el programa de tallers a través
 de diferents mitjans.

3. Compartint els diferents resultats i avenços amb tothom. 
 S’han elaborat tres revistes del projecte. La tercera és la
 què teniu a les mans. 

Revistes 1 i 2 del projecte Betula

Fase 1 - Diagnosi i definició del portafoli-pla d’acció 

1. 2019 Saldes – Alàs i Cerc – Cava – Gósol – Josa i Tuixén – La Vansa i Fórnols – Vallcebre
2. 2019 Guardiola – Bagà – Gisclareny – Castellar de n’Hug
3. 2020 Martinet – Bellver de Cerdanya – Riu de Cerdanya – Urús – Das – Alp

Fase 2 - Implementació, avaluació i seguiment

1. 2019-2020 Saldes – Alàs i Cerc – Cava – Gósol – Josa i Tuixén – La Vansa i Fórnols – Vallcebre
2. 2019-2020 Guardiola – Bagà – Gisclareny – Castellar de n’Hug
3. 2021 Martinet – Bellver de Cerdanya – Riu de Cerdanya – Urús – Das – Alp

La primera fase del projecte finalitza el desembre del 2019.
L’inici de la segona fase es preveu que sigui a finals del 2019.  
Està finançada per l’Obra Social La Caixa i per la Diputació de Barcelona.

betula@larada.coop 660 52 85 82 625 64 17 26PER A MÉS INFORMACIÓ
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RESUM D’ACTIVITATS DEL PROJECTE

Inicialment, es va treballar en la diagnosi i la caracterització 
dels canvis a l’àrea d’estudi, així com en la recerca documental 
i d’arxiu. El mes de juny es va editar una primera revista de 
presentació del projecte i diagnosi inicial dels canvis socioe-
conòmics i paisatgístics experimentats a l’àmbit dels munici-
pis alturgellencs i berguedans del Cadí-Moixeró, així com un 
vídeo de presentació.

Durant els mesos de juliol i agost es van celebrar els primers 
tallers participatius del projecte en diferents poblacions de 
l’àmbit.

Els dies 10 i 17 de juliol es van celebrar, a Guardiola de Ber-
guedà i Gósol, els tallers de diagnosi i valoració dels canvis 
econòmics, socials i paisatgístics esdevinguts als pobles 
participants al projecte. Més endavant, s’han realitzat dife-
rents tallers de fotografies antigues i actuals, amb l’objectiu 
d’identificar aquests canvis i localitzar-los en l’espai. s’han 
celebrat tallers fotogràfics a Tuixent (10 d’agost), Castellar 
de n’Hug (13 d’agost), Saldes (22 d’agost), Bagà (30 d’agost), 
Guardiola de Berguedà (7 de setembre) i un taller final a Bagà 
el 28 de setembre. El balanç final ha estat de 150 assistents en 
el conjunt dels tallers, principalment dels municipis parti-
cipants, però també amb presència de persones originàries 
d’aquests municipis i residents en altres indrets (Berga, 
Manresa, Barcelona...).

En una segona fase, durant el mes de setembre es van realit-
zar dos tallers participatius de propostes d’actuacions a Saldes 
(7 de setembre) i Guardiola de Berguedà (21 de setembre).

1. Què hem fet en aquesta primera fase? 
Novembre 2018 - Novembre 2019

En conjunt, aquests tallers van comptar amb una participació 
de 29 persones, provinents majoritàriament dels municipis de 
Guardiola de Berguedà, Saldes, Bagà i la Vansa i Fórnols.

Altres activitats que s’han realitzat durant el mes de novem-
bre són els tallers de percepció dels canvis amb canalla i joves, 
a les escoles rurals de Tuixent, Vallcebre i Gósol, així com a 
l’Institut Alt Berguedà de Bagà. En total hi han participat 22 
alumnes d’educació primària i 94 alumnes d’ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius.

En conjunt, s’han recopilat fins al moment més de 700 
fotografies antigues dins de l’àmbit del projecte. Cal agrair 
la col·laboració dels diferents ajuntaments així com de les 
persones que desinteressadament han aportat les seves 
fotografies. Aquestes imatges passaran a formar part del 
fons de cada ajuntament participant. També s’han realitzat 
entrevistes d’històries de vida a diferents persones d’interès 
per la seva trajectòria vital, i per descriure i explicar els canvis 
experimentats.

A finals del mes de novembre es presenta un audiovisual que 
presenta les activitats realitzades i els principals resultats del 
projecte Betula. En aquest documental seran protagonistes 
les persones participants als diferents tallers elaborats durant 
aquest any i els seus punts de vista sobre els canvis que ha 
experimentat el Cadí Moixeró i les propostes de futur per 
aquest territori. D’altra banda, s’estan elaborant dues revistes 
i dos audiovisuals específics per als municipis de Bagà i Guar-
diola de Berguedà, que compten amb cofinançament específic 
per part de la Diputació de Barcelona. Aquests materials es 
presentaran al llarg del mes de desembre.

Xerrades d’Enric Tello (a sobre) i David Molina (a sota)
en el marc dels tallers del projecte Betula. Autor: l’Arada.
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UN NOU CICLE DE XERRADES I TALLERS OBREN LA SEGONA 
FASE DEL PROJECTE BETULA: ACCIONS PER LA PROMOCIÓ 
LOCAL DELS POBLES DEL CADÍ I MOIXERÓ

Durant el mes de setembre es van realitzar els 2 tallers partici-
patius de propostes d’accions, per tal de fer front als canvis 
identificats com a prioritaris. El primer va tenir lloc a Saldes 
el dia 7 de setembre, i va comptar amb una xerrada debat 
inicial sobre història, paisatge i economia rural, a càrrec del 
professor Enric Tello (Universitat de Barcelona) (es pot veure 
sencera a www.vimeo.com/larada). En aquesta xerrada, Tello 
va presentar una anàlisi dels sistemes agraris tradicionals, 
altament sostenibles i generadors de paisatges en mosaic, 
en comparació amb l’agricultura intensiva moderna, que 
consumeix un elevat nombre de recursos i té un impacte 
més elevat en el medi. També va destacar que la ramaderia, 
pel seu caràcter industrial, ha deixat de ser la recicladora 
que interconnectava aquesta activitat amb l’agricultura i els 
boscos. El resultat, juntament amb el descens en el consum 
de llenya i carbó vegetal, ha estat un elevat creixement del 
bosc. Actualment, el paisatge és més homogeni i acull menys 
biodiversitat. Caldria afavorir activitats agrícoles sostenibles 
que permetin mantenir nivells alts de biodiversitat en zones 
com el Parc Natural del Cadí Moixeró.

El segon taller va tenir lloc a Guardiola de Berguedà el passat 
21 de setembre i va comptar amb una xerrada debat inicial 
sobre els futurs sostenibles dels pobles de muntanya, a càrrec 
de Martina Marcet, ramadera, sociòloga, màster en pensa-
ment contemporani i experta en economia social i solidària. 
Marcet va presentar durant la seva xerrada diferents propos-
tes per avançar cap a uns pobles de muntanya més sosteni-

bles, on la gent jove s’hi pugui quedar a viure. Entre d’altres 
mesures, destaca la creació d’un banc de terres per superar 
la limitació que suposa l’accés a la terra a nous pagesos, així 
com la recuperació d’espais comunals. Augmentar la resilièn-
cia enfront el canvi climàtic és un altre repte important, que 
requereix de la implantació d’energies renovables i que farà 
disminuir la disponibilitat d’aigua. A nivell agrícola caldria po-
tenciar la valorització dels productes locals, com les pomes de 
muntanya o la vinya, i afavorir la venta directa dels productes. 
Un altre problema rellevant és la manca d’habitatge, que es 
podria pal·liar augmentant l’habitatge públic i potenciant l’ús 
d’habitatges abandonats.

El dia 28 de setembre es va fer a Bagà el darrer taller de fotos, 
per al conjunt dels municipis participants que va comptar 
amb una xerrada debat sobre els efectes de l’abandonament 
de les activitats primàries en el paisatge del Cadí Moixeró, a 
càrrec de David Molina, professor de Geografia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). En la seva xerrada, Molina 
va mostrar els efectes de l’abandonament de les activitats 
primàries sobre el paisatge del Parc Natural del Cadí Moixeró, 
amb la pèrdua de conreus i pastures en favor de bosc i mato-
llar. El paisatge ha esdevingut més homogeni, dominat per les 
cobertes forestals. Els canvis socioeconòmics esdevinguts des 
de mitjans del segle XX han suposat un descens demogràfic 
a la zona, especialment marcat en els municipis més petits i 
muntanyosos. Aquests canvis en el paisatge plantegen amena-
ces com els incendis forestals, en un context de canvi climàtic. 
En la xerrada David Molina ha proposat afavorir un model 
que posi en valor les varietats agrícoles i la producció locals, 
i on sigui el mateix agricultor qui vengui els seus productes 
directament.

Xerrada de Martina Marcet (esquerra) i priorització d’actuacions per part dels participants (dreta),
en el segon taller de propostes d’actuacions, realitzat a Guardiola de Berguedà. Autor: l’Arada.
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En aquest apartat i en el següent, dedicat als canvis esdevin-
guts al Cadí Moixeró en les darreres dècades, es presenten 
els resultats de la percepció dels canvis esdevinguts al Cadí 
Moixeró en les darreres dècades, a través dels tallers de 
diagnosi, els tallers de fotografies antigues i actuals, i les 
entrevistes d’històries de vida que s’han realitzat al llarg 
d’aquest projecte.

Aquest apartat és el resultat dels tallers de fotografies 
antigues i actuals, realitzats i de les entrevistes a perso-
nes rellevants de l’àmbit del Cadí Moixeró que s’han fet en 
aquesta primera fase del projecte Betula. Aquestes entrevistes 
s’han complementat amb entrevistes realitzades durant els 
projectes Memòria i Paisatge de Guardiola de Berguedà (2013) 
Memòria i Paisatge de Saldes (2016-2017). També s’han inclòs 
les entrevistes a Rafael Costa (El Picot Negre n. 31, 2018) i a 
Agustí Cunill (cedida per Jaume Torrella).

Cadí Moixeró (Projecte Betula):
   Emilia Llorens Majoral ........................... Cornellana, 1934
   Maria Minguell Pla ........................................ Ossera, 1932
   Lluís Picart Pallarola ....................................Tuixent, 1930
   Mercè Pallarès Cortina ................................. Tuixent, 1936
   Ramon Quintana Cabanas ................................Bagà, 1937
   Marc Llordella .......................................... Viladordis, 1944
   Jaume Torrella ...........................................Casserres, 1937
   Ramon Armengou ..................... Castellar de n’Hug, 1940

Memòria i Paisatge de Saldes:
   Isidre Massanas Tomàs ................................. Saldes, 1940
   Jaume i Isidre Tomàs .......................... Saldes, 1939 i 1943
   Joan Marginet .................................................Saldes, 1926
   Ramona Pons ..................................................Saldes, 1928

Memòria i Paisatge de Guardiola de Berguedà:
   Josep Cabanas ...........................................Barcelona, 1942
   Pere Espelt........................Sant Julià de Cerdanyola, 1926
   Joan Arocas ........................................................Bagà, 1927
   Àngela Forcals ...............................La Pobla de Lillet, 1931
   Miquel Berenguer ...............Guardiola de Berguedà, 1944
   Josep Anfruns .................. Sant Julià de Cerdanyola, 1923
   Joan Amills .............El Vilar, Guardiola de Berguedà, 1931

El picot negre:
   Rafael Costa ............................................Bagà, 1935 - 2019
   Agustí Cunill ...........................................Bagà, 1928 - 2014

Els canvis en
les formes de vida
al Cadí-Moixeró

LES FORMES DE VIDA I EL TREBALL

“L’activitat agroramadera i forestal girava
al voltant de la família com a unitat de producció.”

Des de mitjans del segle XX fins a l’actualitat les formes de 
vida al Cadí Moixeró han experimentat canvis molt profunds. 
L’activitat agroramadera i forestal girava al voltant de la famí-
lia com a unitat de producció. L’economia era de subsistència, 
amb autoabastiment de la majoria de productes, que es 
complementen amb altres que s’adquirien a les botigues (oli, 
vi, roba...). Per tal d’obtenir ingressos es feien jornals al camp 
o al bosc, o bé van sorgir activitats com les de les trementinai-
res. En alguns indrets també es feia contraban. Ja des de ben 
petits, els fills contribuïen fent feines com treure el bestiar a 
pasturar, o bé quan eren una mica més grans anaven llogats a 
treballar a altres cases. Tot això va anar canviant amb la indus-
trialització, que va fer que molta gent passés a treballar a la 
mina o a la indústria, o bé emigrés cap a les grans ciutats.

EL TREBALL AL BOSC

“Hi va haver uns anys que gràcies als pins vam fer
les carreteres. Perquè sinó ni carretera no tindríem.”

