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REVISTA DE SEGU I ME N T

El projecte 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. L’objectiu final del projecte és posar en marxa accions 
per fer front als canvis valorats com a prioritaris, d’acord amb les valoracions dels 

participants als tallers del projecte.

Finançadors: Col·labora:

Mira el nostre vídeo de presentació del projecte: 
https://www.youtube.com/watch?v=F2mTmwZfxwI
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| El camí recorregut fins ara |

Des que va arrencar el projecte Betula, el 
passat més de maig, s’ha treballat en dife-
rents línies. Inicialment, es va editar una 
primera revista de presentació del projecte 
i diagnosi inicial dels canvis socioeconòmics 
i paisatgístics experimentats a l’àmbit dels 
municipis alt urgellencs i berguedans del 
Cadí-Moixeró, així com un vídeo de presen-
tació.

Durant els mesos de juliol i agost s’han ce-
lebrat 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 Berguedà i Gósol, els tallers 
de diagnosi i valoració dels canvis econò-
mics, socials i paisatgístics esdevinguts als 
pobles participants en el projecte. Més en-
davant, s’han realitzat diferents tallers de 
fotografies antigues i actuals, amb l’objectiu 
d’identificar aquests canvis i localitzar-los 
en l’espai. Fins ara s’han celebrat tallers 
fotogràfics a Tuixent (10 d’agost), Castellar 
de n’Hug (13 d’agost), Saldes (22 d’agost) i 
Guardiola de Berguedà (7 de setembre). El 
balanç fins ara ha estat de 125 assistents en 
el conjunt dels tallers, principalment dels 
municipis participants, però també amb 
presència de persones originàries d’aquests 
municipis i residents en altres indrets (Ber-
ga, Manresa, Barcelona...).

> Xerrada de Jordi Puig durant el taller de diagnosi celebrat a Gósol el dia 17 de juliol (esquerra). Participants 
analitzant fotografies antigues en el taller realitzat a Saldes el passat 22 d’agost (dreta). Autor: l’Arada.

Paral·lelament s’han fet tasques de recer-
ca documental i d’arxiu. En conjunt, s’han 
recopilat fins al moment més de 700 foto-
grafies antigues dins de l’àmbit del projec-
te. Cal agrair la col·laboració dels diferents 
ajuntaments així com de les persones que 
desinteressadament han aportat les seves 

> Cartells dels tallers realitzats durant els mesos de juliol i agost.

fotografies. Aquestes imatges passaran a 
formar part del fons de cada ajuntament 
participant. També s’estan realitzant entre-
vistes d’històries de vida a diferents perso-
nes d’interès per la seva trajectòria vital, i 
per descriure i explicar els canvis experi-
mentats.

El dia 10 de juliol el doctor en Ciències Am-
bientals i naturalista Martí Boada va realit-
zar la xerrada debat: Com afecta i com pot 
afectar el canvi global a la cultura, econo-
mia i funcions de l’entorn als pobles de mun-
tanya?, on va destacar que la situació am-
biental actual no té precedents en la història 
de la Terra. Després d’analitzar un seguit de 
dades actuals i comparatives que confirma-
ven aquesta situació, s’entrà a analitzar la 
situació de la superfície forestal. Els boscos 
actuals són completament diferents dels de 
fa 50 anys, va afirmar, incidint en el fet que 
aquests actualment poden ser anomenats 
“boscos combustibles”.

Per un altre costat el dia 17 de juliol el doc-
tor en Ciències Ambientals Jordi Puig va 
realitzar la xerrada-debat Com afecta i com 
pot afectar el canvi climàtic a la cultura, 
economia i funcions de l’entorn als pobles 
de muntanya?, on va presentar un estudi 
que afirma que el canvi climàtic pot causar 
la pèrdua de més del 10% de la producció 
primària al Pirineu, i que ha arribat el mo-
ment de cercar noves estratègies pel sector 
a causa d’aquesta nova situació climàtica. 
També es va tractar l’increment de superfí-
cie forestal. Associat als boscos apareixen 
els incendis, i és aquí on es va exposar que 
es poden realitzar dos processos per la seva 

prevenció i, al mateix temps, per reduir i fer 
un manteniment de la superfície forestal: 
cremes controlades del sotabosc i realitzar 
més tallades. Aquests dos processos ajuda-
rien a controlar i estabilitzar aquesta super-
fície, però actualment és impossible per la 
pressió turística i per les polítiques realitza-
des per les administracions públiques, que 
haurien de regular el sector turístic, amb la 
cerca d’un turisme més especialitzat i cons-
cienciat, en lloc de regular el sector primari.

