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Teniu a les mans la quarta revista del projecte Betula. Amb 
aquesta publicació volem compartir els debats, avenços i 
resultats que sorgeixen dels diferents espais que engloba el 
projecte Betula. 

En aquesta edició presentem la segona fase de Betula, inicia-
da el juliol del 2020 i amb finalització prevista pel desembre 
del mateix any. Exposem els resultats dels tallers veïnals, les 
sortides divulgatives i els debats de sensibilització fets durant 
l’estiu del 2020, així com les conclusions de l’estudi tècnic i de 
l’aproximació a la història social i ecològica del Cadí Moixeró. 
Finalment, en el darrer apartat, compartim diferents mate-
rials editats fins al moment. 

El projecte BETULA - Promoció integral dels pobles del Parc 
Natural Cadí-Moixeró s’inicia la tardor del 2018. Promogut 
l’any 2016 per l’Ajuntament de Saldes, la cooperativa l’Arada 
(executora del projecte) i el Parc Natural del Cadí Moixeró, 
l’any 2019 s’hi afegeixen l’Ajuntament de Guardiola de Bergue-
dà (amb qui l’Arada ja havia treballat l’any 2013 en un projecte 
de memòria popular del paisatge), l’Ajuntament de Bagà i el 
Consell Comarcal del Berguedà hi mostra suport. Enguany 
el projecte disposa del suport explícit de tots els consistoris 
de l’Alt Berguedà, que mobilitzen conjuntament els recursos 
necessaris per fer-lo possible.

Betula consisteix en un procés de participació dels diferents 
actors presents al territori que ocupa el Parc Natural del Cadí 
Moixeró: tècnics, grups locals, agricultors, ramaders, actors 
culturals, administració pública. El projecte té per objectiu 
d’identificar els canvis paisatgístics i culturals relacionats amb 
el maneig dels recursos naturals i vincular-los amb l’evolució 
climàtica i les transformacions socioeconòmiques esdevingu-
des a partir de mitjans del segle passat. Així mateix, pretén 

Sobre la revista que teniu a les mans

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

posar de manifest l’afectació d’aquests canvis (socioeconò-
mic, paisatgístic i climàtic) sobre el territori i els habitants i 
treballar, amb el teixit local interessat, per potenciar els canvis 
percebuts com a positius i minimitzar, en canvi, els que es 
perceben negativament. Es tracta, doncs, d’un procés partici-
patiu que vol promoure la proposta i implementació d’accions 
per a la millora de les condicions de vida dels pobles del Cadí 
i Moixeró, impulsades i regulades per les comunitats locals 
(teixits social, empresarial, veïnal i administració).

A partir dels anys cinquanta del segle passat, els usos del sòl 
associats la pagesia comencen a canviar de forma significati-
va. La intensificació i la capitalització de l’economia agrícola 
i ramadera transformen els aprofitaments potencials dels 
recursos naturals, el volum i distribució de la biodiversitat i 
els usos socials de l’entorn. Aquest procés afecta de manera 
encara més intensa els pobles de muntanya. Paral·lelament, es 
desenvolupen les activitats industrial i minera, que posterior-
ment entraran en crisi. A aquest procés de canvi s’hi afe-
geixen, durant els darrers anys, els efectes del canvi climàtic. 
Aquest context té implicacions en la realitat quotidiana des 
dels punts de vista social, cultural, econòmic i paisatgístic.

Les entitats promotores del projecte Betula estem convençu-
des que tant l’anàlisi com la intervenció territorials reque-
reixen de crear espais oberts i participatius de diàleg i consens 
entre entitats, veïns i tècnics. Fer-ho no només ens permet 
una millor capacitat d’anàlisi fruit de l’intercanvi entre l’expe-
riència local i l’experiència tècnica, sinó que també ens aporta 
una major capacitat de transformació. 
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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 quarta és la
 què teniu a les mans. 

Revistes 1, 2 i 3 del projecte Betula

Revista Núm. 3

betula.larada.coop

Nou

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 va finalitzar el desembre del 2019.
La segona fase del projecte finalitza el desembre del 2020.
Està finançada per l’Obra Social La Caixa i per la Diputació de Barcelona.
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Què i per a què?
Betula s’inicia la tardor del 2018 amb la primera fase del pro-
jecte, que finalitza el desembre del 2019. La segona fase del 
projecte Betula amplia l’espai de debat i proposta d’actuacions 
i inicia la implementació de dues actuacions prioritàries per 
l’any 2019: la creació de material divulgatiu sobre la realitat 
de la pagesia als pobles del Cadí i Moixeró i la continuació del 
treball sobre la memòria popular del paisatge.

Recapitulem
Revisió dels resul-
tats de la primera 
fase de Betula 
(novembre de 2018 – desembre de 2019) 

Aquest projecte no sorgeix del no-res. Anteriorment, L’Arada 
ja havia dut a terme processos de participació i implicació 
popular amb l’objectiu de recuperar i divulgar la memòria dels 
pobles de Guardiola de Berguedà (Memòria i paisatge a Guardio-
la de Berguedà, 2013), i de Saldes (Memòria i paisatge a Saldes, 
2014 - actualitat). Tots dos projectes comparteixen una preocu-
pació que el projecte Betula pretén vehicular: el coneixement 
mutu i l’acció conjunta dels pobles del Cadí i Moixeró, així 
com l’objectiu que aquests pobles siguin entesos per aspectes 
més enllà del verd de les muntanyes. Es persegueix també el 
fet que la societat millori el coneixement general sobre la vida 
a muntanya, que en conegui l’evolució recent i que se senti 
interpel·lada en un debat sobre el futur immediat i l’horitzó 
desitjat d’aquesta forma de viure. Perquè aquest horitzó 
sigui sostenible cal que qui vulgui viure-hi pugui viure’n. Això 
requereix de reconstruir les percepcions socials sobre l’estil de 
vida a muntanya, de crear i protegir espais de sobirania i de 
construir llaços de compromís i solidaritat entre els pobles del 
Parc Natural, però també amb la resta de Catalunya. 

Betula naixia el 2018 amb aquests objectius. El treball de 
la primera fase se centra en els municipis de l’Alt Berguedà 
que formen part del Parc Natural del Cadí i Moixeró. Al llarg 
de 13 mesos s’inicia un seguit de trobades veïnals que, amb 
el suport d’algunes fotografies del paisatge, culminen en la 

1. El Projecte Betula - Segona Fase

identificació dels canvis socials, econòmics i paisatgístics 
esdevinguts al llarg del segle XX que més impacten els veïns 
i altres coneixedors del Cadí i Moixeró. La detecció i valoració 
de les transformacions i la proposta d’accions es van tractar 
als nou tallers realitzats a diferents pobles del Cadí Moixeró. 
També van ser entrevistades diverses persones del territori.