Les activitats forestals van tenir un paper molt important en 
l’economia local i de les famílies. Actualment, però el preu 
de la fusta és baix i dificulta obtenir rendibilitat d’aquestes 
activitats. A mitjans del segle XX, els ingressos provinents de 
la tala de boscos comunals o públics van permetre finançar 
obres públiques molt importants per als pobles de muntanya, 
com la construcció de carreteres o l’arribada de l’electricitat. 
Hi havia un gran nombre d’oficis vinculats al treball al bosc, 

2. Els canvis esdevinguts al Cadí Moixeró 
en les darreres dècades
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que donaven feina a molta gent: bosquerols, arrossegadors 
(arrastradors), quadrejadors, carboners, feixinaires... També 
calia assegurar el proveïment de llenya i fusta per al consum 
propi de les cases, incloent-hi l’elaboració d’algunes eines.
Amb l’ajut del bestiar, s’arrossegaven els arbres i es treien 
del mig del bosc, per dur-los a llocs on arribaven els camions 
de transport, que duien els troncs cap a les serradores. La 
mecanització va comportar la pèrdua de llocs de treball i la 
desaparició del bestiar en aquests tipus de feines.

“Els treballs del bosc sempre han existit. Els animals, el ròssec per 
arrossegar les bigues, tot això s’ha perdut. Avui pràcticament no 
queden animals per aquestes feines. Llavors encara funcionaven.” 

  Ramon Quintana

“El bosc ha crescut moltíssim, al preu que en paguen no en treuen 
res. Hi va haver uns anys que gràcies als pins vam fer les carreteres. 
Perquè sinó ni carretera no tindríem.”

  Emília Llorens

“A part de la mina hi havia força feina als boscos, a tallar-los. Aquí 
hi havia les subhastes: la forestal marcava i venia un fustaire i se 
les quedava i llavors les tallaven. Nosaltres trèiem pi, avet... A Gre-
solet hi havia molts avets, pins i faigs. La fusta se l’enduien a Berga 
i a tot arreu. Abans quan es tallava el bosc feien feixines per portar 
als forns, era com una garba lligada per dos puestos amb cordills, 
per ficar-ho al forn, que els hi anés bé. Molts treien els pins i a l’hi-
vern quan no tenien feina a la terra es dedicaven a fer embalatges 
d’aquests i anar-los carregant. Per a moltes cases, el treball al bosc 
i la venda de la fusta era un bon complement econòmic. Era font 
d’ingressos i generava llocs de treball. Un pi, un bon tronc de 8 o 9 
metres, que serviria com a pal de la llum, costava 1.200 pessetes.”

  Jaume i Isidre Tomàs

“Aquí els que han viscut més bé són els que han tingut pins. Aquí 
als anys cinquanta fins als setanta, llavors la fusta valia calers, la 
pagaven.”

  Isidre Massanas

“Hi havia problema que el bosc de Castellar no era de l’Ajuntament 
sinó que es propietat privada de la gent del poble. I costava molt de 
posar-se d’acord per fer tallada. Els pobles veïns que l’ajuntament 
tenia bosc podien fer una tallada cada 5-6 anys. Les persones que es 
dedicaven a tallar bosc anaven als pobles del costat cap a Borredà, 
Ripoll, Campdevànol... fins a Olot. Feien colles de picadors, que és 
com en deien al tallador.”

  Ramon Armengou

“El comte de Fígols va comprar una quantitat de fusta al bosc de 
Gresolet que no hi era, després es va comprovar anys després que el 
que havia comprat no hi era… I la gent d’aquí no en tenia la culpa 
perquè no tenien cultura ni res, però ell si que tenia enginyers, 
que sabien el què van comprar. Però a partir de llavors el bosc de 
Gresolet és molt maco, perquè tenim avets, pi negre, pi rajolet –al-
tíssims, perquè surten a buscar la llum–i un tros més avall, damunt 
l’ermita de Gresolet hi ha un tros de faig, i a la tardor és preciós!”

  Isidre Massanas

“La gent de les cases de pagès si que recordo algú que fins i tot 
abans de tallar el bedoll ja miraven els que estaven més ben forcats 
i els preparaven amb uns troncs per a que fes la forma de la forca. I 
llavors un cop tenien la forma donada, en un any o dos tallaven i ja 
tenien la forca feta. N’hi havia de tres i de quatre pues i tot.” 

  Ramon Armengou

Treballadors del bosc fent una primera transformació de les peces de fusta,
a la capçalera del Bastareny. Gisclareny, 1945.
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Camí al bosc del Gresolet, 1921.
Ignasi Canals. Arxiu CEC.

Estibant fusta al bosc amb els animals. Imatge provinent del llibre Cornellana,
escrit per Neus Céspedes.

Fins a principis del segle XX, el carbó vegetal fou la princi-
pal font d’energia per a les activitats industrials de la zona: 
fargues, forns de ciment, de calç... Aquest carbó vegetal s’ob-
tenia de diferents espècies característiques dels boscos del 
Cadí-Moixeró: alzina, roure, pi roig i fins i tot de boix. Un altre 
producte valuós era la teia, que s’obtenia de les soques del pi 
negre i s’utilitzava com a combustible pel seu alt contingut en 
resina, tal i com ens explica la Maria Minguell.

“Llavors es feia carbó de pi roig. Allà al Rubiol del Peritxola 
(Tuixent) es va fer una carbonera. Posaven primer les barres així, 
en vertical, i llavors ho tapaven de terra i cremava dos o tres dies”.

  Lluís Picart

“El puesto on es va fer més carbó va ser on hi ha la boca del túnel 
del Cadí, a uns 300 metres més amunt, es va construir una barraca 
amb pedres, terra i tot això perquè a dalt fins a les roques hi havia 
molta abundància de boixos. El carbó de boix era el més bo. I es va 
anar explotant tota aquella zona.”

  Joan Arocas

“Quan no hi havia feina de tallar anaven a fer carbonet. Però 
aquests havien de marxar de Castellar de n’Hug, havien arribat a 
anar fins allà baix a la Garriga. S’estaven 15 dies en una cabana al 
bosc, apilant l’alzina i fent les fogueres i llavors es venien el carbó”

  Ramon Armengou

ELS BOLETS

“Ara com que el bosc és vell tampoc s’hi fa
ni la meitat de bolets que es feia abans.”

Anar a buscar bolets per vendre’ls va ser una activitat impor-
tant per complementar els ingressos de les famílies. En alguns 
casos es venien directament a majoristes, mentre que en 
d’altres (moixerons, carreroles, ceps) s’assecaven i es venien 

secs. Algunes famílies anaven directament fins a Barcelona 
per vendre aquests bolets secs en mercats com el de Sant 
Antoni, i s’estaven a casa de familiars fins que havien venut 
tota la mercaderia.

“De rovellons n’havíem collit molts, n’hi havia més. Els veníem, els 
portàvem a Guardiola, sobre els camions de carbó… Més tard ja 
pujaven a comprar-los aquí, quan hi va haver carretera asfaltada”.

  Ramona Pons

“Abans hi havia molts bolets i ara com que el bosc és vell tampoc 
s’hi fa ni la meitat de bolets que es feia abans. Tu vas a dalt a En-
sija, i abans a la tardor, cistellades de llenega blanca i ara a penes 
n’hi veus mica”

  Jaume i Isidre Tomàs

LES TREMENTINAIRES I ELS REMEIS POPULARS

“La trementina anava molt bé per a curar tot tipus de mals.”

Als pobles de la vall de La Vansa i Tuixent, molta gent es 
dedicava a la preparació d’herbes seques i altres remeis per a 
la seva venda, en un context en que l’accés a l’atenció mèdica 
era limitat, sobretot en zones rurals. Aquesta activitat, que 
generalment la realitzaven les dones, generava un comple-
ment econòmic important per a moltes famílies de la zona.

“Les dones anaven pel món a vendre herbes, trementina, pega, oli 
de ginebre, oli d’avet... Els homes anaven al bosc a tallar pins, a 
segar i cultivaven més les terres, on collien moltes trumfes. Als me-
sos d’hivern, l’àvia Maria voltava pel món per a vendre bolets secs i 
herbes medicinals; mentre que l’avi Pere i els fills anaven a fer pega”

  Maria Minguell

“A la primavera, quan acabaves la matança del porc fins a Pasqua, 
un mes i mig o dos de viatge. I llavors fins a la tardor, de Tots Sants 
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Les trementinaires Dolors Pla i Mercè Parramon
Imatge cedida al Museu de les Trementinaires per Cal Casal d’Ossera

fins a Nadal. A l’hora de les feines del camp no podies estar fora.”
  Emília Llorens

“Anava sempre amb la meva àvia. Baixàvem d’aquí a la Coma tot a 
peu. El padrí ens acompanyava amb animal per portar les coses, i 
de la Coma a Berga anàvem amb el cotxe de línia. Allà començàvem 
la ruta: fèiem Avià, tots els poblets que hi havia a la zona, el rieral 
aquell fins a Moià, tot a peu. Castellterçol, cap a Arbúcies, Breda, 
Gualba, Sant Celoni, Breda, Hostalric... tota aquella zona. Però 
sempre anàvem als mateixos llocs i dormíem a les mateixes cases, 
conegudes de tota la vida de la meva àvia. I quan acabàvem el que 
teníem cap a casa, ens paràvem 4 o 5 dies a la Garriga, on hi vivia 
una tieta.”

  Emília Llorens

“L’últim viatge el vaig fer amb la meva mare i ja vam dir de plegar. 
Ja els avisàvem: ara hi ha metges, ara hi ha medicines, la cosa ha 
canviat. Amb el bestiar també van sortir veterinaris.”

  Emília Llorens

“A l’estiu s’anava a plegar les herbes, mentre anaves a segar, quan 
eren florides. Calia tallar-les i assecar-les, si pot ser a l’ombra. Quan 
estaven seques s’encoixineraven, i a la tardor s’anaven a vendre”. 

  Emília Llorens

“Collíem herbes com la saxífraga, que creix a les roques, no ens 
enfilàvem, portàvem un bastó llarg i collíem: corones de rei, hisop, 
orella d’ós, flor de corner, serpoll, serverola, mill fulles, flor de saüc, 
flor de pi, liquen, vesc... Les veníem a l’herbolari que pujava de Te-
rrassa, que comprava totes les herbes del poble. També preparaven 
oli d’avet tot recollint la resina de les bombolles que suraven per 
l’escorça directament de l’arbre amb un recipient metàl·lic. Era molt 
utilitzat per les afeccions pulmonars, com l’asma i la bronquitis.”

  Maria Minguell

“Nosaltres portàvem les herbes de muntanya que no es feien per 
allà baix: comí gros, comí petit, salsufràgia, corona de rei, vesc, te 
de roca, herba prima... Ho posàvem en coixineretes, i llavors en una 
de grossa i au, a l’esquena! I l’oli d’avet, l’oli de ginebre i la tremen-
tina. Nosaltres veníem les herbes per fer les aigües, i l’ungüent per 
a que s’ho fessin. De pegats d’ungüent no en fèiem. Explicàvem com 
ho havien de fer i prou. Per als constipats la trementina anava molt 
bé. Oli de ginebre pel tifus, per netejar i pel bestiar”.

  Emília Llorens

“L’oli de ginebre pel bestiar es gastava molt, per les ovelles i tot això. 
La pega es feia servir molt per marcar les ovelles. Per les ovelles es 
feien pegats per si se’n camatrencava alguna. Un pegat és una ban-
da sola de pega, amb un drap i ben embolicat amb canyes d’escom-
bra, n’obrien una i els hi posaven tot el volt, llavors anava lligat”

  Emília Llorens

“La trementina anava molt bé per a curar tot tipus de mals. Per 
als dolors posaven cataplasmes en un paper d’estrassa o una tela 
gruixuda de vellut. La pega tenia moltes utilitats: com a remei (per 
extraure punxes i petits vidres, també per curar ossos trencats), per 
fer bots de vi o per empeltar arbres.”

  Maria Minguell

“Si et feies un tall gros es feia una crema amb trementina que 
s’havia de rentar. Treure l’aiguarràs, una cullerada de sucre, una 
cullerada de greix dolç, un rovell d’ou: es feia un ungüent que 
quedava com una crema. Allò de seguida feia pujar els mals. Els 
grans els feia sortir i rebentar: primer un pegat de trementina sola, 
i per curar llavors la crema. Eren els únics pegats que ensenyàvem 
de fer-los, la resta s’ho feia cadascú. Era el que fèiem a casa també” 

  Emília Llorens

Com s’ha dit anteriorment, els productes de les trementinai-
res també eren molt importants per a les malalties del bestiar, 
en un moment en que no s’havien generalitzat els veterinaris.

“L’euga és molt delicada quan pareix. S’encangrena de seguit. 
Llavors feien una toma d’aigua amb corona de rei i es netejava la 
placenta”

  Emília Llorens

L’arribada de les trementinaires era esperada als pobles i 
masies per on feien les rutes cada any.