| En el marc de la fase de diagnosi del projecte Betula, s’han realitzat dues xerrades debat sobre 
els efectes del canvi global i el canvi climàtic, a càrrec de Martí Boada i Jordi Puig |
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Els tallers de diagnosi realitzats a l’àmbit 
han permès elaborar una primera taula de 
valoració dels canvis econòmics, socials i 
paisatgístics que han succeït en les darreres 
dècades. 

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 ob-
tenir rendibilitat econòmica. Aquests canvis 
han provocat una important pèrdua de con-
reus i pastures enfront del bosc.

La regressió de l’activitat industrial i mi-
nera, 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’habitat-
ge. 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’establiment d’espais naturals 
protegits es percep com a positiu, en aspec-
tes com la conservació del medi, la biodi-

| Primers resultats de la diagnosi dels canvis econòmics, socials i paisatgístics |

versitat o l’atracció de turisme, però també 
negatiu per les limitacions sobre certes ac-
tivitats.

Com ens imaginem el futur si no hi ha can-
vis? Pel que fa a un futur sense gairebé can-
vis respecte a la tendència dels darrers anys, 
algunes de les previsions presentades als ta-
llers són: “molta gent voldria viure aquí però 
no pot”, “el jovent haurà de marxar per man-
ca de recursos”, “el territori s’anirà envellint” 
o “imagino els pobles despoblats”. Hi ha un 
grau d’acord gran entre els participants res-
pecte d’aquestes previsions.

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 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.

> Taula d’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) dels canvis experimentats en els darrers 70 anys (sectors alt urgellenc i berguedà del Cadí- Moixeró).



| 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 |

Aquest mes de setembre es realitzaran els 2 
tallers participatius de propostes d’accions, 
per tal de fer front als canvis identificats com 
a prioritaris. El primer ha tingut lloc a Saldes 
el dia 7 de setembre, i ha comptat amb una 
xerrada debat inicial sobre història, paisatge 
i economia rural, a càrrec del professor En-
ric Tello (Universitat de Barcelona) (es pot 
veure sencera a https://vimeo.com/larada/
review/360211715/e5102a7f3d). El segon 
taller es farà a Guardiola de Berguedà el pro-
per dia 21 de setembre a les 16 h i comptarà 
amb una xerrada debat inicial sobre els fu-
turs sostenibles dels pobles de muntanya, a 
càrrec de Martina Marcet, ramadera experta 
en economia social i solidària.

Per últim, el dia 28 de setembre tindrà lloc 
al Club del Jubilat de Bagà el darrer ta-
ller de fotos, per al conjunt dels municipis 

participants en el projecte, que començarà 
amb una xerrada debat sobre els efectes de 
l’abandonament de les activitats primàries 
en el paisatge del Cadí Moixeró, a càrrec del 
berguedà David Molina, professor de Geo-
grafia a la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB).

Agenda

Per a més informació: 660 52 85 82 — 625 64 17 26 (L’ARADA)  /  email: betula@larada.coop

21 de setembre | Guardiola de Berguedà, Local Parroquial

16 h. Xerrada debat inicial sobre els futurs sostenibles dels pobles de muntanya. 
Martina Marcet, ramadera experta en economia social i solidària.

17 h. Taller de propostes d’accions. 
Ens agrada com han canviat els pobles del Cadí-Moixeró en 

les darreres dècades? Què hi podem fer?

28 de setembre | Bagà, Club del Jubilat

16 h. Xerrada debat inicial sobre els efectes de l’abandonament de 
les activitats primàries en el paisatge del Cadí Moixeró. 

David Molina, professor de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

17h. Taller final de fotografies antigues per a tots els municipis de l’àmbit.

Edició i coordinació: L’Arada, creativitat social.    
Redacció: Josep Pujantell, Roger Rull, Marina Vilaseca.