Al llarg dels primers mesos de feina es fa palès que els parti-
cipants del taller destaquen negativament els canvis produïts 
com a conseqüència de l’abandonament de les activitats 
primàries. Hi ha hagut un gran descens de la població activa 
en el sector arran de les dificultats per obtenir rendibilitat 
econòmica. Aquestes alteracions han provocat una important 
pèrdua de conreus i pastures a favor de l’avenç del bosc.
La regressió de les activitats industrial i minera, especialment 
al sector berguedà, i la dependència del turisme també es 
consideren evolucions importants. Es detecten algunes limita-
cions a la zona, que tenen a veure amb les vies de comunica-
ció i transport, les telecomunicacions i la manca d’habitatge. 
D’altra banda, es valora positivament la instal·lació d’artesans 
en pobles petits i les iniciatives encaminades cap a una pro-
ducció de qualitat i ecològica. L’establiment d’espais naturals 
protegits es percep com a positiu pel que fa a la conservació 
del medi, la biodiversitat o l’atracció de turisme, però també 
com a negatiu per les limitacions que pot suposar a certes 
activitats.

Quant als canvis detectats a partir de fotografies antigues i 
actuals, se’n va localitzar i cartografiar un total de trenta-tres. 
Els més destacats són els que tenen relació amb el retrocés 
de l’agricultura i la ramaderia i l’increment del bosc. Altres 
transformacions importants són l’augment del nombre d’ha-
bitatges en alguns pobles, com Saldes i Gósol, i la millora en 
l’estat de les cases, com és el cas de Tuixent. La desaparició 
de la mineria es localitza a Saldes, però també a Guardiola 
de Berguedà, on s’hi afegeix el tancament d’indústries. Altres 
canvis afecten els rius i l’entorn fluvial: creixement del bosc 
de ribera, descens del cabal dels cursos i de les poblacions au-
tòctones de truita de riu. Pel que fa a les vies de comunicació, 
destaca el desmantellament de la línia de tren que arribava 
fins a Guardiola de Berguedà, la construcció de la carretera de 
coll de Pal i l’obertura del túnel del Cadí.

Un cop anomenats els canvis, es va recollir una primera pluja 
d’idees d’actuacions que es podrien dur a terme des del teixit 
local (les podeu consultar a la revista n. 3). Entre d’altres, 
se’n destaca la voluntat de crear productes de divulgació i 
sensibilització sobre la realitat de la pagesia, i la continuació 
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I ara, què? 
Presentació de la 
segona fase de 
Betula 
( juliol de 2020 – octubre de 2020) 

La segona fase del projecte Betula s’organitza a partir de 
dos grans objectius. El primer, anomenat Betula - Memòria, 
paisatge i vida al Cadí i Moixeró, vol donar a conèixer el 
vincle indissociable entre cultura i paisatge de muntanya, la 
interacció entre l’home i la natura i la importància d’aquest 
diàleg en l’escriptura de la història recent i del futur dels po-
bles del Parc Natural. També pretén potenciar i fer visibles les 
funcions social i ambiental del paisatge el paisatge, així com 
l’evolució històrica, i evidenciar així el vincle que cal recons-
truir entre valors ecològics i paisatgístics per una vida activa a 
valls i muntanyes. Cal insistir que el paisatge que valorem és 
complex, dinàmic, fruit de la història dels pobles i precursor 
del futur. Aquest objectiu es tradueix en un seguit d’activitats 
divulgatives i en l’edició de diferents materials de sensibilit-
zació: un còmic sobre la realitat de la pagesia de muntanya, 
un desplegable sobre la història recent del paisatge del Cadí i  
Moixeró i, per últim, un mapa interactiu publicat al web. 

El segon objectiu és construir un espai d’acció conjunta entre 
els diferents pobles de l’Alt Berguedà; és a dir, nodrir d’activi-
tat l’anomenada xarxa Betula: un espai on, des de l’acció local 

coordinada i diversa, s’han de captar inquietuds i transfor-
mar-les en actuacions efectives encaminades a la divulgació i 
valorització dels significats del paisatge (memòria, identitat, 
cultura, treball, serveis ambientals, qualitat de vida, etc.). 

Per fer-ho, la segona fase ha de culminar en la planificació 
d’una bateria d’actuacions que permetran d’avançar cap a la 
sostenibilitat econòmica, ecològica i social dels pobles de l’Alt 
Berguedà que formen part del Parc Natural del Cadí Moixeró. 

Des del mes de juliol s’ha treballat en la cartografia de l’àrea 
d’estudi, digitalitzant-ne els usos i cobertes del sòl a partir de 
les minutes de la dècada de 1920, per comparar-les després 
amb els mapes de 1956, 1980 i 2017 i estudiar-ne l’evolució 
paisatgística. També s’ha dut a terme una recerca de fotogra-
fies per veure, comparar i contrastar els canvis plasmats a la 
cartografia elaborada.

Durant els mesos d’agost, setembre i octubre s’han celebrat 
els tallers veïnals de la segona fase del projecte. Han tingut 
per objectiu les fotografies al mapa, identificar elements del 
paisatge que es consideren rellevants i proposar millores 
factibles pels pobles del Cadí i Moixeró. Aquests tallers s’han 
realitzat a La Vansa i Fórnols (27 d’agost), Saldes i Gósol (27 
d’agost), Guardiola de Berguedà (19 de setembre), Vallce-
bre (24 de setembre), Bagà i Gisclareny (2 d’octubre), Josa i 
Tuixent (2 d’octubre) i Alàs i Cerc (3 d’octubre). Arran de les 
restriccions sanitàries actuals, l’aforament dels tallers ha es-
tat limitat a deu persones. Tot i així, s’han facilitat enquestes 
telemàtiques per tal d’afavorir la participació al projecte, que 
s’ha enfilat a 95 veïns al llarg de tot el procés.

A banda de les trobades veïnals, s’han programat també dues 
sessions telemàtiques de debat i sensibilització sobre paisat-
ge, economia i societat. La primera xerrada va ser a càrrec del 
Dr. Martí Boada, qui va abordar temes com els reptes sobre el 
paisatge i la percepció social dels pobles de muntanya. Jordi 
Boixader, economista i politòleg, va pronunciar la segona 
ponència, en aquest cas sobre les qüestions econòmica i 
laboral a l’Alt Berguedà i al Cadí i Moixeró en general. L’última 
sessió de sensibilització es durà a terme durant el mes de des-
embre, en el marc del buidatge final dels resultats de la fase i 
la presentació de les conclusions i propostes sorgides.

