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Venda de bolets a Guardiola de Berguedà (1946).
Autor: Joan Ribera Fornalls, font: Fem memòria dels oficis
(Memòria Digital de Catalunya).

Sobre la revista que
teniu a les mans
Teniu a les mans la primera
de les tres revistes del projecte Betula.
El seu objectiu és compartir els diferents avenços del projecte
amb tothom. En aquesta primera edició es presenten alguns
resultats de la recerca tècnica prèvia, es mostren diferents fotografies que evidencien l’important canvi que han patit aquestes
terres, i ens aporta reflexions que us proposem d’afrontar col·lectivament des dels diferents espais participatius del projecte.
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Sobre el projecte
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·laboració 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 vulnerabilitat 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 intensa als pobles de muntanya– comencen a canviar de forma
molt significativa, governats per la intensificació i capitalització de l’agricultura i ramaderia, que fan modificar els aprofitaments potencials dels recursos naturals, variar l’abundància
i distribució d’espècies i canviar el perfil d’ús social- excursionista 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.
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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, administració 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:

PN Cadí Moixeró i PNIN Pedraforca
Zona 1
Zona 2
Zona 3 (2010)

Projecte Betula

Fase 1 - Diagnosi i definició del portafoli-pla d’acció
1. 2019
2. 2019
3. 2020

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

Fase 2 - Implementació, avaluació i seguiment
1. 2019-2020
2. 2019-2020
3. 2021

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

La primera fase del projecte finalitza el desembre del 2019. Està finançada per l’Obra Social La Caixa i per la Diputació de Barcelona.

Com proposem de fer-ho?

Calendari d’actuacions

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

10 juliol de 2019 — GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Sala de plens de l’Ajuntament
De 18 a 19 h. — Xerrada debat
Com afecta i com pot afectar el canvi global a la cultura, economia i funcions de l’entorn als pobles de muntanya?. A càrrec
del doctor en Ciències Ambientals i naturalista Martí Boada
(Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, UAB).
De 19 a 21 h. — Taller participatiu
Com han canviat els pobles i l’entorn de Guardiola de Berguedà,
Bagà, Gisclareny i Castellar de n’Hug en les últimes dècades?
Què hi ha tingut a veure els canvis socioeconòmics? Ens agraden tots els canvis? Podem fer-hi front?.

		·
		 ·
		 ·
			
		 ·
		 ·
		·

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.
Adjuntem el programa de tallers. Aquelles persones que
no puguin assistir-hi però que els interessi, recollirem les
seves aportacions adaptant espais de trobada amb elles.
3. Compartint els diferents resultats i avenços amb tothom.
S’elaboraran tres revistes del projecte. La primera és la
què teniu a les mans.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró

betula@larada.coop

17 juliol de 2019 — GÒSOL
Centre Cívic “El Garatge”
De 18 a 19 h. — Xerrada debat
Com afecta i com pot afectar el canvi climàtic a la cultura, economia i funcions de l’entorn als pobles de muntanya?. A càrrec
del doctor en Ciències Ambientals Jordi Puig, L’Espigall.
De 19 a 21 h. — Taller participatiu
“Com han canviat els pobles i l’entorn de Saldes, Alàs i Cerc,
Cava, Gósol, Josa i Tuixent, La Vansa i Fórnols i Vallcebre en les
últimes dècades? Què hi ha tingut a veure els canvis socioeconòmics? Ens agraden tots els canvis? Podem fer-hi front?”.