“Aquelles dones que venien de Sant Llorenç o la Vansa i portaven 
pega, oli de ginebre, oli d’avet… Em sembla que ho feien servir més 
aviat pels animals, I això hasta per empeltar els arbres, llavors 
també hi posaven pega. Nosaltres també agafàvem timó, sajolida, 
camamilla, cua de cavall, flor de til·la… moltes! Te de roca… I oren-
ga també, per cuinar”

  Ramona Pons

11Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró



“I llavors ens fèiem els remeis a casa. Herbes, i pegats... els pegats 
amb herbes, com es podia. Es patia molt. Passaven les trementinai-
res de Tuixent, però no es podia comprar gaire, perquè no hi havia 
quartos. Normalment anava una de vella, una de bastant gran, i 
una de jove, perquè n’aprengués”

  Joan Marginet

“Totes les cases tenien les seves coixineres que en deien. Eren unes 
bossetes de roba que les penjaven amb les herbes. Hi havia herba 
de Sant Joan, aquella que feien oli de cop. Hisop, flor de tell (til·la), 
que servia molt pels constipats... Hi havia una herba per quan la 
canalleta tenien mal de ventre, que en deien herba de la grapa. Es 
fa a molts indrets de Castellar, allà on hi ha la terra més rocallosa, 
és molt agafada a terra, puja molt poc. Hi ha peu crist també, que 
és herba per fer orinar. Corones de rei, es fa molt a les roques. Té 
la propietat abortiva. Deien pel bestiar, però també a vegades per 
alguna altra cosa...”

  Ramon Armengou

“Les trementinaires de Tuixent venien al poble. Portaven oli d’avet, 
esperit de trementina, pega... Pega de pi, que es feia servir per curar 
mans, o fer pegats a les ovelles... Venien aquestes dones i passaven 
pels carrers del poble. Ja s’ho devien fer venir bé per passar per casa 
meva a l’hora de dinar. No entraven mai a casa, cridaven des de la 
porta. I la meva mare els baixava un plat d’escudella i una mica 
de tall. Normalment anaven dues persones. I llavors elles pagaven 
amb lo que portaven”.

  Ramon Armengou

LA CAÇA

“Abans només de quan en quan porcs,
i cabirols no n’hi havia ni un.”

Una altra font d’alimentació per a la població local era la caça. 
Els porcs senglars i els cabirols no eren abundants com actual-
ment, doncs el territori era menys forestal. En canvi les llebres 
i conills eren més abundants. L’isard, present a les parts més 
altes del Cadí, era i segueix un trofeu cobejat, mentre que en 
el passat es caçaven espècies com l’esquirol, que es menjava 
en arròs, segons el record de Joan Amills.

“Caçava llebres, conills, porcs senglars... de tot una mica. Es va 
anar espatllant, mentre vam ser a Rebost anava a cavar o a fer 
una feina al camp i m’emportava l’escopeta. Tenia un gos molt bo, i 
quan sentia el gos em plantava a puesto i mira, tenia la llebre allà. 
Tot a punt.”

  Agustí Cunill

“Abans només de quan en quan porcs, i cabirols no n’hi havia ni 
un. Abans per poder caçar un isard costava molt, perquè no n’hi 
havia. Una vegada vaig donar sal a les vaques a la muntanya. ...i 
en van comptar 100 amb un moment. Quan veien que les vaques 
s’apilaven on veien les saleres, i quan tu marxaves i les feies passar 
cap al terme de Josa, veies baixar ramats de 15 o 30 que baixaven a 
les saleres a menjar sal.” 

  Jaume i Isidre Tomàs

EL BESTIAR, LA RAMADERIA I LA TRANSHUMÀNCIA

“Hi va haver una època que hi havia molta gent
i es feia molta llet.”

En les zones de muntanya del Cadí, la ramaderia era més ren-
dible que no pas l’agricultura, limitada per una orografia amb 
manca de terreny pla. A cada casa tenien els seus animals 
per al treball i per a abastir-se de carn, ous i llet: entre 2 i 5 
porcs, unes poques vaques, aviram, conills, i moltes tenien un 
petit ramat d’ovelles. Les vaques i ovelles a l’estiu es duien a 
les pastures de muntanya, i a l’hivern anaven a la terra baixa, 
seguint els camins ramaders. El bestiar sovint pasturava al 
bosc. Actualment, els pocs ramaders que segueixen en actiu 
necessiten un elevat nombre de caps de bestiar (vaques, 
ovelles...) i han d’arrendar una gran superfície de pastures, per 
a que l’activitat segueixi sent rendible.

“Tenim una muntanya pública, el bosc de Gresolet, que és pels cap-
masats de Saldes i Maçaners (més de 100 cases) que teníem dret 
de pastura. No ens la podem vendre ni ens la podem partir, però 
teníem l’usdefruit. Tothom tenia dret a portar-hi les seves vaques, 
tothom pagava per les vaques que hi portava i pels gastos que hi 
tenien, per exemple amb la sal”

  Isidre Massanas

“Per Sant Pere porten totes les vaques al Gresolet. Fins el 8 de 
setembre, que hi puja el ramat d’ovelles fins Tot Sants, si fa bon 
temps. I llavors, cadascú s’espavila com pot”

  Joan Marginet

Caçador i nena a Tuixent
Imatge cedida per Vicenç Oset
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Cacera de l’isard a Saldes, 1948
Gaietà Pedrals, Arxiu Municipal de Saldes

“Quan baixàvem a baix a la falda del Cadí solia haver-hi unes 2.500 
vaques ( a la muntanya les feien anar totes juntes). Pujaven per 
Sant Joan, les unes anaven a Ensija i les altres a darrere el Pedra-
forca”.

  Jaume i Isidre Tomàs

“El bestiar pasturava pel bosc. Llavors no hi havia vailets elèctrics. 
Els vailets, eren els vailets de debò: gent molt jove, de set o vuit 
anys ja els hi feien anar. I per això quan van posar aquests fils van 
dir-ne els vailets. I a guardar els porcs, també!”

  Ramona Pons

 “Cuidar bestiar, ovelles i vaques. A vegades, a l’estiu, com que la 
muntanya de Gavarrós arriba a 2100 metres, hi ha unes herbes 
molt bones d’estiu, i venien fins i tot ovelles de la part baixa (Guar-
diola, Berga...), ho arrendàvem. Cada persona que deixava una 
ovella pagava un tant, i la teníem tot l’estiu. Això es devia acabar 
cap als anys 1950-1960.”

  Josep Cabanas

“Abans excursionistes molt pocs, al Pedraforca. Jo hi havia pujat 
amb les ovelles fins a l’enforcadura del Pedraforca. Anda que no 
pujaven contentes! Les giraves aquí al capdamunt dels camps i les 
giraves que feia una gravera... hi ha gespa d’aquella que és molt 
arrapat a la grava i els hi agradava molt, passava un dia collonut. 
El dia bo el tenies l’endemà perquè les feies anar en un lloc que hi 
hagués aigua, aquella herba omplia molt i la meitat jeien.”

  Jaume i Isidre Tomàs

“Havent fet el jornal, sortia de la feina i anava buscar les cabres. 
Amb la llet, elaboràvem el formatge. I, del xerigot, fèiem el mató. 
Ho portàvem a vendre a Cal Pere Maco (Cal Obiols)” 

  Rafael Costa

“A casa hi havia bestiar. Normalment tenies conills, gallines. Moltes 
cases tenien xais i ovelles, vaques, algun animal per traginar les 
coses del camp... Es feia bescanvi de productes per altres coses. 
Portaven una dotzena d’ous, un conill el que fos i pujaven amb unes 
mitges o bé una camisa per l’home.” 

  Ramon Armengou

“Abans cada casa tenia ramat. Hi havia 37 cases que tenien ramat. 
No aquests que entregàvem les ovelles a un pastor. Aquesta 
gent com que la transhumància era molt dura, passaven molt 
més temps per avall que a Castellar. I la dona i la canalla sols a 
Castellar, més de mig any.37 famílies. Si hi havia algun avi o algun 
germà solter es quedaven a les cases. Cada pastor tenia una tirada 
diferent. Uns anaven cap a la banda de l’Empordà i els altres ana-
ven cap al cantó de Vilafranca. Alguns no arribaven tan avall, algun 
pastor s’havia quedat per la plana de Vic. I els pastors, allà on 
anaven a portar els ramats a l’hivern s’hi van anar quedant. Van fer 
baixar les famílies i molts es van instal·lar allà baix. I va ser quan es 
va anar quedant poca gent al poble.”

  Ramon Armengou
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A casa meva, en no tenir suficients ovelles per tenir un ramat, les 
entregàvem a un altre pastor que en tenia poques, i recollia les 
de diferents persones. A aquest pastor li devien donar un tant per 
guardar-les, i a l’estiu recordo que si tenia feina al camp o el que 
fos, tenies que anar algun dia a guardar el ramat. Feia la trans-
humància el mateix pastor que li havies entregat les ovelles. I quan 
tornava havies de contar lo que havia gastat. Portava xais i xaies 
nous també!”

  Ramon Armengou

“Queden un parell de ramaders només aquí Bagà. Lloguen finques, 
extensions de terreny i les tanquen amb els vailets. En extensions 
grans i tenen vaques allà. D’aquesta manera encara pots subsistir, 
però has de tenir moltes vaques o moltes ovelles, cosa que abans 
era diferent. Abans la gent tenien 3-4 vaques, 20 ovelles, però ara 
això s’ha acabat”.

  Ramon Quintana

Dins de la ramaderia, la producció de llet va permetre posar 
en marxa una activitat productiva que va transformar el 
sector, principalment a la vall de la Vansa, i va reorientar 
l’agricultura cap a la producció de farratges per alimentar el 
bestiar. El tancament de Lleteries de la Seu l’any 1989 va tenir 
un impacte molt negatiu a l’economia de la zona.

“Vaques llavors n’hi havia poques, fins que va arribar l’època de la 
llet. L’època de la llet es va començar a Tuixent. Una tal Boladeras, 

que era de Manresa em sembla. Van començar que quan criaven el 
vedell li treien la meitat de la llet a la mare, i la portaven a Tuixent. 
Això va durar uns anys.”

  Emília Llorens

“Aquí a Tuixent abans hi havia hagut una lleteria i es feien format-
ges. Llavors portàvem la llet, i a la tarda anàvem a buscar el xerigot 
per donar als porcs. Es feia formatge i el Custodi amb els matxos 
els portava cap a l’altre costat, a la Coma. Abans aquí jo recordo, 
era canalla, que amb unes galledes baixàvem la llet al capdavall del 
poble. Allà te la mesurava el Rosendo, que te l’apuntava en una car-
tolina i al cap del mes et pagava el que havies portat. I quan van fer 
la carretera van començar a pujar Lleteries de la Seu a recollir la llet 
d’aquests pobles. Llavors hi va haver una època que hi havia molta 
gent i es feia molta llet. Hi havia dos camions per anar a la Seu per 
la llet: un que passava cap a la Vansa i cap a Montant i cap a la Seu, 
i un altre directe cap a Cornellana, Fórnols, Adraén i cap a la Seu.”

  Lluís Picart i Mercè Pallarès

“Llavors conrear ja es va acabar, llavors es feia més alfals per 
vedells, menjar per les vaques i munyir. Van anar posant tothom 
les vaques. Va durar fins que les Lleteries es van fumer enlaire... A 
Lleteries van quedar la gent sense cobrar, la major part... Nosaltres 
sort que ja no en portàvem gaire llavors. Així es va acabar la llet. I 
clar, llavors que en fas dels camps? Tots els havíem utilitzat per fer 
herba per les vaques i munyir... Vivies de la llet”.

  Emília Llorens

Noia de cal Peremiquel i vaques a la font de Dalt a Castellar de n’Hug.
Imatge cedida per Eduard de cal Rossinyol

El pastor Josep Juncà amb el ramat a Castellar de n’Hug l’any 1982.
Imatge cedida per Pere Iglesias.

Vaques pasturant a prop de Tuixent
Imatge cedida per Pep Manzano

Vaques a Saldes
Arxiu Municipal de Saldes
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LA MATANÇA DEL PORC

“Tenien molts porcs a la cort 
però pocs al rebost!”

En el passat, totes les cases engreixaven porcs i feien la 
matança, per proveir el rebost de les cases de carn i embotits 
per tot l’any. En molts casos, es venien alguns d’aquests porcs 
per obtenir ingressos per a l’economia familiar. La matança 
del porc es feia en l’època de més fred i era una celebració que 
reunia família i amics.