En aquesta fase del projecte, també s’ha editat un còmic 
sobre la realitat de la pagesia, la ramaderia i la silvicultura 
de muntanya i la interacció d’aquestes activitats amb els 
paisatges del Cadí i Moixeró. També s’han fet dues sortides 
divulgatives destinades a un públic universitari, amb l’objectiu 
d’observar i debatre els canvis del paisatge in situ, a través 
d’un breu itinerari a peu pel territori. Aquestes sortides s’han 
organitzat a Bagà (3 d’octubre), amb Joan Noguera i Teresa 
Cervera, i a La Vansa i Fórnols (17 d’octubre), amb Dani Tarrés 
i Josep Pujantell.

Finalment, també s’ha elaborat la revista que teniu a les mans 
i a principis de l’any vinent se’n presentarà un altre número, la 
cinquena publicació del projecte Betula. 

La primera fase del projecte Betula finalitza 
amb diversos productes divulgatius: l’audiovi-
sual i tres revistes que podeu visionar i desca-
rregar-vos al web del projecte: 
betula.larada.coop.

del treball participatiu sobre la memòria popular del paisatge i 
els pobles del Cadí i Moixeró. 

Aquests 13 primers mesos finalitzen amb una participació 
global de 150 persones, a més de 116 alumnes d’educació 
primària, ESO, batxillerat i cicles formatius. Es recopilen més 
de 700 fotografies, es publica un documental i s’editen tres 
revistes, entre les quals la del retorn final, que recull el relat 
dels principals canvis que han patit els pobles i el paisatge del 
Cadí i Moixeró al llarg del segle passat. Com a producte final 
d’aquesta primera fase també es troba un audiovisual on les 
comunitats locals narren com han viscut les transformacions 
en qüestió i com creuen convenient de fer-hi front.
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Tallers veïnals: ens 
trobem, compartim 
mirades al passat i 
al futur
Durant els mesos de setembre i octubre es van celebrar set ta-
llers veïnals a diversos municipis de l’Alt Berguedà i l’Alt Urgell, 
els quals han permès avaluar els canvis socials i econòmics 
que marquen el paisatge actual d’aquest territori. Malgrat que 
hi hagi diferències molt importants entre totes dues comar-
ques, sí que existeixen tendències i transformacions que 
poden avaluar-se conjuntament.

La regressió del sector primari i l’abandonament de les acti-
vitats agrícola i ramadera són canvis que solen percebre’s de 
manera negativa. La manca de rendibilitat d’aquests sectors 
és un fenomen compartit i és un dels motius principals de la 
pèrdua de conreus i pastures a favor del bosc. Aquest procés 
també s’associa a la desaparició de patrimoni oral i coneixe-
ment popular, temes considerats rellevants per a definir la 
identitat dels pobles. L’extensió dominant del bosc, tot que 
hi ha qui ho troba estètic, és vista sobretot com un perill 
important en cas d’incendi. En aquest sentit, la disminució de 
l’activitat econòmica en l’àmbit forestal durant les darreres 
dècades ha dut a una gestió insuficient d’aquests espais i, per 
tant, a l’augment de la perillositat. 

La decadència d’aquests sectors va fer aflorar una nova mirada 
sobre el paisatge que va propiciar la creació del Parc Natural 
del Cadí Moixeró l’any 1983. Aquesta institució es considera 
necessària pels veïns, malgrat algunes discrepàncies envers la 
gestió que se’n fa. La infraestructura del túnel del Cadí també 
va marcar un abans i un després en el desenvolupament del 
territori, tot i que els veïns tampoc no es posen d’acord sobre 
si l’impacte del túnel ha estat negatiu o positiu. A partir 
d’aquest moment hi va haver un increment del turisme. La 
presència de visitants i excursionistes a la zona va augmentar, 
la qual cosa es valora molt positivament. 

Arran de la demanda de segones residències, el sector de la 
construcció va revifar durant aquests anys, de manera que 
moltes cases en mal estat van ser restaurades i, en molts 
casos, es mantingué l’estructura del poble, un aspecte que 

2. Què hem fet fins ara? 
Juliol de 2020 – Octubre de 2020

també s’avalua favorablement. Amb tot, es creu que en 
l’actualitat la proliferació d’aquest tipus d’allotjaments també 
té alguns efectes negatius, a causa de la manca d’habitatge 
pel que afecta tots els pobles on s’han convocat els tallers. De 
fet, les dificultats per trobar un lloc on instal·lar-se, així com 
el dèficit de serveis, de mitjans de transport i de connexions 
són assenyalats com els principals impediments per al repo-
blament de la zona. Tot i així, els participants es refereixen 
positivament a la valorització dels entorns rurals que s’està 
produint a conseqüència de la pandèmia de covid-19, tot i que 
es remarca que caldrà veure com aquest fenomen es tradueix 
al llarg del temps.

En el cas dels municipis de l’Alt Berguedà cal destacar la 
importància de la mineria i de la indústria. La crisi d’aquestes 
activitats va marcar un punt d’inflexió important en la manera 
de relacionar-se amb el paisatge. A partir d’aquest moment, 
valorat de manera molt negativa, l’economia s’orienta cap 
al turisme, que és percebut com una oportunitat per manca 
d’alternatives. Atesa la dependència econòmica que el territori 
té actualment envers aquest sector, que es qualifica com a 
vulnerable, estacional i de poca qualitat, els veïns conside-
ren necessari de diversificar l’economia. Un dels efectes del 
context de pandèmia ha estat, durant el passat estiu, una 
massificació dels espais naturals moltes vegades poc respec-
tuosa amb l’entorn, fet que és vist amb molta preocupació. En 
aquesta línia, els habitants demanen una regulació per tal de 
mantenir la qualitat del paisatge. 

Als municipis de l’Alt Urgell, el sector secundari no va tenir 
tanta presència com a l’Alt Berguedà. En aquest cas, les 
principals indústries eren la Cooperativa Lletera del Cadí i les 
lleteries en general, a més de la venda de pomes. El moment 
d’auge d’aquests sectors es recorda com els anys de màxima 
esplendor a la zona, fins que amb la integració a la Unió Euro-
pea i la conseqüent implantació de la quota de la llet pràctica-
ment totes les explotacions van deixar de ser rendibles.
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Gran part de les propostes d’accions que han sorgit d’aquest 
procés van destinades a impulsar el sector primari, com ara 
la promoció de bancs de terres, l’elaboració d’un programa 
de traspàs de drets d’explotacions ramaderes, la posada en 
servei d’un obrador compartit entre els pobles o la cessió 
d’ús de sòl forestal municipal abandonat que podria aprofi-
tar-se per a conreus o pastures. Per altra banda, també s’han 
recollit propostes encaminades a la preservació del patrimoni 

Taller realitzat a Vallcebre

Taller realitzat a Tuixent

històric, cultural i arquitectònic dels pobles, com per exemple 
el manteniment dels murs de pedra seca, la recuperació de 
camins antics i la compilació de la memòria oral. 
Finalment, per tal d’arribar a més gent en el marc sanitari 
actual s’han habilitat uns formularis en línia dels tallers. Ara 
per ara, els formularis encara són operatius al web 
betula.larada.coop i, per tant, es pot seguir participant del 
projecte telemàticament.