660 52 85 82

625 64 17 26
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El Cadí-Moixeró:
un paisatge en
evolució. Els canvis
paisatgístics i
socioeconòmics
dels darrers
100 anys
El Pirineu i el Prepirineu català han experimentat una important transformació al llarg dels darrers 100 anys, amb el
pas d’una economia basada en el sector primari a una altra
basada en el sector terciari. Els principals factors de canvi
d’aquesta transformació han estat la industrialització de les
zones urbanes del país i, a mitjans del segle XX, la substitució
d’un sistema energètic basat en gran mesura en els combustibles forestals (llenya, carbó vegetal) per un altre basat
en la importació de combustibles fòssils (petroli, carbó, gas
natural...). Aquest canvi en el sistema energètic va provocar
una disminució important de l’activitat forestal i va permetre
la mecanització de les tasques agroramaderes. En aquest nou
escenari socioeconòmic, les zones de muntanya van quedar
en desavantatge competitiu davant altres zones de plana, on
era més rendible treballar amb maquinària moderna i on els
conreus tenien una productivitat major.
Molta gent d’aquests territoris va decidir anar a viure a les
poblacions més grans de l’àmbit d’estudi, cap a les capitals
comarcals properes (La Seu d’Urgell, Berga, Puigcerdà...) o bé
cap a les grans ciutats (Barcelona i la seva àrea metropolitana,
Lleida...), a la recerca d’unes condicions de vida i uns ingressos econòmics més grans i estables. Els pobles més petits
i allunyats s’han anat envellint i despoblant en les darreres
dècades. Cal tenir en compte, a més, que en alguns d’aquests
nuclis no van arribar-hi l’electricitat, l’aigua corrent, el telèfon
o les carreteres fins als anys 1960 o 1970.
En aquest escenari, el desenvolupament del turisme (excursionisme, turisme de natura, esports d’hivern...) ha permès
revitalitzar econòmicament la zona, en què el Pedraforca ha
estat un important element per atreure visitants. Igualment,
els municipis ubicats a les zones baixes i més ben comunicats
han experimentat un creixement poblacional i econòmic. La
mineria ha tingut fins fa pocs anys un paper important en
l’economia dels municipis de Saldes, Vallcebre i Guardiola
de Berguedà. Per últim, la millora en les comunicacions i la
construcció del túnel del Cadí ha permès dinamitzar econòmicament els municipis berguedans, especialment els ubicats a
l’eix del Llobregat.
Cacera del porc senglar a Guardiola de Berguedà
(mitjans del segle XX). Autor: Joan Ribera Fornalls, arxiu:
Fem memòria dels oficis (Memòria Digital de Catalunya).
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El canvi d’usos i cobertes del sòl
Mapa d’usos i cobertes del sòl 1987.
Font: elaboració a partir del 1r Mapa de Cobertes
del Sòl de Catalunya (CREAF).
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Mapa d’usos i cobertes del sòl 2017.
Font: elaboració a partir del Mapa d’usos i cobertes del sòl a
Catalunya 2017, elaborat pel Grup de Recerca en Teledetecció i
Sistemes d’Informació Geogràfica [Grumets, CREAF-UAB]

Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró
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La comparativa dels usos i cobertes del sòl en l’àmbit
del projecte entre el 1987 i el 2017, permet observar com
a procés més destacat l’augment de la superfície de bosc,
en detriment del matollar i dels espais oberts.
La major part del bosc correspon a boscos aciculifolis (pinedes i avetoses), que passen del 43,127 % al 48,528 % en
aquests 30 anys. Els boscos de caducifolis (roures, faig...) han
experimentat una expansió important, en augmentar del 5
% a prop del 16 % de la superfície total. Els boscos d’espècies
escleròfil·les (alzina) ocupen un percentatge petit i tendeixen
a disminuir entre 1987 i 2017.
Hi ha una disminució important de la categoria matollar i
espais oberts, que passen del 44 al 29 % de la superfície total.

Els prats supraforestals perden un 1% de la superfície, mentre
que els matollars i prats de terra mitjana passen del 36,471 %
al 22,710 %. Dins d’aquesta darrera categoria, l’any 2017 el 79
% de la superfície corresponia a matollars, que en els propers
anys evolucionarà majoritàriament a bosc si no s’apliquen
mesures de gestió forestal.
S’observa un augment de la superfície artificial, que representa
un percentatge molt petit del total, principalment pel creixement de les zones urbanes i les urbanitzacions. També hi ha un
descens de la superfície de conreus, que ja ocupava un percentatge petit del total. La superfície d’arbres fruiters ha desaparegut gairebé completament de l’àmbit d’estudi, mentre que
els conreus herbacis de secà disminueixen lleugerament i els
conreus herbacis de regadiu augmenten una mica.