“Jo recordo que 50 anys enrere aquí, la casa que tenia 4 o 5 porcs, 
se’n quedava 1 o 2 per al seu consum de casa, i els altres 3 se’ls 
venien. Llavors hi havia uns llocs que la recollien, com per exemple 
nosaltres. A Guardiola també hi havia una altra fàbrica d’embotits 
que la recollien i feien llonganissa. Ho portaven amb els matxos 
en aquella època, carregat en un sac, es pesava i se’ls pagava. Era 
l’època d’hivern això. Des d’allà mig desembre fins a mig març més 
o menys, la temporada de tres mesos aquesta es recollia la carn i es 
feia llonganissa, i a l’estiu es venia. Més endavant, el nivell de vida 
va anar pujant una mica més, sortosament, i això va anar desapa-
reixent, la gent se la guardava la carn. “

  Ramon Quintana

“Engreixaven porcs però no els mataven per la casa. Una vegada 
mort, portaven les carns a Ripoll per aconseguir diners. Per com-
prar coses o per pagar deutes. I a casa et quedaves amb el porc més 
petit o el que fos. Tenien molts porcs a la cort però pocs al rebost!”

  Ramon Armengou

“La matança del porc es feia a les cases particulars. El dia de la ma-
tança convidaves a la gent. Mataves el porc, el degollaves, feies les 
botifarres, la llangonissa... Menjaven tota la gent a casa, sopaven, 
dinaven, i feien tot el dia de “mandonga”. Feien la matança, i aquell 
dia fins a les 12 de la nit a coure les botifarres, confitar... i es posava 
tot al rebost. Es posava suc dins d’unes tupines de terra i s’hi guar-
dava les costelles i tot... tenies menjar per tot l’any. La cansalada, 
la llangonissa i els pernils.”

  Lluís Picart

Matança del porc a Saldes, anys 1960
Arxiu Municipal de Saldes

Matança del porc a Bagà
Centre d’Estudis Baganesos

“Això es feia a l’hivern eh. A l’estiu amb les mosques i la calor era 
impensable. Nadal, gener, febrer... amb els freds les coses es conser-
ven. Hi havia el matador que era l’expert diguéssim, la mocadera 
experta en els budells i tot això, i després tots els col·laboradors 
aficionats allà. Quan ho havien netejat ben net i amb l’aigua ben 
neta, llavors obrir-lo en canal i treure les diferents peces: els budells 
cap aquí, els pernils cap allà... Després salar els pernils... És una 
feina complexa. Feien els pernils, les llonganisses, els bulls (que era 
la part cuita). Es feien a la caldera amb aigua bullent. Després la 
part dels crus: el tastet, la llonganissa penjada a assecar. Després 
hi havia una part que s’ha perdut que era el confitat.”

  Ramon Quintana.

“Quan mataven el porc la costella, tastet i tot això ho rostien i quan 
ho tenien rostit ho posaven amb ampolles i ho cobrien amb suc. 
Com que hi havia molta fredor a les cases això aguantava. Però 
quan van posar més estufes i coses per estar més calent això ja no 
funcionava”

  Jaume i Isidre Tomàs
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L’AGRICULTURA I ELS CONREUS

Els pobles aquests de pagès eren miserables. No crec que se n’anés 
ningú a dormir sense sopar però moltes patates i poca cosa més.

En aquesta zona, els conreus quedaven limitats a les zones 
més baixes i planeres, normalment al voltant dels pobles. Les 
tasques agrícoles es realitzaven amb el treball humà i dels ani-
mals (cavalls, burros, bous, matxos, mules), i la producció que 
s’obtenia era principalment per al consum familiar. Només es 
venia l’excedent de productes com les patates o els pèsols, per 
tal d’obtenir ingressos per a l’economia familiar. En aquella 
època, el conreu del blat era el més important, doncs el pa era 
la base de la dieta. Altres conreus importants eren les patates, 
el sègol, les mongetes i els pèsols, així com arbres fruiters. 
També es conreava civada, blat de moro, alfals, trepadella o 
remolatxa que s’utilitzava per alimentar el bestiar.

“Quan jo era jove es treballava la terra tal i com s‘havia fet sempre. 
Es llaurava la terra amb vaques mules o bous. Es sembrava blat, 
ordi, civada, pèsols, trepadella, blat de moro, alfals, herba fromen-
tal... Tot s’havia de segar amb el volant, batre amb els animals i 
ventar amb el torn. Ho traginàvem amb els animals: els hi posàvem 
el bast, amb els dogals i amb la soga lligàvem els àrguens i la 
carga”

  Maria Minguell

Transportant garbes amb els bous, amb el Pedraforca al fons, anys 1950. 
Saldes. Autor: Vicenç Aparicio, Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà

“Per segar allà a les 6 ja sorties, allà a quarts de nou et portaven 
l’esmorzar i el dinar. I si tenies una ombra bona una mica foties una 
mica de migdiada... ui allò era malparit....!!! Des de les sis del matí 
dale que te pego! Abans de les cossetxadores abans homes d’aquí 
feien colles de 3 o 5 ja ho sabien d’un any per l’altre i se’n anaven a 
segar per les cases... fins a Santpedor.”

  Jaume Tomàs.

“S’anava a segar. Els homes més bons, més valents de cada poble 
hi anaven: de Sant Julià 4 o 5, de Bagà, de Gisclareny ... Anaven fins 
a l’Urgell i anaven pujant com s’anava assecant el blat i anaven a 
acabar a la Cerdanya, que era l’últim lloc que es segava.”

  Pere Espelt

“Van posar-hi un tractorista i a l’hora de batre havia d’anar a batre 
per la gent i treballava per aquí per la gent. Nosaltres teníem blat 
pel gasto de casa. Havíem collit cent i pico de sacs de gra. Primer 
amb el volant i després els animals. Si l’agafaves un dia que havies 
anat de festa major el dia abans!! Una estesa allà a la batuda... 
molts dies tornàvem i ja teníem la batedora parada... només 
canviar-te i agafar-t’hi.”

  Jaume i Isidre Tomàs.

“Conreàvem el blat pel pa, per portar-lo al molí i fer farina. Fins que 
vaig tenir 10 anys encara ens fèiem el pa aquí a casa. Teníem forn, 
teníem la pastera, ho teníem tot. Teníem un sedàs molt bo, que era 
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Fent una garba
Autor: Vicenç Aparicio, Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà

molt fi, i hi passàvem la farina. Era una tela metàl·lica molt fina. 
Llavors ho anàvem passant per allà. Quedava purificada. Llavors 
van posar un forn al molí de la Vansa. Quan anàvem al molí ja 
deixàvem el blat. El moliner es quedava una part de la farina i ens 
donaven el pa ja fet, era un intercanvi. I al molí et donaven el segó i 
els trits que era el que treien de la neteja que feien del blat. Allò era 
per cuidar els porcs”

  Emília Llorens.

“Portàvem el blat a baix i quan pujava el camió de la farinera de 
Berga a portar farina aquí, s’enduia el blat. Abans hi havia hagut 
molí. Però quan van posar el forn s’estimaven més portar-la de 
baix perquè sortia més fina. Hi havia el molí de les Flors i el molí de 
Güell. Escairaven el blat: el posaven amb aigua i llavors el posaven 
en unes moles i anaven donant voltes fins que marxava tota la pell”

  Isidre Tomàs.
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Interior del Molí de Tuixent
Autor: Jordi Obiols i Rios

“Després arreplegàvem l’herba amb la dalla. Dallàvem perquè no 
hi havia màquines. Es dallava i es deixava assecar l’herba, l’havies 
de girar un parell de dies. I llavors la portaves amb els àrguens. 
Els àrguens és una cosa que es posa a sobre de l’animal i que fa 
uns cordills cap a dalt. Havies de posar l’herba a dintre i pitjar-la, i 
llavors pujaves a sobre i ho lligaves”.

  Lluís Picart

“Teniem hort a tots els camps del volt: patates, blat de moro... era 
pel gasto i si sobrava alguna patata la veníem, l’anàvem a portar a 
Guardiola i compràvem una mica d’oli o fideus...” Ramona Pons.
“A l’hort plantàvem trumfes, remolatxes, naps, cols, cebes, tomà-
quets, pastanagues, carbasses, bitxos, pebrots, espàrrecs o espi-
nacs i teníem arbres fruiters: pomers, perers, pruners, presseguers, 
albercocs, cirerers, prinyoners, codonyers, noguers, servers...”

  Maria Minguell

“Quan arrencaven un prat fèiem boïcs. Posàvem unes branques 
seques a terra i les cobríem amb les agleves, deixàvem un forat 
vora el terra i enceníem les branques , feien molt fum, tapàvem els 
forats perquè no sortís la flamarada, quan s’apagaven i es refreda-
ven el pare ens ensenyava a escampar-les amb una pala. Llavors 
plantàvem les trumfes i sempre eren molt granades i bones: eren 
d’allò que en diuen ecològiques”

  Maria Minguell

“Els pobles aquests de pagès eren miserables. No crec que se n’anés 
ningú a dormir sense sopar però moltes patates i poca cosa més. 
Menàvem algun tros d’un propietari que tenia més terres. Llavors 
aquest tros anava al terç, havies de donar una tercera part al 
propietari de tot el que collies. No teníem gaire terra a casa meva. 
Per fer el sistema de guaret un any plantaven patates, l’any sobre 
es plantava blat, i quan naixia el blat hi sembraven trèfola i aufals 
entremig del blat, que pujava una miqueta. Quan segaven el blat 
quedava el plantat de la trèfola i això, i l’any sobre, no es remenava 

la terra i allò era el guaret. La trèfola i l’aufals servia encabat 
per donar al bestiar. El guaret era deixar la terra en repòs, però 
produïa.”

  Ramon Armengou

“Als conreus de Castellar no hi ha passat mai cap roda. No 
tractors... roda! Ni carros! És impossible d’anar-hi és tot costerut, 
penjat. A partir dels anys 50 ho van anar deixant els pagesos per-
què no era rentable. Es feien patates i blat. Patates hi havia gent 
que en sembraven moltes i en feien molts diners, pujaven camions 
a carregar les patates. Els trumfos de muntanya. La varietat que es 
feia allà dalt era una varietat que després no tenia gaire venta: eren 
patates de la flor morada que en deien. Quan les guisaves tenien 
com un pic, i això no agradava massa... Es va deixar de conrear.”

  Ramon Armengou

LA MINERIA

L’any 1960 guanyava més peles un anant a fer el jornal a la mina, 
per exemple, que no pas la resta de la família treballant a casa 
més hores que no pas ell.

Durant el segle XX, la mineria va ser una activitat econòmica 
molt important a l’Alt Berguedà, que va donar feina a molta 
gent de la zona i va atreure població d’altres indrets. Era una 
feina molt dura, que amb el pas del temps va anar millorant 
les seves condicions. La gent jove preferia anar a la mina 
perquè es guanyaven més diners i fins i tot podien fer-hi el 
servei militar.

“La gent tenien horts, tenien camps, però a més a més anaven a 
treballar. El treball dels homes era les mines. Aquesta era una zona 
minera amb molts mines de carbó: les mines de Fígols, les mines 
del Collet, les mines de Vallcebre... I les dones anaven a les fàbri-
ques tèxtils. Tot aquest peu de riu era ple de fàbriques tèxtils. Aquí 

Molí de Fórnols, amb el riu de la Vansa en primer terme
César August Torras, 1913, Arxiu CEC 
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Els miners Emiliano López Omaña i Casimiro Alcalá, posant
un piquet a l’interior de la mina La Campos (Saldes), anys 1950.
Arxiu Municipal de Saldes

Pilona amb el cable operatiu per transportar vagonetes amb el carbó
extret de les mines, anys 1940.  Arxiu Municipal de Saldes

sota mateix d’on estem nosaltres hi havia la fàbrica de ca l’Escriu, 
més amunt hi havia la fàbrica de cal Parareda, més avall la fàbrica 
que en deien la fàbrica de l’Eugeni. I després hi havia la fàbrica de 
Guardiola. A la perifèria aquí a la zona de Bagà hi havia mines de 
ciment... hi havia fàbriques de tota mena. Al matí la gent es llevava 
i anaven a treballar. Hi havia molt moviment. Aquesta era la vida 
d’aquí: la gent compaginaven el camp amb un sou fix que era anar 
a treballar i guanyar un jornal. I el cap de setmana cap a Andorra a 
fer el contraban”

  Jaume Torrella

“L’any 1960 guanyava més peles un anant a fer el jornal a la mina, 
per exemple, que no pas la resta de la família treballant a casa 
més hores que no pas ell. Per això la pagesia l’ha anat abandonant 
tothom.”