Taller realitzat a Tuixent

Taller realitzat a Saldes

Taller realitzat a Vallcebre Taller realitzat a La Vansa
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Xerrades - debat: 
Convidem, 
escoltem, debatem, 
proposem
En el marc de les presentacions de la segona fase del projecte, 
s’han celebrat dues xerrades sobre economia i treball a l’Alt 
Berguedà i els reptes de la gestió del paisatge, a càrrec de 
Jordi Boixader i Martí Boada.

El dia 4 de setembre, Martí Boada, doctor en Ciències Ambien-
tals i naturalista, va presentar la xerrada titulada El paisatge, 
més enllà d’un quadre pintoresc. Reptes de la gestió del pai-
satge i de la percepció social dels pobles de muntanya, du-
rant la qual va insistir en la idea que el paisatge no és estàtic, 
sinó que es transforma constantment en funció de l’activitat 
social i les dinàmiques naturals. “Amb l’objectiu de mantenir 
una bona qualitat del paisatge”, va afirmar, “és bàsic mante-
nir-ne la funció social, és a dir, vetllar per un territori viu, amb 
activitat econòmica i amb perspectives de futur”. “Els camps 
conreats, les pastures no abandonades i els boscos amb 
gestió són funcions claus per mantenir uns bons nivells de 
biodiversitat, indicador de la qualitat d’aquests paisatges”. 
Per acabar, va animar a mantenir l’autoestima local de la gent 
dels pobles de muntanya arran de la imprescindible funció 
social que duen a terme. 

Per altra banda, el dia 10 de setembre l’economista i politòleg 
Jordi Boixader va conduir la conferència Economia i treball a 
l’Alt Berguedà. Reptes i escletxes de la crisi actual per a un 
futur sostenible, que va dividir en tres parts principals: una 
introducció sobre el mercat de treball i els sectors econòmics 
principals que hi ha actualment a l’Alt Berguedà, a la qual 
va afegir experiències i referents internacionals així com la 
necessitat de replantejar estratègies en matèria de desenvo-
lupament. En l’àmbit laboral, a hores d’ara només la meitat 
dels habitants de l’Alt Berguedà hi treballen. Les taxes d’atur 
d’aquests pobles presenten, a més, un desajust de gènere que 
afecta en particular les dones: les aturades representen un 
15%, mentre que l’atur masculí se situa al voltant d’un 10%. 
Quant als sectors econòmics, a l’Alt Berguedà predominen 
els llocs de treball dedicats al turisme i a la construcció. Tot i 
així, segons l’estudi que es presentava, el territori té molt més 
potencial agrícola i ramader. En aquest context, es planteja si 
en temps de crisi, com l’actual, la prioritat ha de ser atraure 
inversions, empreses i turistes o bé satisfer les necessitats 
del territori amb els recursos i les eines que ofereix. Partint 
d’aquesta reflexió, es van presentar experiències d’èxit de 
territoris autosuficients en diferents àmbits, com per exemple 
el cas de Feldheim (Alemanya) i diverses regions de la Toscana 
(Itàlia) i de Cleveland (EUA). Davant la situació de crisi actual, 

Jordi Boixader va remarcar que “cal que ens plantegem quins 
recursos i capacitats tenim nosaltres, com a societat, per 
satisfer les necessitats locals”. Els moviments per l’economia 
circular, l’economia social i solidària i les cooperatives s’ins-
criuen en aquest escenari per respondre a les mancances dels 
territoris. Tancar-hi els cicles i centrar-hi el desenvolupament 
són estratègies que cal afrontar en aquests espais. 

Podeu visionar les xerrades completes al web 
del projecte Betula betula.larada.coop.
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Observem, contras-
tem i debatem els 
canvis del paisatge 
des del mateix terri-
tori
SORTIDA INTERPRETATIVA A BAGÀ

El dia 3 d’octubre es va dur a terme una sortida interpretativa 
pel poble i l’entorn de Bagà, acompanyats de Joan Nogue-
ra, ramader del territori, i de Teresa Cervera, membre de 
l’ICTA-UAB. L’objectiu de l’activitat era observar els canvis en 
el paisatge de les darreres dècades i debatre’n les causes i les 
conseqüències.

El punt de trobada va ser el monument dedicat a la mineria 
del carbó, un punt simbòlic per explicar el passat miner del 
Berguedà i per contextualitzar breument les evolucions social, 
econòmica i paisatgística del territori. La superfície boscosa 
dels voltants de Bagà ha crescut molt durant les últimes 
dècades, una tendència generalitzada a Catalunya i més espe-
cialment als Pirineus. A Bagà, aquest fenomen s’atribueix a la 
transició d’una economia basada en el sector primari i de sub-
sistència a una economia dependent del sector dels serveis. A 
mitjan segle passat, gairebé tothom vivia de l’agricultura i la 
ramaderia, de manera que tots els vessants de les muntanyes 
eren plens de feixes de conreu, tal com es va poder contrastar 
al llarg de la sortida amb el suport de fotografies antigues. S’hi 
cultivaven patates, mongetes, blat de moro i arbres fruiters, 
especialment pomers, molt presents en el passat i actualment 
en retrocés. Sovint, aquesta activitat agrícola es complemen-
tava amb la feina a la mineria del carbó o a la indústria tèxtil. 

Avui, la superfície de conreu és escassa i correspon en bona 
part a horts d’autoconsum menats per antics miners, ara ju-
bilats, que formen part d’alguna de les comunitats de regants 
que resten a Bagà. De fet, un tret característic del municipi, 
que el diferencia de pobles veïns, com Guardiola de Berguedà, 
és que quasi tota la superfície és comunal. Aquesta particula-
ritat n’ha marcat la gestió del paisatge al llarg de la història i 
ha acabat definint allò que observem avui.