65,7522

70

50,564
Percentatge (%)

52,5

44,0497

35

29,2695

17,5

0

0,1049 0,5174

0,5822 0,7521

Artificial

Conreus

4,4292 3,7089
Matollar
i espais oberts

Bosc

Aigües continentals
i zones amb
vegetació escassa

1987
2017

Canvi dels grans grups d’usos i cobertes del sòl entre 1987 i 2017.
Font elaboració pròpia a partir del 1r Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
(CREAF i del Mapa d’usos i cobertes del sòl a Catalunya 2017 (Grumets, CREAF-UAB)
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Usos i cobertes del sòl l’any 1987. Elaboració pròpia a partir del 1r Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (CREAF):
Categoria

%

Artificial

0,105

Conreus

Matollar i espais oberts

Bosc

Aigües continentals
i zones amb vegetació escassa
Total

0,852

44,050

50,564

4,429

100,000

Categoria

%

Infraestructures viàries

0,000

Urbanitzacions

0,002

Zones urbanes

0,097

Zones industrials i comercials

0,005

Conreus herbacis de secà

0,593

Conreus herbacis de regadiu

0,115

Fruiters de secà

0,000

Fruiters de regadiu

0,145

Prats supraforestals

7,579

Matollars i prats de terra mitjana

36,471

Boscos d’escleròfil·les

2,346

Boscos de caducifolis

5,091

Boscos d’aciculifolis

43,127

Aigües continentals

0,000

Zones amb vegetació escassa o nul·la

4,429

Total

100,000

Usos i cobertes del sòl l’any 2017. Elaboració pròpia a partir del Mapa d’usos i cobertes del sòl a Catalunya 2017 (Grumets, CREAF-UAB):
Categoria

%

Artificial

0.517

Conreus

Matollar i espais oberts

Bosc

Aigües continentals
i zones amb vegetació escassa
Total

0,752

29,270

65,752

3,709

100,000

Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró

Categoria

%

Infraestructures viàries

0,032

Urbanitzacions

0,232

Zones urbanes

0,167

Zones industrials i comercials

0,086

Conreus herbacis de secà

0,538

Conreus herbacis de regadiu

0,211

Fruiters de secà

0,001

Fruiters de regadiu

0,002

Prats supraforestals

6,559

Matollars i prats de terra mitjana

22,710

Boscos d’escleròfil·les

1,584

Boscos de caducifolis

15,640

Boscos d’aciculifolis

48,528

Aigües continentals

0,011

Zones amb vegetació escassa o nul·la

3,698

Total

100,000
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Els canvis paisatgístics en imatges.
Comparativa d’ortofotomapes
de 1945 i 2019
Ansovell i Cava (municipi de Cava, Alt Urgell)

1945. Font: vol americà de 1945. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

2019. Font: Ortofotomapa 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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Gisclareny (municipi de Gisclareny, Berguedà)

1945. Font: vol americà de 1945. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

2019. Font: Ortofotomapa 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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11

Gósol (municipi de Gósol, Berguedà)

1945. Font: vol americà de 1945. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

2019. Font: Ortofotomapa 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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Bosc i santuari del Gresolet (municipis de Saldes i de Gisclareny)

1945. Font: vol americà de 1945. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

2019. Font: Ortofotomapa 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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Tuixent (municipi de Josa i Tuixén, Alt Urgell)

1945. Font: vol americà de 1945. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

2019. Font: Ortofotomapa 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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Bagà

1945. Font: vol americà de 1945. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

2019. Font: Ortofotomapa 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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Guardiola de Berguedà

1945. Font: vol americà de 1945. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

2019. Font: Ortofotomapa 2019. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

16

Projecte Betula

Anàlisi diacrònica
de fotografies

L’anàlisi diacrònica de fotografies, a través de la comparativa d’imatges antigues i actuals en un indret determinat, ens
permet visualitzar i analitzar els canvis en el paisatge, el territori i les activitats humanes i serà un dels elements centrals
d’aquest projecte.