  Miquel Berenguer

“En temps de la mina tot això de casa meva a dalt eren habitacions. 
N’hi havia de molt grans… recordo una habitació que almenys hi 
dormien cinc miners. Aquesta gent treballaven a la mina, no hi 
havia els mitjans de transport que hi ha ara. Pujaven el dilluns i 
tornaven a marxar el divendres a la tarda o el dissabte al matí”

  Isidre Massanas

“Hi treballava molta gent de Saldes i va venir molta gent. Quan hi 
havia les dues mines, la de Campus i Pedraforca, hi havia 1.200 o 
1.300 persones aquí. Ara es diferent que hi ha cotxes per marxar, 
abans la gent que venia estaven instal·lats aquí i foties unes festes: 
cada diumenge pel·lícula a la tarda i ball a la nit. Els de dins de la 
mina feien 7 hores i els de fora 8. Feien relleus, era de les feines 
que feien menys hores. De la mina en recordem molts accidents. 
Aquell de l’Espà, em sembla que era el 55. Se n’hi va matar trenta 
no sé quants, un altre a la Campus, 38 i un altre cop al Pedraforca, 
sis. Més que res era pel gas: hi havia una acumulació de gas que 
tocaves qualsevol cosa que xispegés ja explotava.”

  Jaume i Isidre Tomàs

“Antigament, les vagonetes carregades de carbó es treien amb 
mules. Amb la Molinera. Era el nom d’una mula que hi havia 
hagut. Me’n recordo perquè era espavilada. Els vagons estaven 
encadenats, l’un amb l’altre. I s’anaven carregant un per un. Quan 
la vagoneta estava carregada dèiem: “tira un pas”. I ella, la mula, 
avançava un pas. I ens deixava a la nostra altura el següent vagó, 
buit, per carregar. I així successivament fins el desè. Quan s’havia 
carregat el desè, i sempre el desè, sense dir-li res i encara que li 
diguessis que s’aturés, ella no feia gens de cas i marxava tota sola, 
amb les vagonetes plenes, fora de la mina per descarregar el carbó”

  Jaume Tomàs

“Havia entrat en bastantes mines: la primera que vaig entrar una 
que hi ha sota Molers, al Pollegó Petit. Quan la van obrir al temps 
de la guerra perquè passessin, que no haguessin d’anar a la guerra 
els homes. Molts anys el jovent d’aquests volts feia la mili a la 
mina. I de Sant Llorenç, de la Seu... tots els nois venien aquí. De les 
mines molt mal record. Perquè guanyaven molt poc els miners, 
llavors. I tants morts! Jo sempre deia que la canalla no hi hagues-
sin d’anar! Els que van anar a la mina tots retirats i els que van 
estudiar tots treballant, mira ara! De Massaners casi de totes les 

cases hi havia algú que treballava a la mina. Lo de casa no donava 
per viure… i si guanyaven una mica allà…”

  Ramona Pons

“Les mines de carbons de Berga hi ha 3000 obrers. Hi havia molta 
vida, molta feina. Els camions que el baixaven, els camions que 
portaven la fusta -perquè la mina gastava molta fusta-, de gent que 
tallava la fusta. Ja quan el jovent tenien 16 o 17 anys, ja entrava a 
la mina. Tot el jovent que se n’anava a treballar a la mina no havia 
d’anar a la mili. Arreglaven els papers i feia la mili aquí a la mina.”

  Josep Anfruns

“Sempre anava a davant jo. Picador sempre. I quan m’ho va sem-
blar llavors vaig demanar per enfustador. Enfustar era una feina 
més bona que no pas picador. A mi la mina m’agradava. Molt. Tota 
la vida hi he treballat. Bueno, aquests 4 dies que he treballat al riu, 
però fora d’aquí sempre he treballat a la mina.”

  Josep Anfruns

“La central tèrmica de Cercs la van posar per abastir-se de la mina 
de Carbons de Berga. El carbó sortia de les mines i hi havia unes 
cintes transportadores que entraven directament cap a la central. 
També hi havia unes mines a dalt al Pedraforca, a vora mateix de 
Saldes. Era una mina una mica més petita que la de Fígols, i treien 
unes 450-500 tones diàries de carbó, que baixaven en camions. 
Tot el carbó de la conca minera del Berguedà el consumia aquesta 
tèrmica”

  Marc Llordella
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LA INDÚSTRIA

“Amb el tèxtil, hi havia hagut molta vida.”

Al llarg del segle XX, es van anar implantant a l’Alt Berguedà 
diferents industries, amb l’impuls de l’arribada del ferrocarril 
a Guardiola de Berguedà l’any 1904, i la posterior connexió 
amb la fàbrica Asland l’any 1914. La fàbrica de ciment Asland 
estava ubicada entre la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug, i 
va funcionar entre el 1904 i el 1975. També hi havia diferents 
empreses tèxtils repartides entre Guardiola de Berguedà i 
Bagà, entre les que destacava la fàbrica Torres. Aquesta indus-
trialització va requerir la construcció de centrals hidroelèctri-
ques. Posteriorment, l’any 1971, va entrar en funcionament la 
central tèrmica de Cercs, que consumia el carbó que produïa 
la zona. Actualment, però, després de diferents crisis econò-
miques i el tancament de les mines i la majoria de fàbriques, 
la industria representa un percentatge molt petit de l’activitat 
econòmica.

“Encara existeix una fàbrica tèxtil aquí a la fi del poble [de Bagà]. 
N’hi havia una altra de petita aquí al costat de la central. Més 
antigament n’hi havia hagut una altra més amunt... això del tèxtil 
s’ha anat tancant i n’hi ha una que treballa, però em sembla que 
poca cosa.”

  Ramon Quintana

“[A la fàbrica tèxtil Torres] es treballava cotó, molt de rayon i molta 
fibra del Prat. Hi podia entrar tothom, encara que no tingués 
estudis. Només que tinguessis mans i ganes de fer alguna cosa hi 
podies entrar. Qualsevol persona que no sàpigues ni escriure podia 
entrar al tèxtil. Quan vaig venir em sembla que érem 110-115 perso-
nes. Poc a poc van anar suprimint i em sembla que vam acabar 30 
o 40 persones. Aquí cada vegada el fil costava més de marxar. Vam 
fer algunes reformes però a la llarga vam haver de tancar. Vam 
treballar fins al 2000”

  Àngel Bebtbesé

“A la fàbrica Asland del Clot del Moro hi havia feina i van venir 
moltes famílies immigrants. Passaven molta misèria però els 
naturals del poble no anàvem gaire millor tampoc. Era una feina 

L’ESTIUEIG , L’EXCURSIONISME I EL TURISME

Es viu més del turisme que de res més allà dalt.

La població local no acostumava a freqüentar l’alta muntanya, 
en especial les parts més rocoses del Cadí i del Pedraforca, 
doncs eren terrenys que no eren productius per a les activitats 
primàries. A finals del segle XIX van començar a pujar estiue-
jants a alguns indrets de la zona, i més endavant es va iniciar 
l’excursionisme, sota l’impuls del Centre Excursionista de 
Catalunya. L’excursionisme català té en el Pedraforca i el Cadí 
un dels destins més emblemàtics. A partir de la segona meitat 
del segle XX aquesta zona es popularitza com a destí turístic, 
fins a esdevenir la principal activitat econòmica de l’actualitat 
en molts pobles de la zona.

“Abans en pujava algun, a escalar al Pedraforca, però molt menys.. 
i se n’hi matava algun a vegades. Jo no hi he pujat mai… a Ensija 
i al Cadí, sí. Però al Pedraforca no hi havíem anat mai… La gent 
d’abans ben pocs n’hi havia anat. Al Cadí hi anàvem per veure cap 
a Puigcerdà, és maco… i a Ensija hi fèiem una festa. Per Sant Pere o 
el primer diumenge de juliol hi fèiem un arròs allà i carn… i després 
hi fèiem un ball. També en venien de la banda de Sant Corneli i 
Vallcebre.”

  Ramona Pons

“Bagà sempre ha mirat molt de cara al turisme. Jo recordo que en 
aquella època venien molts estiuejants. Matrimonis joves o avis 
que portaven la canalla. Hi havia una fonda que es deia ca la Mun-

Vista de la fàbrica de ciment Asland
Arxiu Municipal de Castellar de n’Hug

Vista de la fàbrica de ciment Asland
Arxiu Municipal de Castellar de n’Hug

dura i no estava ben pagat, i quan podien una mica i trobaven una 
altra cosa, la gent marxaven. Era molt dura la feina aquella, molta 
pols, molta porqueria. La gent de Castellar preferien anar a fer el 
contraban, anar a picar pins als boscos.. i quan no hi havia més 
remei se n’anaven al Clot del Moro. Abans les dones de Castellar 
també hi anaven a cosir sacs de ciment que es foradaven, mentre 
van durar els sacs de jute. Més tard ja van posar els sacs de paper 
i es va acabar. La meva mare anava a treballar a l’Asland, més que 
pel jornal, perquè els donaven un quilo de pa cada dia”

  Ramon Armengou

20 Projecte Betula



Excursionista arribant al poble de Fórnols, anys 1970
Camil José Guiu (Arxiu CEC)

Excursionistes arribant a Bagà, 1975
Autor: Camil José Guiu (arxiu CEC)

Inauguració del refugi Lluís Estasen als peus del Pedraforca
el 26 de juny del 1949. Arxiu Municipal de Saldes

Foto de la família Coma a la creu del Roser (Bagà), que estiujejava al poble, 
amb amics i minyones. Font: Centre d’Estudis Baganesos

da, una altra que ara tampoc existeix, ca l’Oliaire. I una altra que si 
que encara existeix que és un hotel amb tots els ets i uts, que és ca 
l’Amagat. Com que venia molta gent, les famílies que tenien habita-
cions de sobres, les llogaven, i el poble quedava ple d’estiuejants. El 
turisme ja ve d’anys”

  Jaume Torrella

“Jo tenia 25 anys quan es va fer la carretera a coll de Pal. Va venir 
el president de la Diputació, que llavors era el Samaranch, i va 
inaugurar el teleesquí que hi ha a coll de Pal. Va dir que allò era 
la primera pedra d’una gran estació d’esquí que es faria. Al cap de 
pocs dies es va morir el Franco. I com que es va morir el Franco tot 
el que hi havia projectat se’n va anar en orris”

  Jaume Torrella

“El turisme ha salvat el poble de Castellar de n’Hug, la poca gent 
que hi ha. Sinó hauria hagut de plegar tothom. Les fondes han do-
nat molta feina, gent del poble que també hi treballa. Les botigues 
també tenen empleats. Un canvi va ser quan va arribar la línia de 
cotxes de transport, des de Manresa i Berga. Pujaven un cop al dia. 
I diumenge feien un servei especial amb un autocar que pujaven 
turistes. I llavors també pujaven alguns autocars per veure les 
fonts del Llobregat, que era l’atractiu del poble. Recordo que quan 
vam començar a fer l’hotel de les Fonts, la gent deia “ja es quedaran 
a baix els turistes...”. Va ser al revés perquè encara ha pujat molta 
més gent, perquè ha agafat més anomenada. L’hotel les Fonts va 
ser un gran bé pel poble. Es viu més del turisme que de res més allà 
dalt”

  Ramon Armengou

Hi ha molta gent que es van fer o van reformar cases allà dalt. Les 
venien per molt poc preu, les cases velles que se n’anaven a terra. I 
clar això també va portar feina, els paletes eren força colla. La gent 
pugen a l’estiu, caps de setmana, a l’hivern per anar a esquiar, que 
la carretera de la Molina sol estar oberta”

  Ramon Armengou
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EL TRANSPORT I LES COMUNICACIONS

A vegades algun camioner portava 40 persones
a sobre el carbó, a la caixa, descobert.

Abans de la construcció de les primeres carreteres, la gent 
es desplaçava a peu i amb animals de bast. Els desplaça-
ments eren llargs i feixucs, i la gent es movia molt menys 
que actualment. A principis del segle XX es van construir les 
primeres carreteres, i va arribar el ferrocarril a Guardiola de 
Berguedà, un fet cabdal per al desenvolupament econòmic de 
la zona. Més modernament, la construcció del túnel del Cadí 
va suposar una millora important en les comunicacions i un 
increment en l’afluència de visitants a la zona.

“Per anar a la Seu estàvem 6 hores d’anada i 6 més hores de torna-
da. No hi anàvem gaire sovint doncs aquí a la vall de la Vansa hi 
havia botigues de comestibles, merceria, fleca, molí, hostals i els 
traginers”

  Maria Minguell

“Abans no hi havia carretera aquí. El 1916 va venir, del costat de 
la Coma. I cap a la Seu no n’hi havia. La carretera cap a la Seu la 
van fer el 1951 em sembla. Jo hi havia treballat, quan jo era jove, 
amb 16 o 17 anys. Aquesta carretera de la Coma i cap allà. Fèiem 
barrinades que hi fotíem dinamita per trencar les pedres. aquí cap 
allà me’n recordo que s’havia de fer amb pic i pala.“

  Lluís Picart

“Teníem un ruc. I prou. Per pujar amunt i avall, i pel servei de la 
casa, però a aquestes èpoques, no hi havia ni carretera... Caminant, 
a peu. Si havies d’anar a algun puesto, havies d’anar a Guardiola 
a agafar el tren, que en deien el Carrilet, i d’on vivia a Guardiola, 
hi estàvem dues hores i mitja o més, a peu. Cap allà al 30 i pico, 
van fer una carretera de terra fins a Maçaners. Llavors pujaven 
uns camions a carregar el carbó, que aquí hi havia unes mines de 
carbó i fins allà ho portaven amb animals, ficat amb un sac. Quan 
hi va haver la carretera aquí, de vegades et portava el camión de 
la mina. A vegades algun camioner portava 40 persones a sobre 
el carbó, a la caixa, descobert. A vegades la guàrdia civil els deia 
alguna cosa.. Però com que ja ho sabien, que no hi havia cap cotxe, 
deixaven fer...”