Una transformació considerada transcendental en la confi-
guració del paisatge va ser la substitució de combustibles 
forestals per combustibles fòssils. La fusta va deixar de ser 
rendible i moltes explotacions forestals van abandonar-se. En 
aquest context, un altre factor va accelerar la colonització del 
bosc: les replantacions de pi per part d’ICONA durant els anys 
setanta. Aquestes actuacions perseguien l’objectiu d’explotar 
la fusta i de protegir els vessants de l’erosió, així com altres 
raons merament estètiques. Aquestes poblacions de pi han 
crescut fins a dominar el paisatge que veiem avui. També es 
van observar algunes clapes de massa forestal afectades per 
incendis en les quals la vegetació encara no s’havia recuperat. 

L’itinerari de la sortida va passar per dins del casc antic de 
Bagà fins a tornar al monument de la mineria, i així recordar 
el passat per entendre el present.

Fotografies preses a sortida de Bagà, 3 d’octubre de 2020. Autor: l’Arada.

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



SORTIDA INTERPRETATIVA A LA VALL DE LA VANSA

El dia 17 d’octubre es va fer una sortida interpretativa per 
la vall de la Vansa, acompanyats de Dani Tarrés, enginyer 
forestal i de Cornellana, i de Josep Pujantell, membre de 
l’ICTA-UAB. L’objectiu de la sortida era observar els canvis en 
el paisatge de les darreres dècades i debatre’n les causes i les 
conseqüències.

El punt de trobada va ser a la plaça de Fórnols per seguir 
el camí en direcció a Sorribes. Abans de sortir del poble, 
amb una vista panoràmica de la vall, es van contextualitzar 
breument les evolucions social, econòmica i paisatgística del 
territori. El recorregut de la ruta ressegueix antigues terrasses 
fetes amb murs de pedra seca, actualment colonitzades pel 
bosc. Aquests elements reflecteixen un passat de subsistència 
basat en el sector primari. La superfície de conreu, a principis 
del segle XX, s’estenia des del fons de la vall fins a les cotes 
altes del Cadí i exercia una gran pressió sobre el paisatge. La 
ramaderia, una altra activitat present al territori, també ha 
evolucionat al llarg del temps. A començaments del segle pas-
sat, hi dominaven els ramats d’ovelles. Després s’hi van intro-
duir les vaques de llet i, finalment, amb la pèrdua de rendibili-
tat del sector lleter, la vaca de carn. L’activitat ramadera, molt 
important a mitjans de segle, va marcar el paisatge d’aquells 
anys amb un bosc més reduït i menys dens. L’explotació fores-

tal, important també durant el primer període, ha disminuït 
de manera important per falta de rendibilitat.

L’aprofitament dels recursos naturals va ser molt present a 
la vall, com és el cas del carboneig, la conversió de la fusta al 
carbó vegetal. Igualment, la vall és reconeguda per l’activi-
tat de les trementinaires, que es dedicaven a la recol·lecció 
d’herbes remeieres i olis essencials, a l’elaboració de remeis i 
a la comercialització d’aquests productes a diferents punts de 
Catalunya. Aquests tipus d’aprofitaments de recursos han des-
aparegut. Això ha implicat la pèrdua de marges i de biodiver-
sitat, una pressió desigual en el paisatge i àrees de bosc amb 
arbres de mala qualitat i zones molt brutes, un aspecte que es 
considera un desordre i desequilibri de l’ecosistema.

Per tant, a diferència d’unes quantes dècades enrere, el pai-
satge d’avui és el resultat de la manca de gestió i la desapa-
rició de tècniques d’aprofitament dels recursos. Tot i així, cal 
diferenciar entre els boscos comunals, més ben gestionats, i 
les parcel·les de bosc privades, en general molt més abando-
nades, situades a la zona de Mascaró. Les parcel·les privades 
tenen origen en les anomenades arrancades, una tècnica de 
mitjans de segle consistent a transformar una part del bosc en 
conreus. Els trossos de conreu que se n’aconseguien passaven 
a ser de propietat privada, estatut que han mantingut fins al 
present. Actualment, la gestió que se’n fa és nul·la, de manera 

Fotografies preses a sortida de Bagà, 3 d’octubre de 2020. Autor: l’Arada.
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que el bosc ha reocupat aquests terrenys abandonats. Pel que 
fa a la vegetació forestal, la majoria dels roures i dels pins 
són molt joves: tenen entre 50 i 60 anys. Són els arbres que 
van créixer fruit de l’abandonament de l’explotació de la fusta 
derivada de la transició energètica i l’arribada de combustibles 
fòssils. Encara avui hi ha alguns arbres centenaris als marges 
dels camps de conreu o de les antigues terrasses, que s’han 
conservat perquè servien de fites per delimitar els camps i no 
es van talar. 

Un altre tret característic que es reflecteix al paisatge de 
la vall és la inversió tèrmica. Aquesta climatologia capgira 

Fotografies preses a sortida de Bagà, 3 d’octubre de 2020. Autor: l’Arada.

l’ordre de les capes de vegetació: al fons de la vall hi trobem 
els roures i al capdamunt, les alzines, una disposició ben poc 
habitual en altres indrets.
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3. Memòria, paisatge i vida al Cadí i 
Moixeró

Com s’ha fet aquest 
estudi? 
Per contrastar els canvis esdevinguts al Cadí Moixeró al llarg 
de les últimes dècades, s’han analitzat les cobertes del sòl 
en diferents períodes. Els mapes que n’han resultat, així com 
els continguts i debats dels tallers, han permès d’esbossar 
una història del paisatge i de la memòria popular. La meto-
dologia d’elaboració dels mapes ha variat en funció dels anys 
estudiats. Aquestes diferències poden induir, a escala reduïda, 
a alguns errors comparatius. Tanmateix, aquí ens interessa 
observar les tendències generals, que els mapes que es pre-
senten ja poden mostrar.

El mapa corresponent a la dècada de 1920 ha estat elaborat 
a partir de la digitalització de les planimetries de l’Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). Es tracta de documents manuscrits 
conservats en paper a l’arxiu històric de l’IGN. L’interès de la 
digitalització rau en la possibilitat de comparar-los amb fonts 
d’èpoques posteriors. El fet que siguin mapes traçats a mà 
implica que el marge d’error sigui més gran i que els resul-
tats no siguin tan concrets com en dècades més tardanes. La 
metodologia que hem seguit per als anys 1956, 1987 i 2017, 
en canvi, ha estat diferent. Malgrat que les fonts d’informació 
no siguin les mateixes, els usos del sòl s’han unificat amb les 
categories que ens interessa d’analitzar en aquest projecte 
(boscos, matollars, conreus, prats i zones urbanitzables). 
En el cas del mapa del 1956, però, no disposem d’informació 
completa per a tota l’àrea d’estudi, sinó només de l’àmbit que 
pertany a la Diputació de Barcelona.