Vall de la Vansa des del Colldarnat

1971. Autor: Camil José Guiu, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

2011. Autor: Josep Pujantell

Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró
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El poble de Gósol des del coll de Josa

1971. Autor: Camil José Guiu, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

2015. Autor: Josep Pujantell

18

Projecte Betula

Sant Julià de Frèixens, Vallcebre

1926. Autor: Família Cuyàs, Arxiu de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

2019. Autor: Josep Pujantell.

Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró
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Fotografies
antigues

Tuixent (1913). Autor: Cèsar August Torras, Arxiu
Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

Des del projecte Betula realitzarem diversos tallers per tal
de recopilar i localitzar fotografies antigues, que ens ajudin a
analitzar i ubicar els processos de canvi que s’identifiquin.

Bagà (s. XX). Autor: Família Cuyàs, Arxiu de l’institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Vista de Saldes i del Pedraforca des de cal Civader (Maçaners),
any 1915. Autor: Antoni Gallardo i Garriga, Arxiu Fotogràfic
del Centre Excursionista de Catalunya.
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Tuixent (1913). Autor: Cèsar August Torras, Arxiu
Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

Projecte Betula

Saldes amb el Pedraforca al fons (s. XX). Autor: Família Cuyàs,
Arxiu de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Castellar de n’Hug (s. XX). Autor: Família Cuyàs,
Arxiu de l’institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya.

Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró

El Querforadat (municipi de Cava) amb el Cadí
al fons (s. XX). Autor: Família Cuyàs, Arxiu de
l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Vista general del Santuari i la masia de Gresolet entre 1890 i 1923.
Autor: César August Torras, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista
de Catalunya.
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Fotografies
panoràmiques
actuals

En aquest apartat es presenten
algunes fotografies panoràmiques
de l’àmbit del Cadí Moixeró

El Cadí des de Lletó, municipi d’Alàs i Cerc (2016). Autor: Josep Pujantell

El Cadí i el Cadinell des de Josa de Cadí (2015). Autor: Josep Pujantell

El Cadinell, la vall de la Vansa i el Pedraforca des del camí al Cap de la Fesa (2015). Autor: Josep Pujantell
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L’evolució
de les activitats
socioeconòmiques
El treball al bosc

Els bolets

El treball al bosc era una de les principals activitats als pobles
de la zona, d’on s’obtenien llenya, fusta i carbó vegetal que
servia com a combustible. També s’utilitzava la teia (troncs
amb molta resina de pi) per a il·luminar-se. L’arribada dels
combustibles fòssils va substituir aquests combustibles forestals i va suposar un important descens d’aquestes activitats.

La recerca de bolets és una activitat popular en els pobles de
l’àmbit del Cadí Moixeró, que ha estat una altra activitat important per complementar els ingressos familiars. El rovelló és
el bolet més popular i més buscat a la tardor. Altres espècies
buscades i apreciades són les llenegues (mocoses), fredolics,
murgues (múrgoles) o els ceps. A la primavera es van a buscar
bolets com les carreroles (carreretes) i moixerons, que creixen
en erols dins dels prats.

Actualment, la utilització de la biomassa com a font d’energia tèrmica es planteja com una alternativa als combustible
fòssils. Permetrà fer més rendible l’activitat forestal en el
futur?

Actualment, anar a buscar bolets atreu un gran nombre de
visitants, que ajuden a desestacionalitzar les temporades
turístiques d’hivern i d’estiu. Però una excessiva afluència
de boletaires ha arribat a provocar molèsties a ramaders i
població local. D’altra banda, en alguns casos es produeix una
sobreexplotació d’aquests recursos sense un benefici per als
propietaris del bosc.
Com s’ha de gestionar aquesta activitat?
S’han de posar límits per anar a buscar bolets?

Bosc del Gresolet, amb
menys densitat d’arbres
que actualment, 1921
(esquerra). Autor: Ignasi
Canals, Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de
Catalunya.

Camió transportant fusta
a l’alt Berguedà (dreta).
Autor: Josep Pujantell.