  Joan Marginet

“La gent estàvem acostumats a caminar. Els dies de treball els 
ferrocarrils catalans baixaven a poc a poc, però anaven més de 
pressa que l’altre, que era la capsa de mistos que en dèiem. El ferro-
carril era de vapor, resulta que anava molt a poc a poc. Tardàvem 
de 7 a 8 hores de Barcelona a aquí, i alguna vegada havia anat dret 
tot el camí.”

  Joan Amills

“El Nicolau era un senyor que tractava amb fusta, i explotava 
aquest sector de boscos d’aquí dalt fins Sant Joan, Gisclareny. El 
tren arribava a Guardiola, i llavors van fer una via, però era de trac-
ció animal. Quan els vagons arribaven a Guardiola es descarrega-
ven, i els matxos els tibaven cap amunt. Tornaven a carregar, i pel 

La construcció de carreteres va permetre accedir en cotxe a pobles
com Josa de Cadí (1971). Autor: Camil José Guiu, arxiu CEC

Estació de tren i nucli de Guardiola de Berguedà, any 1910
Foto Luigi Berga

La majoria de cases tenien matxos o altres animals de bast
Imatge cedida per Antònia Orriols
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Tren de vapor a l’estació de Guardiola de Berguedà
Arxiu Municipal de Saldes

seu desnivell, a davant hi anava un home que es cuidava del fre del 
tren, i arribaven pel seu propi pes. Va ser una obra important. Fa 
molts i molts anys que no funciona. Van rehabilitar-ho i ara es una 
via supertransitada. És un recorregut molt fàcil de fer”

  Jaume Torrella

 “El túnel del Cadí ens ha afavorit pel tema de les comunicacions. 
Abans teníem unes carreteres una mica precàries i avui tenim unes 
carreteres bones. Abans per anar a Barcelona trigaves 3 hores i 
ara trigues hora i mitja. Abans les carreteres havies de passar per 
tots els pobles: Berga, Gironella, Puig-Reig.... I no s’acabava mai i 
arribaves a Barcelona en més de tres hores”

  Ramon Quintana

“El tram de carretera que va del Clot del Moro a Castellar, el van fer 
un batalló disciplinari de represaliats o castigats pel Franco, que 
els feien treballar forçosos. Van començar a pujar cotxes, abans tot 
s’havia de portar a bast, no podia circular res. I el tram de carretera 
de Castellar de n’Hug a Sant Vicenç de Rus, que era més o menys 6 
km que s’havia fet abans de la guerra, l’havia fet la Diputació. Es 
va fer en dos trams, i es va deixar que l’ajuntament triés quin tram 
volia fer. I l’ajuntament va triar aquest, amb l’inconvenient que van 
haver de portar tota la maquinària a peu o a ròssec amb matxos 
per arribar allà dalt. Van dir: “Com que de la Pobla a Sant Vicenç de 
Rus hi ha la fàbrica Asland de ciment, un cop s’hagi abastit la fàbri-
ca ja no es recordaran més de fer el tram de dalt. Si fem el tram de 
dalt, ja tindran pressa els de l’Asland per fer córrer l’altre. Tot i així 
hi va haver la guerra al mig i es va haver d’esperar més de 10 anys”

  Ramon Armengou
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ELS CANVIS EN LES FORMES DE VIDA
DELS POBLES DEL CADÍ MOIXERÓ

Ara com que no es cultiven les terres, ha canviat molt el paisatge.

Les persones entrevistades perceben canvis importants en 
les formes de vida. Els pobles més petits han anat perdent 
habitants i tenen menys activitat. La majoria de la gent ja no 
es dedica a l’agricultura i la ramaderia, i valoren negativament 
el tancament de les mines i el descens en l’activitat industrial 
al sector de l’Alt Berguedà.

“Les famílies abans tenien 5 o 6 fills i tots tiraven i tots treballaven, 
però ara les coses són diferents. Abans no és necessitava tant, amb 
lo del camp anaves molt bé. Al plegar-se la llet és lo que va fotre 
aquí la pagesia per terra. Avui en dia ningú vol patir. La muntanya 
és patir. La gent si volen treballar van marxar. Fora d’aquí treballa-
ven les seves hores, tenien el seu jornal. Per això hem anat perdent 
la gent als pobles. Aquí un establiment que hi hagi té treballs a 
viure”

  Emília Llorens

“Aquest poble està completament canviat. Abans hi havia més jo-
ventut, més gent. I abans cada diumenge hi havia músics. Es feien 
balls a la plaça. Al poble, a l’hivern, quan marxen els forasters, 
potser una vintena de cases no hi són. No sé si arriben a 50 perso-
nes. Un a cada casa i tots grans i tots vells. Gent que faci de pagès 
un pagès sol. Ells porten la terra de tot el poble, la terra de la gent 
que van marxar ho menen ells dos. Hi ha les escoles però venen dels 
altres pobles, d’aquí Tuixent no. De Fórnols, de Cornellana... Sinó no 
hi hauria mestra. Hi va haver un moment que poc se’n va faltar que 
no tanqués perquè no hi havia canalla. Ara no hi ha ni botigues per 
anar a comprar, ho hem de pujar tot.”

    Mercè Pallarès i Lluís Picart

“Ara com que no es cultiven les terres, ha canviat molt el paisatge. 
És tot molt més salvatge i els camps es van omplint de pins i arbres 
grans, i els arbres fruiters es van perdent gairebé tots”

  Maria Minguell

“La part industrial ha anat a menys. Avui dia crec que bona part de 
la gent aquí viu de la pensió. Llocs de treball n’hi ha pocs”
Ramon Quintana

“Potser abans es guanyaven més diners, que la feina de miner és 
dura, aquells sous ara potser no hi són. Abans la feina estava més 
concentrada i ara la feina és més dispersa. Bagà crec que segueix 
tenint el mateix cens d’habitants. Abans va venir molta immi-
gració a treballar a la mina. Molts van venir d’Andalusia i d’altres 
llocs. i després, amb el tèxtil, hi havia hagut molta vida. Ara hi ha 
bastants jubilats, però el dia que passem tots els jubilats no sé que 
passarà aquí. Després va venir la crisi, aquí durant un temps va 
tirar la construcció. Donava feina a paletes, fusters, lampistes... 
Tota una sèrie de gent que treballava en tot això. També ha donat 
de baixa. Ara l’empresa que hi ha més gent ocupada a Bagà és la 
residència d’avis, potser hi treballen 45-50 persones. A part d’això 
hi ha una mica de tèxtil que va fent, però hi treballa poca gent. A la 
restauració, una mica. El turisme s’ha mirat de potenciar bastant, 
dins de les possibilitats. Tenim el túnel del Cadí, la gent d’aquí no 
hem de pagar el peatge. Molta gent marxa a treballar fora, a l’altre 
costat, que el turisme és més fort”

  Marc Llordella

“Jo recordo un Bagà molt diferent del d’ara. L’estructura del poble 
era la mateixa. Les cases eren molt velles, als carrers hi havia molt 
bestiar. A tots els baixos de les cases hi havia animals: hi havia una 
o dues vaques, hi havia un ruc per anar a la terra... La gent tenien 
porcs, a vegades s’escapaven les gallines i corrien pel carrer, algun 
ànec... Aquest és el Bagà de quan vam venir, que jo recordo. Aquest 
riu era el mateix riu però tampoc no era bonic com és ara, amb 
aquest parc, amb les piscines aquí a tocar. Es un poble turístic, ara. 
Abans aquí era zona minera, a la postguerra va ser zona de contra-
ban. Jo recordo quan vam venir aquí a Bagà tota aquesta part del 
darrere no hi era. Era tot terrers. Alguna feixa de conreu, molt poca 
cosa, i tot terrers. Dels pins creixen plançons i s’ha anat repoblant i 
ara tenim aquests boscos. La zona d’aquí del solei no ha proliferat 
tant però també deu n’hi do de la vegetació que hi ha. La vegetació 
va baixant, sí. Les feixes arribaven fins al capdamunt, en temps de 
misèria. La gent van a treballar fora però el jovent també marxa. 
Aquí tenim institut i després ja se’n van a la universitat i la majoria 
ja no tornen. La perifèria de Barcelona tira molt, i la majoria es 
queden a Barcelona. Aquí poc jovent, els caps de setmana però la 
resta no. Avui som divendres, aquesta tarda ja s’omple. Dissabte a 
tope. Diumenge al matí, també. I a la tarda tothom cap avall”

  Jaume Torrella
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Les trementinaires Dolors Pla i Mercè Parramon
Imatge cedida al Museu de les Trementinaires per Cal Casal d’Ossera

betula.larada.coop



3. Els canvis esdevinguts al Cadí Moixeró 
en les darreres dècades

DIAGNOSI DELS CANVIS AL CADÍ-MOIXERÓ

Els i les participants destaquen negativament els canvis relacio-
nats amb l’abandonament de les activitats primàries, i les seves 
conseqüències.

El Cadí Moixeró ha patit importants canvis en les darreres dè-
cades. Pel que fa a les activitats socioeconòmiques, el sector 
primari va anar perdent el seu paper predominant enfront del 
sector secundari (mineria i indústria) que es va desenvolupar 
a l’Alt Berguedà principalment a partir dels anys 1930. Aquest 
model industrial va entrar en crisi a partir dels anys 1990 amb 
el tancament de Carbons de Berga S. A., amb un predomini 
actual de les activitats del sector serveis. El territori del Cadí 
Moixeró també està experimentant els efectes del procés de 
canvi global, entès com el conjunt d’alteracions que afecta al 
planeta, amb una velocitat i una magnitud sense precedents. 
Dins d’aquest procés es poden observar els efectes dels canvis 
en els usos i cobertes del sòl, que al Cadí Moixeró mostren un 
increment important del bosc en detriment de conreus i pas-
tures, així com els efectes presents i futurs del canvi climàtic. 
L’adaptació al canvi climàtic és un dels principals reptes que 
afronta aquest territori en el futur, amb temperatures més 
altes i una menor disponibilitat d’aigua.

Els tallers de diagnosi realitzats a l’àmbit han permès avaluar 
els canvis econòmics, socials i paisatgístics que han succeït 
en les darreres dècades, que s’ha complementat amb els 
resultats dels tallers fotogràfics i dels tallers de propostes 
d’actuacions. 

En general, els i les participants destaquen negativament 
els canvis relacionats amb l’abandonament de les activitats 
primàries, i les seves conseqüències. Hi ha hagut un descens 
molt gran de la població activa en el sector, relacionat amb les 
dificultats per obtenir rendibilitat econòmica. Aquests canvis 
han provocat una important pèrdua de conreus i pastures 
enfront del bosc.

La regressió de l’activitat industrial i minera, especialment al 
sector berguedà, i la dependència del turisme com a activitat 
econòmica són altres canvis considerats molt importants. 
Algunes de les limitacions identificades a la zona estan 
relacionades amb les vies de comunicació i el transport, les 
telecomunicacions i la manca d’habitatge. D’altra banda, es 
valora positivament l’establiment d’artesans en pobles petits 
i la iniciativa cap a la producció de qualitat i ecològica. L’esta-
bliment d’espais naturals protegits es percep com a positiu, 
en aspectes com la conservació del medi, la biodiversitat o 
l’atracció de turisme, però també negatiu per les limitacions 
sobre certes activitats.
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Taula d’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats)
dels canvis experimentats en els darrers 70 anys (sectors alturgellenc i berguedà del Cadí- Moixeró)

Punts forts

Factors
interns

FORTALESES (F)

 • El paisatge com a atractiu turístic.
 • Iniciativa local per a la producció de qualitat i ecològica.
 • Establiment d’un sistema d’espais naturals protegits: Reserva nacional de Caça del Cadí, Parc Natural del 
Cadí, Paratge Natural d’Interès Nacional Pedraforca.
 • La presència d’espais naturals protegits actua com un element que atreu turisme.
 • Bones comunicacions per l’eix del Llobregat i el túnel del Cadí.

Factors
externs

OPORTUNITATS (O)

 • Establiment d’artesans en pobles petits com a instrument per revitalitzar-los.