Més enllà del verd: 
Memòria popular 
del paisatge
El paisatge és un element en evolució constant, resultat de 
les dinàmiques socials, culturals, econòmiques i ecològiques 
d’un territori al llarg del temps. Els ecosistemes i els sistemes 
socials que conformen aquests paisatges han evolucionat 
de manera conjunta i han protagonitzat una història social i 
ecològica que, en el cas del Cadí i Moixeró, és especialment 
interessant.

Els pobles i l’entorn de les serralades pirinenca i prepirinen-
ca han experimentat transformacions socioeconòmiques 
i paisatgístiques importants durant els darrers dos segles. 
La incorporació de noves tècniques agrícoles i ramaderes, a 
mitjans del segle XVIII, va comportar un canvi remarcable en 
les condicions de vida de les zones de muntanya del Pirineu 
català (Molina, 2000). L’extensió dels terrenys cultivables i 
l’aprofitament dels recursos forestals, juntament amb l’incre-
ment de la ramaderia i l’aprofitament dels recursos naturals 
disponibles, va definir el paisatge de manera molt evident 
durant aquelles dècades. Les valls, les planes, els voltants dels 
pobles i les zones amb un relleu més favorable eren aprofita-
des pels conreus, però aquests cultius també s’expandien per 
les vessants de les muntanyes mitjançant la construcció de 
feixes. Aquest sistema permetia suavitzar el pendent i aprofi-
tar el terreny per cultivar-hi patates, mongetes i cereals. A Cer-
neres, un poble abandonat a l’est de Josa, els camps de conreu 
arribaven fins als 1900 metres. El model agrari de la vall, el 
recurs als prats de pastura i l’explotació forestal van fer que la 
superfície boscosa fos residual, en comparació amb l’àrea de 
territori destinada a l’agricultura i a la ramaderia.

“El bosc ha canviat en el sentit que abans hi havia ovelles i hi havia 
cabres, i això feia com una neteja dels boscos. Els boscos eren 
menys espessos, hi havia menys mates, menys esbarzers, eren molt 
més nets. En no haver-hi bestiar, els boscos s’han embrutat molt. 
S’hauria de tornar a fer servir cabres i bestiar d’aquest tipus. És un 
problema pel risc d’incendi.” 

  Josep Cabanas (Guardiola de Berguedà, 1942)

Els nous usos del sòl van impulsar un creixement demogrà-
fic als municipis del Cadí i Moixeró que va arribar al màxim 
històric a mitjans del segle XIX, al voltant de 1860. D’ençà, el 

14 Projecte Betula



despoblament lligat al decreixement progressiu de l’activitat 
agrària, de la ramaderia i dels aprofitaments forestals ha estat 
una realitat fins als nostres dies.

Fins ben entrat el segle XX, la pagesia ha sustentat l’eco-
nomia familiar dels pobles de muntanya. Generalment, les 
unitats de producció a l’entorn dels masos o de les cases dels 
pobles eren de tipus familiar. Les formes de vida s’adaptaven a 
les feines del camp i a l’entorn. La cabana ramadera a Adraén, 
Fórnols, Cornellana, Tuixent i Josa de Cadí va esdevenir 
crucial. En concret, Josa de Cadí va arribar a tenir l’any 1940 
més de 5.000 ovelles pròpies i més de 20.000 caps de bestiar 
transhumant a l’estiu, un nombre que molt probablement era 
superior cent anys abans. Durant les èpoques de baixa produc-
tivitat agrària, per tal d’aconseguir els ingressos per sobreviu-
re, les jornades al camp es complementaven amb l’explotació 
del bosc, l’elaboració de pega i de carbó vegetal, el contraban 
o bé altres activitats com l’artesania i el comerç de remeis de 
les Trementinaires de la Vansa.

“De temporada a temporada a vegades trucaven: “quan baixareu, 
que us esperem, que hem acabat això, hem acabat allò... “. “Per 
tal temps ja baixarem”. No podies marxar quan volies, sinó quan 
anava bé. Quan havies acabat la feina del camp, la feina de casa els 
que quedaven a casa ja ho feien”.

  Emília Llorens (Cornellana, 1934)

“Llavors de jornals n’hi havia pocs i tots només vivien de la terra, 
gairebé com aquell qui diu... I “llavores” només compraven el pa 
i l’oli, eh? Perquè poca cosa més! Lo altre s’ho havien de collir de 
casa. A casa teníem una burra per fer la feina, i llaurar ho feien 
amb les vaques. I segar amb el volant... encara ho havia fet una 
mica. El meu pare havia anat de llogat per guanyar-se algun 
centimot”.

  Josep Coma (Feners, 1951)

A principis de segle XX, concretament el 1915, la creació de 
la Cooperativa Lletera Cadí va esdevenir un punt d’inflexió en 
el desenvolupament econòmic dels pobles de l’Alt Urgell. A 
partir d’aquest moment, es van anar substituint els ramats de 
cabres, ovelles i cavalls pels ramats de vaques, ja que la llet 
tenia molta sortida. 

“Llavors al camp feies la civada, el blat de moro, tot pel bestiar. 
Cada casa teníem els porquets, si en tenies dos o en tenies tres, les 
vaques, que llavors n’hi havia poques, fins que va arribar l’època 
de la llet. L’època de la llet es va començar a Tuixent [...] Quan va 
començar a arribar la carretera fins aquí ja hi havia les Lleteries de 
la Seu. Van fer contracte i anava a la Seu, la llet. Llavors conrear ja 
es va acabar, llavors es feia més alfals per vedells, menjar per les 
vaques i munyir. Va anar posant tothom les vaques. Va durar fins 
que les Lleteries es van fúmer enlaire...”. 

  Emília Llorens (Cornellana, 1934)

Llavors hi va haver una època que hi havia molta gent i es feia 
molta llet. Es portava aquí dalt, 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. La llet es venia a Lleteries. Hi havia el Cadí i Lleteries”.

  Lluís Picart (Tuixent, 1930)

També va ser a principis de segle quan la fusta dels boscos 
va tornar-se un bé preuat i l’explotació dels boscos es va 
intensificar. A banda d’utilitzar la fusta per escalfar-se, es 
destinava sobretot a la mineria subterrània, on s’emprava 
per apuntalar les galeries, i a la construcció, que requeria de 
taulons, fusta per bastiments de portes i finestres, travesses 
de vies i pals de llum i de telèfons, entre d’altres. Fins i tot se’n 
feien caixes de taronges. A casa, tothom tenia feina per fer i 
mans per treballar. De ben petits, els fills treien el bestiar a 
pasturar per tal de contribuir a la família, o bé se n’anaven a 
treballar llogats per altres cases. 