Venda de bolets a Guardiola
de Berguedà (1946). Autor:
Joan Ribera Fornalls, font:
Fem memòria dels oficis
(Memòria Digital de Catalunya).
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Cama-secs o carreroles
(Marasmius oreades),
i cistell amb rovellons
(Lactarius deliciosus)
i un cep (Boletus edulis).
Autor: Josep Pujantell.
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Les trementinaires
Les trementinaires eren venedores ambulants d’herbes
remeieres i trementina, procedents principalment de la vall
de la Vansa i Tuixent. Aquestes vendes els permetien obtenir
ingressos extra per a les seves cases. La seva activitat era molt
important en la societat preindustrial, on l’accés a la sanitat
no era universal i les comunicacions existents feien que els
metges poguessin trigar molt a visitar un malalt en una zona
rural. Moltes cases elaboraven i/o compraven a les trementinaires els seus propis remeis per fer front a les malalties de
les persones i del bestiar. Les trementinaires generalment
eren dones i realitzaven els seus itineraris per Catalunya a la
tardor i l’hivern. Diferents canvis socioeconòmics van fer que a
mitjans del segle XX aquesta activitat anés minvant fins a desaparèixer a principis dels anys 1980. En els darrers anys s’ha
recuperat la memòria d’aquest ofici, amb la creació l’any 1998
del Museu de les Trementinaires de Tuixent, i la celebració
d’una festa anual des del 1999.

Quatre de les plantes remeieres
més utilitzades per les trementinaires:

Corona de rei
(Saxifraga longifolia)
Autor: Josep Pujantell

Orella d’ós
(Ramonda myconi)
Autor: Josep Pujantell

Hisop
(Hyssopus officinalis)
Autor: Josep Pujantell

Salsufragi —salsufràgia
o herba de roc—
(Silene saxífraga).
Autor: Josep Pujantell

La darrera trementinaire en actiu, Sofia Muntané, amb
el seu marit Miquel Borrell (1989). Autor: Jordi Pasques.
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La caça

La ramaderia i la transhumància

La caça és una activitat tradicional al territori, que ha tingut
com a finalitat l’obtenció de carn per a complementar els
recursos alimentaris. Actualment, té un caràcter d’activitat social i d’entreteniment, especialment important en els pobles
més petits.

En els darrers anys el sector primari ha esdevingut eminentment ramader, per l’abandonament de l’agricultura de muntanya, poc productiva i de les activitats forestals. El massís del
Cadí Moixeró té pastures de muntanya que cada any acullen
els milers de caps de bestiar de la zona, entre ovelles, vaques,
eugues i cabres. Podem destacar el pla d’Anyella, la zona del
Moixeró, la Coma de Cerneres a Josa de Cadí, la vall de Gresolet i el Prat Major de Cornellana, entre d’altres.

En absència de grans depredadors, la caça té un paper important com a activitat reguladora de les poblacions de certes
espècies d’ungulats salvatges que han augmentat les seves
poblacions en les darreres dècades com el cabirol, l’isard, el
cérvol i, especialment, el senglar. La seva superpoblació causa
perjudicis als conreus i també ha augmentat el nombre d’atropellaments i d’accidents de trànsit.
Com s’ha de gestionar la caça de cara al futur?
Com pot contribuir a la gestió de la fauna?

Cacera del porc senglar a Guardiola de Berguedà
(mitjans del segle XX). Autor: Joan Ribera Fornalls, arxiu:
Fem memòria dels oficis (Memòria Digital de Catalunya).
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Abans es feia una transhumància gran des del Pirineu fins a
la terra baixa, on es llogaven terrenys on pasturar a l’hivern.
Actualment es fa una transhumància petita entre les pastures
de l’alta muntanya i les pastures hivernals properes als nuclis
de població i als indrets de menys altitud. Per dur a terme la
transhumància calia una important xarxa de camins ramaders. El camí ramader de Marina unia el Penedès, el pla del
Bages i el Lluçanès amb el pla d’Anyella i amb la Cerdanya.
Una altra via pecuària important unia el Camp de Tarragona i
la serralada Pre-Litoral amb el Solsonès, la vall de la Vansa, el
Cadí i les terres cerdanes.