Punts dèbils

Factors 
interns

DEBILITATS (D)

 • Falta d’habitatge: moltes cases són segones residències i no se’n pot construir de nou.
 • Males comunicacions per carretera i oferta limitada de transport públic, sobretot a les
zones més muntanyoses.
 • Males telecomunicacions (telèfon, internet...).
 • Falta d’inversió econòmica a la zona.
 • Manca de gestió forestal per la seva poca rendibilitat.
 • La ramaderia requereix un elevat nombre de caps de bestiar per ser rendible econòmicament.
 • Descens de la població activa al sector primari.
 • Pèrdua de pastures i conreus enfront del bosc, per la regressió de les activitats primàries. Uniformització 
del paisatge.
 • Pèrdua de pràctiques i coneixements vinculats a les activitats primàries.
 • Pèrdua de varietats agrícoles (horta, fruiters) locals.
 • Envelliment de la població, especialment als nuclis més allunyats.
 • Concentració de la població a les parts baixes i millor comunicades.
 • Regressió del sector secundari: desaparició de la mineria i del tèxtil.
 • Tancament de botigues en pobles i manca de productes locals per adquirir.
 • Excessiva estacionalitat i dependència del turisme com a principal activitat econòmica. 
 • Desconnexió entre el món urbà i el món rural. Pèrdua del coneixement de com funciona el món rural.
 • Superpoblació de determinades espècies (senglar, cabirol...) amb pocs depredadors.

Factors
externs

AMENACES (A)

 • Limitacions burocràtiques i administratives, especialment en les activitats primàries, i dificultats per posar 
en marxa noves activitats.
 • La globalització i les polítiques de la Unió Europea han perjudicat a l’economia local, en especial al sector 
primari.
 • Restriccions urbanístiques territorials per a la construcció d’habitatges en els nuclis més petits.
 • Administració es queda molt sovint com a gestor principal del territori.
 • Disminució dels recursos hídrics disponibles en el futur.
 • Increment del risc d’incendi forestal pel creixement del bosc en superfície i densitat.
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MAPEIG PARTICIPAT DELS CANVIS IDENTIFICATS

A partir de les fotografies antigues i actuals recollides a 
l’àmbit d’estudi s’ha realitzat un mapeig participat dels canvis 
identificats a l’àmbit d’estudi, així com la localització d’aques-
tes fotografies. S’han localitzat un total de 33 canvis. Els 
més destacats són els que tenen a veure amb la regressió de 
l’agricultura i la ramaderia i l’increment del bosc. Altres canvis 
importants són l’augment del nombre d’habitatges en alguns 
pobles, com Saldes i Gósol, o la millora en l’estat de les 

Mapes participats dels canvis identificats a les zones 1 i 2 del projecte Betula.

cases, com seria el cas de Tuixent. La desaparició de la mineria 
es localitza a Saldes i Guardiola de Berguedà i el tancament 
d’indústries s’ubica a Guardiola de Berguedà. Altres canvis 
estan relacionats amb els rius i el seu entorn: creixement del 
bosc de ribera, descens en el cabal de rius i descens de les 
poblacions autòctones de truita de riu. Pel que fa a les vies de 
comunicació, destaca el tancament del tren que arribava fins 
a Guardiola de Berguedà, la construcció de la carretera de coll 
de Pal i la construcció del túnel del Cadí.
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FOTOGRAFIES DIACRÒNIQUES

En aquest apartat presentem algunes de les fotografies 
diacròniques més rellevants que s’han realitzat als pobles del 

Castellar de n’Hug, 1970
Imatge cedida per Eduard de Cal Rossinyol

Castellar de n’Hug, 1999
Imatge cedida per Eduard de Cal Rossinyol

Bagà, mitjans del segle XX
Arxiu Cuyàs, ICGC

Bagà l’any 2019
Arxiu L’Arada

Tuixent, mitjans del segle XX
Imatge cedida per Pep Manzano.

Tuixent, 2019
Arxiu L’Arada

Vista de Saldes i del Pedraforca des de cal Civader (Maçaners), any 1915 
Autor: Antoni Gallardo i Garriga, Arxiu del CEC.

Vistes des del mateix indret l’any 2019
Arxiu L’Arada

projecte Betula. La comparació d’aquestes imatges permet 
visualitzar i analitzar els canvis en el paisatge, el territori i les 
activitats humanes.
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I ELS MÉS JOVES, QUÈ EN PENSEN?
TALLERS AMB INFANTS I JOVES

Els infants i joves han realitzat diferents activitats on han 
expressat la seva percepció sobre l’entorn dels seus pobles i 
del Cadí Moixeró, així com els canvis que ha experimentat. Als 
alumnes d’educació infantil i primària de Vallcebre i Saldes el 
que més els agrada del seu entorn és el Pedraforca i les seves 
roques. Altres indrets que els agraden són el castell de Saldes 
i l’escola de Vallcebre. No els agraden les línies elèctriques, 
les escombraries i el fet que no hi hagi moltes coses als seus 
pobles. A alguns els agrada el seu poble tal com és, mentre 
que a altres els agradaria que hi hagués un telefèric fins al Pe-
draforca o bé tenir un centre comercial al poble. Als alumnes 
de Gósol també els agrada el seu entorn, amb el Pedraforca 
com a element més destacat. No els agraden els edificis molt 
grans, ni tampoc la caça. Algun alumne també es queixa de 
la distància de casa seva fins a Gósol. Els agradaria que al seu 
poble hi haguessin més serveis, com botigues, supermercats, 
cinema, piscina... Als alumnes de Tuixent i la vall de la Vansa 
els agrada la tranquil·litat dels seus pobles, les muntanyes, els 
rius, els camps i els animals que hi ha. No els agrada que hi 
hagi tan pocs nens ni tampoc que es tallin arbres. Per al futur 
els agradaria que als seus pobles hi haguessin més cases i 
més gent vivint-hi.

Als alumnes de secundària de l’Institut Alt Berguedà, dels seus 
pobles els agrada la tranquil·litat, la gent, el paisatge, estar 
envoltat de muntanyes, la varietat de fauna... Entre el que no 
els agrada, destaca l’excés de trànsit, l’afluència de turisme, 
que a l’hivern no es poden fer moltes coses, la llunyania de 
serveis com els hospitals, la falta de botigues, falta d’espais 
d’oci, que obliguen a desplaçar-te a altres indrets. Pel que fa al 
futur, els agradaria que els seus pobles es mantinguin bastant 
semblants a actualment, conservant l’aspecte rural, però amb 
més oportunitats de feina i ocupació que permetin mantenir 
la gent jove. Els agradaria que hi haguessin més serveis i 
botigues, més autobusos per grans i joves i amb més locals i 
activitats disponibles, sobretot per al jovent. A nivell territo-
rial, algun alumne apunta que li agradaria que es recuperessin 
antics prats de cultiu, i que s’hauria de fer una bona esporga-
da al bosc. També es proposa que siguin pobles sostenibles 
ambientalment, amb poc impacte sobre el medi ambient.

En la segona activitat del taller els alumnes havien de valorar 
si els agradaven diverses imatges sobre el paisatge i activitats 
humanes al Cadí Pedraforca. Als alumnes de Vallcebre i Saldes 
els han agradat les imatges 1, 3 i 5. En la imatge 2 hi veuen 
aspectes positius i negatius “Ens agrada el paisatge però sem-
blen tristos i cansats”. La imatge 4 no els agrada, la perceben 
com una activitat negativa: “que tallen massa arbres, està bé 

“M’imagino el poble quan sigui gran amb
cases arreglades i molts nens i més persones”.

  Bruna, 11 anys. Tuixent
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Imatge 4Imatge 3Imatge 2

que en tallin per fer pastures, o llenya... Els alumnes de Gósol 
han trobat aspectes positius i negatius de les imatges 1, 3 i 5, 
mentre que les imatges 2 i 4 no els han agradat perquè “cada 
cop es talen més arbres” i “no hi ha tants boscos com abans”. 
Als alumnes de Tuixent i la vall de la Vansa els agraden les 
imatges 1 (“perquè és un animal que no tenim”), 2 (“són nois 
que es guanyen la vida), 3 (“la funció d’un prat es molt bona 
perquè sinó tot seria bosc”) i 5. No els agrada la imatge 4, 
perquè “mates una vida”.

La imatge 5 era una diacronia de Saldes i el Pedraforca (pàgina 
29) o bé del poble de Tuixent amb el Cadí al fons (pàgina 29).
Els alumnes de l’institut Alt Berguedà de Bagà majoritària-
ment han dit que els agrada la imatge 1, perquè “és fauna 
de la regió i no està bé que ja no n’hi hagi o molt pocs”, “és 
important conservar la fauna” i perquè la seva presència “fo-

mentaria el turisme”. La imatge 2 majoritàriament no els agra-
da, perquè “estan destrossant la natura” i “.Altres alumnes 
afirmen que sí que els agrada “perquè s’ha de netejar el bosc” i 
perquè “estan treballant sense fer malbé la natura”. La imatge 
3 ha agradat a gairebé tots els alumnes: “la ramaderia és 
una ocupació bonica que s’està perdent” i “hauria de ser més 
reconeguda i potenciada”. La imatge 4 és la que ha generat 
més respostes negatives. No els agrada “perquè estan traient 
arbres que eren cases d’animals” i “perquè aquella zona 
tardarà molts anys a ser el que era”. Els alumnes que els ha 
agradat afirmen que “fan que hi hagi menys risc d’incendis” i 
que “potser estan tallant arbres per fer conreus, per pastu-
rar...”. Majoritàriament, els alumnes han valorat positivament 
els canvis observats a la imatge 5, perquè “el paisatge s’ha 
conservat molt bé” i “ara hi ha més vegetació”. Els que no els 
agrada afirmen que “abans hi havia més camps per cultivar i 
ara no perquè és tot bosc” o bé que “hi ha hagut moltes refor-
mes no naturals (carretera...)”.

En l’activitat 3, els alumnes havien de posar-se en el rol d’un 
ajuntament local i decidir a quina d’aquestes actuacions 
preferirien destinar 50.000 del pressupost municipal. Els re-
sultats mostren com l’acció preferida pels alumnes d’educació 
secundària de Bagà (B) i pels alumnes d’educació infantil i 
primària de Gósol (G) i de Vallcebre i Saldes (VS) és Promoure 
la conservació d’espècies en perill com el llop, mentre que 
la menys valorada ha estat Afavorir la tala d’arbres per crear 
nous conreus i pastures. L’acció més valorada pels alumnes de 
Tuixent (T) ha estat Posar una agrobotiga al poble que vengui 
productes elaborats localment.

“M’agrada el Pedraforca”.
  Roger, 10 anys.

Imatge 1

Actuació B G T VS

A.  Recuperar varietats agràries tradicionals i locals. 3 4 4 6

B.  Donar suport als restaurants que cuinen utilitzant ingredients d’origen local. 4 5 5 4

C.  Recolzar la ramaderia com a activitat econòmica i per a la conservació de la biodiversitat. 2 6 2 3

D.  Posar una agrobotiga al poble que vengui productes elaborats localment. 5 3 1 2

E.  Afavorir la tala d’arbres per crear nous conreus i pastures. 6 2 6 5

F.  Promoure la conservació d’espècies en perill com el llop. 1 1 3 1
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4. Tots els canvis ens agraden?
Com podem fer front als què
no ens agraden i alhora enfortir
els què ens agraden?

ACCIONS PROPOSADES I PRIORITZACIÓ

Aquestes propostes han passat al grup de treball que haurà de de-
cidir quines seran aquelles que s’implementaran de forma inicial.

A partir de les propostes d’actuacions fetes pels assistents en 
els dos tallers dels dies 7 i 21 de setembre, en aquest segon 
taller es va fer una votació entre els assistents per tal de fer-ne 
una priorització. Del recompte de vots, s’han prioritzat les deu 
actuacions més votades, en base a dos criteris:

 • Importància: rellevància de les actuacions.
 • Abast: capacitat d’implicació i mobilització del
  teixit local per dur a terme les actuacions.

A continuació es presenten els resultats d’aquesta priorització 
d’actuacions. En haver-hi diverses actuacions empatades en el 
desè lloc, s’han inclòs les 15 propostes més votades. Aquestes 
propostes han passat al grup de treball que haurà de decidir 
quines seran aquelles que s’implementaran de forma inicial.
Aquestes actuacions són molt diverses i de diferent naturalesa 
doncs el que busca el projecte, i el procés comunitari- popular 
que inicia, és el generar confiança i massa crítica que permeti 
implementar actuacions des del teixit local. Per crear aquesta 
massa crítica i aquesta confiança cal que les transcripcions 
siguin literals i tothom es senti representat en els resultats. 
Pel què fa a les actuacions, aquestes no són exhaustives, i es 
podran anar complementant al llarg del procés.