“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 vailets. I a guardar els porcs, també!”.

  Ramona Pons (Maçaners, 1928) 

“Fèiem el blat, la civada, l’ordi, els pèsols, les mongetes, les pata-
tes... tot el que hi havia per fer. Els horts, cols, enciams... de tot. Tot 
ho collies i encara “minjaves” bé. Ara no res, tot alterat ho menges 
i no té cap gust de res. Però bé, s’havia de fer tot: el blat pel pa, per 
portar-lo al molí i fer farina. Ens fèiem el pa aquí a casa”. 

  Emília Llorens (Cornellana, 1934)

Aquesta manera de relacionar-se amb l’entorn, amb un 
aprofitament molt important dels recursos, es plasma en la 
configuració del paisatge dels anys vint, quan gairebé un terç 
del territori estava format per prats i conreus. Aquesta xifra 
no ha tornat a ser mai més tan elevada.

La vila de Gósol (1913). Autor: Cèsar August Torras, Arxiu Fotogràfic del Centre 
Excrusionista de Catalunya
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Vista parcial d'El Querforadat (Cava) amb el Cadí nevat al fons (1926). Autor: Rossend Flaquer i Gil, Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya.

Poble i entorn de Castellar de N'Hug (1925). Cedida per Eduard de Cal Rossinyol. El poble i l’entorn de Tuixent (1905). Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de 
Catalunya.

Cases i església del municipi de Gisclareny (1945-1965). Autor: Antoni Maymó i 
Duarte, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya 

Vista general de Josa del Cadí (1919). Autor: Josep Salvany i Blanch, Biblioteca 
de Catalunya. 
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Vista general del Santuari i la masia de Gresolet (entre 1890 i 1923). Autor: César August Torras. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

Mapa d’usos del sòl del 1920-1930

Font: Elaboració pròpia a partir de les planimetries de l’IGN (Instituto Geográfico Nacional)
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Sorribes i la Serra d’Ensija al fons (década de 1940). Fotografia cedida per Dani Tarrés
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Entre els anys quaranta i setanta del segle passat, la mecanit-
zació del camp i la intensificació i capitalització de l’agricul-
tura i de la ramaderia van modificar la manera de cultivar la 
terra, especialment a les zones de muntanya de difícil accés 
on la comercialització del producte era més complicada. La 
pèrdua de competitivitat de la ramaderia extensiva davant 
la cria intensiva de bestiar boví i oví són causes directes de 
l’abandonament de les activitats tradicionals (Cervera, 2017). 
De la mateixa manera, es van abandonar moltes feixes culti-
vades perquè ja no eren rendibles. La diversitat paisatgística, 
ecològica i cultural del territori es va anar perdent i el bosc 
va guanyar extensió i densitat.

Als conreus de Castellar no hi ha passat mai cap roda. No trac-
tors... roda! Ni carros! És impossible d’anar-hi: és tot costerut, pen-
jat. A partir dels anys cinquanta ho van anar deixant, els pagesos, 
perquè no era “rentable”. Es feien patates i blat. 

  Ramon Armengou (Castellar de N’Hug, 1940) 

Tot i aquesta tendència general als municipis del Cadí Moixe-
ró, a alguns pobles de l’Alt Urgell va despuntar un nou nínxol 
de negoci: els arbres fruiters. La venda de peres i sobretot de 
pomes va ser un actiu econòmic destacable que va aflorar 
cap als anys cinquanta i va perdurar fins a la decadència, als 
anys vuitanta, coincidint amb la riuada de 1982 a Alàs i Cerc. 
Aquest desastre va danyar seriosament les plantacions, motiu 
pel qual moltes no es van recuperar.

Amb tot, la proliferació del bosc no es deu només a l’aban-
donament dels camps i de les pastures, sinó també a la 
transformació dels models energètics. L’energia s’obtenia 
de combustibles forestals (llenya i cabró vegetal), fins que a 
mitjans del segle XX es va substituir per la importació de com-
bustibles fòssils (petroli, carbó mineral i gas natural). Aquesta 
transició va comportar la fi de les explotacions forestals per 
manca de rendibilitat, de manera que el bosc va recuperar 
espais productius fins llavors. 

Igualment, la industrialització que començava a despuntar va 
suposar un punt i a part en el desenvolupament dels pobles 
del Cadí i Moixeró i en la relació de les comunitats locals amb 
l’entorn. Les àrees de muntanya es van situar en desavantatge 
competitiu davant certes zones de la plana, de manera que 
molts habitants del Cadí i Moixeró van decidir emigrar cap 
als territoris industrialitzats a la recerca d’unes condicions de 
vida millors i d’uns ingressos més estables. A alguns pobles de 
l’Alt Urgell, com per exemple la Vansa i Fórnols i Alàs i Cerc, la 
construcció de la carretera als anys cinquanta va accelerar-ne 
el despoblament. Pel que fa a la gent que es quedava, o bé 
no tenia recursos per marxar, o bé es quedava a causa dels 
lligams i l’estima al territori. A l’Alt Berguedà, el creixement 
de la mineria, de la indústria tèxtil i de la fàbrica cimentera de 
Castellar de n’Hug va propiciar l’arribada d’immigració. Però el 
pas d’una economia basada en el sector primari a un nou mo-
del industrial també va accelerar l’abandonament de camps 
i pastures. Les mines de carbó a cel obert, situades a Saldes, 
Fígols i Vallcebre, van deixar una petjada irreversible en el 
paisatge, que avui evoca el passat miner de la comarca.

“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 (Guardiola de Berguedà, 1944)

[A] les mines de Carbons de Berga hi havia 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 tenia 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 (Sant Julià de Cerdanyola, 1923)

[A] Asland sempre havien de menester gent. Era una feina dura, i 
quan podien una mica i trobaven una altra cosa, la gent marxaven. 
No estava ben pagat i era molt dura, la feina aquella. Molta pols, 
molta porqueria. La gent de Castellar preferien anar a fer el contra-
ban, anar a picar pins als boscos... i quan no hi havia més remei se 
n’anaven al Clot del Moro. 

  Ramon Armengou (Castellar de N’Hug, 1940)

Malgrat que encara fos molt residual, va ser en aquest 
moment que al Berguedà sorgiren experiències turístiques 
amb els recursos naturals i culturals com a punts d’interès 
(Boixader, 2019). El perfil del primer visitant és el practicant 
d’un excursionisme tradicional, poc nombrós i de classe 
benestant, meravellat per l’entorn natural, que cerca espais de 
tranquil·litat i bellesa com a alternativa a la ciutat industrial. 
Aquesta tendència es reprodueix en l’emergència del turisme 
de neu. El primer teleesquí de l’Estat espanyol, ubicat a la 
Molina (Cerdanya), es va construir l’any 1946, malgrat que 
aquesta estació no es consolidés fins el 1953. Als anys seixan-
ta el turisme de neu s’expandeix al Pirineu català, amb la 
construcció de la gran majoria d’estacions, com per exemple a 
la Masella (1967), a cavall del Berguedà i la Cerdanya.