Camins ramaders a l’àmbit del Cadí Moixeró. Font: elaboració pròpia a partir de base de camins ramaders (Fundació del
Món Rural) i mapa cartogràfic 1:1000.000 (ICGC).
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Avui en dia hi ha molts menys ramaders que abans, però els
ramats són molt més grans. En els darrers anys s’han posat
en marxa iniciatives per promocionar la producció de carn de
qualitat (IGP vedella dels Pirineus Catalans), però també hi ha
dificultats com la manca de relleu generacional.
Quin futur li espera al sector? Quina importància
té la ramaderia per a la gestió del paisatge?

Segant el blat al Berguedà (1946).
Autor: Joan Ribera Fornalls, arxiu: Fem memòria
dels oficis (Memòria Digital de Catalunya).

Pastor i ramat d’ovelles pasturant a Gósol (s. XX).
Autor: Família Cuyàs, Arxiu de l’institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya.

Ramat i pastors a Sant Julià de Frèixens (1926).
Autor: Antoni Gallardo i Garriga, Arxiu Fotogràfic
del Centre Excursionista de Catalunya.

Ramat pasturant a Adraén (2015).
Autor: Josep Pujantell.

Vaques i vedells pasturant a l’entorn de Saldes (s. XX).
Autor: Família Cuyàs, Arxiu de l’institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya.
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Les vaques i la producció de llet:
una transformació del paisatge
La llet és la producció més important del sector primari als
municipis de l’Alt Urgell, i té un pes important també al Berguedà. La seva introducció fa un segle va contribuir a pal·liar la
crisi agrícola derivada dels efectes de la fil·loxera sobre la vinya, fins llavors l’únic conreu de la zona amb vocació comercial.
La generalització de la ramaderia per a la producció de llet i
derivats (mantega, formatge...) a l’Urgellet i, posteriorment,
a la Cerdanya, va ser el vector per a la reconversió d’antics
camps de cereals i de fesols en prats d’herba i farratges per
alimentar el bestiar, contribuint a un canvi en el paisatge. L’entrada d’Espanya l’any 1992 a la Comunitat Europea, va suposar
l’establiment de quotes làcties i la competència de productes
lactis europeus més barats, que ha provocat una reducció en
el nombre d’explotacions i un augment del nombre de caps de
bestiar i del volum de llet produït. Una estratègia sectorial ha
estat diferenciar el producte a través del seu origen territorial
i la seva qualitat, amb la Denominació d’Origen Protegida
(DOP) Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya. La creació l’any
1994 de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu en el marc
de la Fira de Sant Ermengol va servir per dinamitzar el sector
i donar suport als petits productors de formatge artesà, una
activitat que s’ha consolidat en els darrers anys.

L’agricultura i els conreus
L’agricultura en zones de muntanya ha estat tradicionalment
enfocada a l’obtenció d’aliments per a l’autoabastiment
familiar. El cereal era el principal cultiu de secà, incloent
el blat, l’ordi, la civada i el sègol, estant aquest darrer més
adaptat al conreu en zones de muntanya. Les lleguminoses
tenien un paper destacat en la rotació de cultius, en nitrificar
el sòl, i incloïen el conreu de pèsols, mongetes de mata baixa,
faves, besses pel farratge i guixes (que es van anar perdent al
segle XX). Altres hortalisses importants eren la patata, la col,
l’enciam, l’escarola i el tomàquet (tomata). Fins a l’arribada
de la fil·loxera la vinya també era un conreu destacat a les
terres més baixes. Actualment, en alguns indrets de l’entorn
del Cadí- Moixeró s’està experimentant amb conreus de vinya,
que a causa del canvi climàtic tornarien a trobar unes condicions favorables a la zona, per fer raïm destinat a la producció
de vi. En els darrers anys també s’han revaloritzat productes
locals tradicionals com el pèsol negre del Berguedà.
Hi ha altres conreus o varietats locals que tinguin
potencial per a ser revaloritzats i comercialitzats?

Després de la desaparició de les quotes lleteres
l’any 2015, quin ha de ser el futur del sector?

Segant el blat al Berguedà (1946). Autor: Joan Ribera
Fornalls, arxiu: Fem memòria dels oficis (Memòria Digital de
Catalunya).