Imatge de les votacions per tal de prioritzar les propostes d’actuació
L’Arada
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A: Abast
I: Importància

Proposta A I Total

1 Recuperar varietats agràries tradicionals i locals. 2 9 11

2 Donar suport a la restauració que treballa amb producte local. 6 3 9

3 Instal·lar agrobotigues amb productes locals. 3 4 7

4 Recolzar la ramaderia com a activitat econòmica i per a la conservació de la biodiversitat. 4 2 6

5 Promoure productes i productors locals. 2 4 6

6 Gestió forestal més laxa per a qui fa bé la feina. 3 2 5

7 Afavorir treballs comunals. 2 3 5

8 Recuperar prats i pastures reduint boscos. Recuperar antigues feixes. 4 0 4

9 Recuperar i millorar els ajuts a la pastura del bosc (ovelles i cabres). 1 3 4

10 Recuperar el conreu de vinya. 1 3 4

11 Promoure la cria de porc ecològic. 2 2 4

12 Legislar a nivell territorial per afavorir el repoblament amb emprenedors, i revertir el despoblament. 1 3 4

13 Creació de llocs de treball i donar facilitats. 4 0 4

14 Establir escorxadors petits /mòbils a nivell municipal. 2 2 4

15 Compartir els beneficis de les juntes propietaris forestals. 1 3 4

16 Difusió entre el jovent de la comarca sobre el que som i el que tenim. 4 0 4

17 Organitzar els serveis que necessiten les persones que viuen en el territori segons les seves necessitats. 2 1 3

18 Crear un grup d’acollida per a la gent que vulgui venir a viure. Mentors. 2 1 3

19 Promoure l’orgull de pertànyer al territori, a la muntanya, al Pirineu. 2 1 3

20 Habitatge per al jovent. 3 0 3

21 Vincles entre estudiants rural-urbà. 0 2 2

3 Promoure el diàleg urbà-rural. 0 2 2

23 Organitzar-se entre les persones que viuen als pobles per anar als llocs on es fan propostes culturals 1 1 2

24 Simplificar la legislació i els tràmits per iniciar noves activitats. 2 0 2

25 Serveis d’assessorament per pagesos. 2 0 2

26 Establir un nou mecanisme de venda de bolets. 2 0 2

27 Canvi en les regulacions sanitàries ramaderes. 1 1 2

28 Decidir a nivell local el destí de la taxa turística. 2 0 2

29 Pedagogia sobre els animalistes. 1 0 1

30 Recuperar i afitar els camins ramaders. 0 1 1

31 Incentivar els propietaris que arrendin a famílies amb projectes agraris i ramaders. 1 0 1

33 Inventari del patrimoni immaterial. 0 0 0

34 Establiment d’ajudes per repoblar el territori. 0 0 0

35 Incrementar l’explotació dels boscos. 0 0 0

36 Obrir nous prats per facilitar l’accés a la terra i a la ramaderia. 0 0 0

37 Afavorir el transport de persones i mercaderies. 0 0 0
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5. Posem fil a l’agulla!
Comencem a treballar

Aquesta primera fase de projecte Betula, que finalitza a fi-
nals de novembre, ha d’acabar amb l’inici del disseny d’actua-
cions proposades. Per fer-ho, les actuacions proposades s’han 
organitzat en dos grans grups (estretament relacionats), 
cadascun dels quals disposa d’una convocatòria de reunió 
pròpia, en la qual s’inicia la concreció de com dur-les a terme.

GRUP DE TREBALL 1
PAGESIA I PRODUCCIÓ LOCAL

Accions relacionades amb la pagesia i la producció local: 
aquelles relacionades amb l’activitat econòmica, pagesia, 
restauració, turisme, etc...).

· Recuperar varietats agràries tradicionals i locals.

· Donar suport a la restauració que treballa amb
 producte local.

· Instal·lar agrobotigues amb productes locals.

· Recolzar la ramaderia com a activitat econòmica
 i per a la conservació de la biodiversitat.

· Promoure productes i productors locals.

· Recuperar prats i pastures reduint boscos.
 Recuperar antigues feixes.

· Recuperar el conreu de vinya.

· Promoure la cria de porc ecològic.

· Legislar a nivell territorial per afavorir el repoblament
 amb emprenedors, i revertir el despoblament.

· Creació de llocs de treball i donar facilitats.

· Establir escorxadors petits /mòbils a nivell municipal.

· Divulgació de la història i realitat a què han de fer front
 les iniciatives pageses de muntanya

GRUP DE TREBALL 2
PAISATGE

Accions relacionades amb el paisatge: dimensió cultural, 
ecològica, dimensió identitària etc.

· Gestió forestal més laxa per a qui fa bé la feina (PN).

· Afavorir treballs comunals.

· Recuperar prats i pastures reduint boscos.
 Recuperar antigues feixes.

· Recuperar i millorar els ajuts a la pastura del bosc
 (ovelles i cabres).

· Legislar a nivell territorial per afavorir el repoblament
 amb emprenedors, i revertir el despoblament.

· Creació de llocs de treball i donar facilitats.

· Compartir els beneficis de les juntes propietaris forestals.

· Divulgació de la història i realitat a què han de fer front
 les iniciatives pageses de muntanya1

1. Proposta realitzada per
l’equip tècnic de l’Arada.
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Una de les accions transversals i alhora repetida en ambdós 
grups, és la divulgació de la història i realitat a què han de 
fer front les iniciatives pageses de muntanya, tant a nivell de 
fer compatible les diferents demandes socials que té avui la 
pagesia ( cuidar les muntanyes, ser jardiner, ...), com per fer 
viable econòmica i socialment les diferents explotacions. Per 
aquest motiu l’actuació en què es comença a treballar és en la 
elaboració de material divulgatiu que expliqui quina és aques-
ta realitat, i que interpel·li a reflexionar conjuntament tots els 
usuaris de les muntanyes del Cadí i Moixeró.

COM COMENÇAR?
LLISTAT D’ENTITATS I INICIATIVES D’INTERÈS.

En aquest apartat volem compartir un llistat d’entitats del 
territori i d’altres iniciatives d’interès per tal de posar fil a 
l’agulla a l’hora de posar en marxa les actuacions proposades.
Entitats i organismes
En aquest apartat compartim un llistat d’entitats i organis-
mes de l’àmbit del Cadí Moixeró que creiem que poden tenir 
un paper a l’hora de dur a terme les actuacions proposades. 
Aquest llistat no és exhaustiu i està obert a altres entitats que 
s’hi vulguin sumar.

 • Parc Natural del Cadí
 • Generalitat de Catalunya
 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Lleida
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Consell Comarcal del Berguedà
 • Ajuntaments de Bagà, Castellar de n’Hug, Gisclareny,
  Guardiola de Berguedà, Alàs i Cerc, Cava, Gósol,
  Josa i Tuixén, La Vansa i Fórnols, Saldes i Vallcebre.
 • Associació Valls del Pedrafoca
 • Associació Menja’t l’Alt Urgell
 • Associació Ramaders de Bagà
 • Associació Denominació de Qualitat Vedella
  dels Pirineus Catalans
 • Associació d’Empresaris i Comerciants
  de Castellar de n’Hug
 • Associació d’Empreses i Activitats Turístiques
  del Berguedà
 • Associació de Comerciants i Empresaris de Bagà
 • Cingles,  Serveis Educatius i Turístics
 • Col·lectiu d’Artesans de Comarques de Muntanya
 • Iniciatives Turístiques de Castellar de n’Hug
 • Associació Amics Molí de Gósol
 • Associacions de Defensa Forestal (ADF)
 • Associacions de caçadors i pescadors
 • Associació Àmbit de Recerques del Berguedà
 • Escola Serrat Voltor. Vallcebre.
 • Escola Santa Margarida. Gósol
 • Escola de Tuixent. Tuixent.
 • Institut Alt Berguedà. Bagà.

LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI COM A OPORTUNITAT PER 
POSAR EN MARXA ACTUACIONS

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instru-
ments encaminats a preservar els valors naturals, culturals 
i paisatgístics del territori així com fer-ne un ús responsable 
(del territori mateix i dels seus recursos). La premissa de base 
és que aquesta responsabilitat no recau únicament en les 
administracions públiques sinó que la població, les entitats i 
les empreses privades també poden i han de contribuir-hi. La 
custòdia del territori és un procediment d’acord voluntari en-
tre propietaris i entitats de custòdia. La Xarxa per a la Conser-
vació de la Natura (abans Xarxa de Custòdia del Territori) és 
una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, 
institucions i persones que volen impulsar el desenvolupa-
ment i l’ús de la custòdia del territori al nostre país mitjançant 
aquest tipus d’acords

Exemples exitosos d’acords de custòdia del territori en 
zones de muntanya:

 • Recuperació d’Espais Oberts a l’Alta Garrotxa.
 • Muntanya d’Alinyà (Alt Urgell).
 • Basses de Brics i embassament de l’Alzina (Solsonès).

Reunió del Grup de treball 1. Pagesia i producció local a Bagà
Arxiu L’Arada

Muntanya d’Alinyà
Arxiu L’Arada
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6. Algunes valoracions i reflexions 
d’aquesta primera fase

L’objectiu principal del projecte Betula és iniciar un procés que 
permeti la potenciació de l’ús de recursos locals (organitza-
tius, materials, econòmics etc.) amb l’objectiu final d’enfortir 
la sostenibilitat social, econòmica i ecològica dels pobles del 
parc des del teixit social i econòmic.

Per iniciar aquest camí és imprescindible que es reflexioni 
i consensuï el punt de partida, que entre tots es defineixi 
quina és la situació actual dels pobles del Parc Natural Cadí 
i Moixeró. En gran part la situació actual és el reflex d’unes 
dinàmiques socioeconòmiques dels darrers cinquanta anys 
que han fet canviar de forma dràstica la vida als pobles de 
muntanya, als què s’hi afegeix, a la darrera dècada, els efectes 
del canvi climàtic.

Reflexionar sobre el present, implica reflexionar sobre el 
passat, i aquesta reflexió ha de ser intergeneracional, comptar 
amb la participació de la comunitat global en general, tant per 
garantir una radiografia el més ajustada a la realitat, com per 
garantir l’imprescindible treball que es sustenti sobre consens 
territorial, com per la seva capacitat de cohesió i enfortiment 
social, que és un dels principals ingredients del camí cap a la 
sostenibilitat social, econòmica i ecològica.

L’anterior reflexió és especialment interessant en pobles de 
muntanya, doncs té la gran capacitat d’interpel·lar a la pobla-
ció en general, i als usuaris i visitants del parc, sobre com han 
canviat les relacions entre diferents territoris de Catalunya i 
els pobles del parc al llarg del segle XX i quin paper han tingut 
aquestes relacions en l’existència de canvis que afecten a la 
vida als pobles del Cadí i Moixeró.

Els materials de divulgació resultants d’aquesta primera fase 
(revistes, audiovisuals) han permès arribar a una proporció 
important de la població local, però també de fora del terri-
tori.

Els gairebé 12 mesos de treball de la primera fase del projecte 
Betula han permès consensuar, a través de recerca documen-
tal i comunitària, un relat històric i comunitaris dels pobles 
que participen en aquesta primera fase.

La primera fase del projecte Betula ha permès enfortir els 
vincles i la participació de la població local en un procés de 
recerca comunitària de cara a analitzar els canvis esdevinguts 
fins ara i pensar el futur dels pobles participants.

La participació directa en el projecte a activitats ronda les 400 
persones, gairebé el 25% de la població. En aquest procés ha 
estat especialment important la implicació de diferents ens 
locals, com ajuntaments i el mateix parc Natural, així com el 
suport del Consell Comarcal del Berguedà. Tots ells coincidien 
en remarcar que, més enllà del projecte “valls del Pedraforca”, 
no existia un espai de treball compartit dels pobles del Cadí i 
Moixeró, i això els fa valorar especialment el projecte. La part 
final d’aquesta primera fase ha coincidit també amb el procés 
participatiu que ha emprès el Parc Natural Cadí i Moixeró per 
a l’elaboració del seu nou pla de protecció, i sens dubte això 
ha enriquit ambdós projectes.

El principal resultat de projectes com el “Betula” és el procés 
social que genera i que cal continuar. Aquesta primera fase ha 
culminat també amb la creació d’un grup informat d’avaluació 
i seguiment d’aquest procés, que hauria de ser l’origen de fu-
tures estructures de governança comunitària, i que hauria de 
vetllar, amb el suport i implicació de persones, la implementa-
ció progressiva d’actuacions recollides al llarg del procés.

Més enllà del projecte 
“Valls del Pedraforca”, 
no existia un espai 
de treball compartit 
dels pobles del Cadí i 
Moixeró, i això els fa 
valorar especialment 
el projecte.
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“Anant a guardar les vaques, feina que feien els menuts de la casa. Cornellana, mitjans del segle XX
Imatge provinent del llibre Cornellana, escrit per Neus Céspedes

betula.larada.coop





Home a un camp amb garberes a El Grau Vallcebre
Autor: Vicenç Aparicio. Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà
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