Omplint les llaunes de la llet al Querforadat (1967).
Fons Gurri, Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.
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Batent a l’era de Sant Llorenç, Guardiola de Berguedà (segle
XX). Autor: Josep Viladés, Banc d’imatges El món agrari a les
terres de parla catalana.
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Turisme
L’excursionisme va aparèixer el darrer quart del segle XIX, amb
la Renaixença, i va ser molt important per al posterior desenvolupament del turisme. D’aquesta època daten les primeres
excursions al Pedraforca, que s’ha convertit en una de les
muntanyes més importants per a l’excursionisme a Catalunya.
Pel que fa als esports de neu, la primera experiència d’esquí
alpí a Catalunya va tenir lloc l’any 1908 als Rasos de Peguera,
mentre que l’any 1925 es va inaugurar el xalet del CEC a la
Molina (Cerdanya), que va esdevenir la primera infraestructura per als practicants de l’esquí a al nostre país. Durant la
dècada dels anys 1970 es va projectar una estació d’esquí alpí
al coll de Pal, de la qual es va construir un remuntador l’any
1977. L’any 2011 es va iniciar un projecte per ampliar l’estació
i connectar-la amb la Molina, però encara no s’ha dut a terme.
D’altra banda, l’estació d’esquí de fons de Tuixent-La Vansa,
l’única de l’àmbit, està en funcionament des del 1980. La
millora de les comunicacions ha donat un impuls al turisme
en les darreres dècades, sobretot a la zona més propera a la
vall del Pedraforca.

Alpinista al Pedraforca (entre 1915 i 1936). Autor: Lluís Estasen, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Quins reptes de futur presenta aquest sector?
Com es pot compatibilitzar el turisme i l’afluència
de visitants amb la conservació dels espais naturals
i de les activitats de la població local?
Com pot afectar el canvi climàtic a la
disponibilitat de neu i a les estacions d’esquí?
Esquí de fons a l’estació de Tuixent - La Vansa.
Autor: Jordi Ferrer (2003)

Estació d’esquí de la Molina.
Autor: Josep Pujantell
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La gestió de la biodiversitat
L’èxode rural i la disminució de l’activitat humana ha afavorit
la recuperació de les poblacions de determinades espècies de
fauna, principalment forestals, però també ha suposat una
pèrdua de biodiversitat d’espècies pròpies d’espais oberts.
En els darrers anys han augmentat les poblacions d’algunes
espècies d’ungulats salvatges (porc senglar o porc fer, cabirol,
isard, cérvol...), com a resultat del creixement forestal, de les
polítiques proteccionistes i de la manca de depredadors, entre
altres factors. En el cas del porc senglar i el cabirol actualment
hi ha una superpoblació que provoca perjudicis a agricultors i
ramaders.

Altres animals, com el voltor comú o la llúdriga, han recuperat
les seves poblacions en els darrers anys fruit dels esforços
per la seva protecció. Des de principis del segle XXI, el llop ha
reaparegut puntualment al massís del Cadí- Moixeró, un fet
positiu per a la biodiversitat, però que ha estat vist per alguns
habitants com una amenaça per a les activitats ramaderes.
Aquests canvis són resultat de les polítiques de protecció ambiental que s’han aplicat, des de la creació d’espais naturals
protegits (Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del
Pedraforca, l’any 1982 i el Parc Natural del Cadí- Moixeró, l’any
1983) fins a la protecció i la reintroducció d’espècies amenaçades. La presència d’aquestes espècies, més enllà del seu valor
intrínsec, és un atractiu turístic i actua com a reclam per al
turisme de natura però, alhora, pot causar problemes per la
seva interferència amb les activitats primàries.
Com es poden compaginar conservació
i activitats socioeconòmiques?
Com es poden controlar les
superpoblacions d’ungulats salvatges?

Voltor comú (Gyps fulvus). Autor: Josep Pujantell

Cabirol (Capreolus capreolus). Autor: Josep Pujantell

Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró
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El canvi climàtic
Segons el Panell Intergovernamental d’experts sobre Canvi
Climàtic, la temperatura mitjana al planeta va pujar 0,85 ºC
entre 1880 i 2012, un escalfament relacionat amb l’increment
de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Els efectes d’aquest increment de temperatura sobre els
ecosistemes i els organismes són diversos, i són rellevants
per moltes activitats humanes. Per exemple, es preveu que
l’increment de temperatures i els canvis en les precipitacions
disminuiran la disponibilitat de neu al Pirineu, un element
bàsic per a les estacions d’esquí.
Els canvis en el cicle de vida de plantes i animals (fenologia) són una de les respostes més visibles, amb l’avenç de la
primavera biològica i l’endarreriment de la tardor biològica.
Algunes espècies de fruiters floreixen i fructifiquen diversos
dies abans que fa unes dècades. A Europa Occidental alguns
passos migratoris d’ocells s’han avançat.
A nivell de fauna, les espècies locals més vulnerables són les
que tenen un dels seus límits meridionals de distribució al
Pirineu (sovint relictes de períodes anteriors més freds), com
el gall fer (Tetrao urogallus) o la perdiu blanca (Lagopus muta) i
les endèmiques, com el tritó pirinenc (Calotriton asper).

Els estudis realitzats fins al moment plantegen que un dels
principals impactes d’aquest procés d’escalfament sobre els
boscos europeus serà un increment de la variabilitat climàtica, amb un major risc d’esdeveniments meteorològics extrems
com sequeres més prolongades, tempestes i inundacions. Pel
que fa als boscos mediterranis l’increment dels períodes de
sequera es preveu que causarà una reducció en el creixement
de la vegetació i en la producció primària, per una reducció en
la fotosíntesi, i alteracions en el creixement de nous plançons.
Es preveu també que la incidència d’insectes herbívors i
malalties fúngiques sigui major amb l’increment de temperatura. Alguns estudis preveuen que les dinàmiques forestals
es veuran afectades pel canvi climàtic, afectant la distribució,
estructura i composició dels boscos de muntanya. En particular, es produiran ascensos altitudinals en la distribució de la
vegetació allà on hi hagi hàbitats disponibles.
El projecte VulneMap (elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF) ha generat sis escenaris on
es pot preveure què els passarà als boscos de Catalunya sota
sis condicions de sequera diferents. El ventall d’escenaris contempla situacions més lleus o més greus de sequera acumulada a curt termini (3 mesos) o a llarg termini (24 mesos). A
l’àmbit del projecte Betula es pot observar com a mesura que
la gravetat de la sequera augmenta també ho fa la vulnerabilitat del bosc. Pel que fa a les espècies, els faigs i els roures són
les més sensibles a la sequera. Les alzines, tot i que toleren bé
escenaris de sequera lleu, mostren símptomes de vulnerabilitat quan la sequera és moderada, símptomes que passen a ser
greus quan la sequera és severa. En un escenari de sequera
greu el pi roig es veuria bastant afectat, mentre que el pi negre i la pinassa mantenen valors molt baixos de vulnerabilitat.
Què podem fer per adaptar-nos
als efectes del canvi climàtic?

Tritó pirinenc (Calotriton asper), espècie
endèmica del Pirineu. Autor: Josep Pujantell
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Vulnerabilitat lleu (3mesos) lleu (24 mesos)
Font: elaboració pròpia a partir del mapa Vulnemap (2017)
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Vulnerabilitat lleu (3mesos) moderada (24 mesos)
Font: elaboració pròpia a partir del mapa Vulnemap (2017)
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Vulnerabilitat moderada (3mesos) lleu (24 mesos)
Font: elaboració pròpia a partir del mapa Vulnemap (2017)
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Font: elaboració pròpia a partir del mapa Vulnemap (2017)
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Vulnerabilitat greu (3mesos) lleu (24 mesos)
Font: elaboració pròpia a partir del mapa Vulnemap (2017)
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Font: elaboració pròpia a partir del mapa Vulnemap (2017)
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Omplint les llaunes de la llet al Querforadat (1967).
Fons Gurri, Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Quin és el Cadí Moixeró
que volem per al futur?
I què podem fer-hi?

Castellar de n’Hug (s. XX). Autor: Família Cuyàs,
Arxiu de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Finançadors:

Col·labora:

Pastor i ramat d’ovelles pasturant a Gósol (s. XX).
Autor: Família Cuyàs, Arxiu de l’institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya.