Vista general de la fàbrica del Clot del Moro, Castellar de n’Hug. 
Autor: L. Roisin, Fons de l’Ajuntament de Castellar de N’Hug.
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Mapa d’usosi cobertes del sòl 1956

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de cobertes del sòl de 1956 de l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona i el CREAF.

Home a un camp de Vallcebre (1950-1960). Autor: Vicenç Aparicio, Arxiu de 
l’Àmbit de Recerques del Berguedà

Vagonetes de carbó a Saldes (dècada de 1940). Fotografia cedida per Dani Tarrés

Vista general de la fàbrica del Clot del Moro, Castellar de n’Hug. 
Autor: L. Roisin, Fons de l’Ajuntament de Castellar de N’Hug.
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La mineria i la indústria, activitats que fins llavors havien 
tingut un pes rellevant a molts municipis del Cadí i Moixe-
ró, entren en crisi a les darreries dels anys setanta. És en 
aquesta conjuntura que el turisme i la construcció comencen 
a erigir-se com a alternatives econòmiques per a un territori 
que en veu perillar l’ocupació principal. L’arribada de visitants 
s’explica per l’atracció del paisatge que envolta els pobles 
del Cadí i Moixeró, percebut com un paratge natural de tran-
quil·litat, desconnexió i bellesa. En aquest marc, entre els 
anys setanta i vuitanta s’executen diversos plans de repobla-
ment de pi a algunes zones del Cadí i Moixeró, impulsats en 
bona part per ICONA i per un raonament que confon qualitat 
ambiental amb quantitat de bosc. Els objectius de les planta-
cions eren múltiples, però sobretot pretenien fixar vessants 
per evitar-ne l’erosió, ampliar el bosc, fer-lo més atractiu al 
visitant i treure’n un rendiment econòmic amb l’explotació 
de la fusta. La manca de rendibilitat del sector forestal, però, 
va fer desestimar el projecte i va derivar en la proliferació 
descontrolada del bosc.

“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 carrete-
res. Perquè si no, ni carretera no tindríem”.

  Emília Llorens (Cornellana, 1934)

“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 (Ossera, 1932)

La incipient concepció del paisatge com a zona de lleure i oci 
es fa palesa també en la construcció del primer remuntador 
a Coll de Pal (1977) i de l’estació d’esquí de Tuixent - La Vansa 
(1980). El nou rumb marca un punt d’inflexió en el desenvolu-
pament dels pobles, especialment a l’Alt Urgell. El reconeixe-
ment que començava a tenir el paisatge del Cadí i Moixeró, 
juntament amb els valors ecològics que conformen aquest 
territori, van ser les raons principals per les quals, l’any 1983, 
es creava el Parc Natural del Cadí Moixeró. La creació del parc 
va ser determinant per a molts municipis, ja que va implicar 
l’arribada de més visitants, turistes i excursionistes així com 
científics.

Pocs anys més tard, el 1986, amb la integració d’Espanya a la 
Unió Europea, es va imposar la quota de la llet. Aquesta taxa 
va provocar la regressió de les explotacions lleteres presents 
a l’Alt Urgell. Aquesta activitat econòmica, desplegada l’any 
1915 amb la creació de la Cooperativa Lletera Cadí, que per-
metia la subsistència als pobles de muntanya, decau a la dèca-
da dels anys vuitanta perquè ja no era prou rendible. 

Excursionistes a la Balma de les Orenetes, al Pedraforca, al fons la Serra del 
Cadí (1972). Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya.

Un excursionista al camí d’Ansovell (Cava) (1974). Arxiu del Centre Excursio-
nista de Catalunya.

Vaques a un camp de La Vansa (dècada de 1950). Fotografia cedida per Maria Pal.
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Elaboració pròpia a partir del Mapa de Cultius i Aprofitaments del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Mapa d’usos i cobertes del sòl 1980

El poble de Maçaners amb el Cadí i el Comabona nevats, al fons (1971). Arxiu 
del Centre Excursionista de Catalunya.

Excursionistes en un vessant per damunt del poble de Cornellana (1977). Arxiu del 
Centre Excursionista de Catalunya.

Paral·lelament, els pobles es van despoblant i l’abandonament 
dels camps, conreus i pastures s’accelera. Amb el nou con-
text, el paisatge segueix evolucionant: la cobertura del bosc 
augmenta progressivament i ocupa ja més de la meitat del 
territori. Aquesta tendència, mantinguda des de principis de 
segle, s’intensifica a partir d’aquest moment.

“Les cases que eren més petites anaven marxant, s’anaven buidant. 
Abans marxava un masover i en venia un altre, llavors ja no venia 
ningú més”.

  Josep Cabanas (Guardiola de Berguedà, 1942)
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El canvi d’un model productiu basat en l’agricultura i la 
ramaderia -amb l’experiència industrial en alguns punts 
del parc- cap al nou model turístic s’accentua especialment 
a partir del segle XXI.  Aquest procés ve acompanyat de la 
construcció social del paisatge com a espai d’oci, lligada a un 
paisatge verd i poc humanitzat que s’associa a les nocions de 
sostenibilitat i qualitat ambiental. L’interès pels boscos i els 
entorns de muntanya s’ha generat des del vessant lúdic. 
Més recentment, guanya importància el valor del paisatge per 
part del món de l’esport amateur, amb les curses de muntanya 
i l’esquí com a màxims exponents. El turisme actiu i esportiu 
es converteix així en un altre actor del consum territorial. 
Aquesta activitat tendeix a concentrar-se en espais de gran 
valor natural i té una estacionalitat marcada (Boixader, 2019).

“Les famílies abans tenien cinc o sis fills i tots tiraven i tots treba-
llaven, però ara les coses són diferents. Abans no es necessitava 
tant, amb lo del camp anaves molt bé. Plegar-se la llet és lo que va 
fotre aquí la pagesia per terra. [...] Aquí, en lloc de canviar per anar 
amunt, hem anat avall”.

  Emília Llorens (Cornellana, 1934)

La transformació del paisatge en aquest sentit ha estat molt 
important, tot i que no és generalitzable a totes les zones del 
parc. L’augment de segones residències, especialment a la 
comarca de la Cerdanya, ha suposat un canvi molt evident en 
la fisonomia dels pobles i els entorns de muntanya. En aquest 
cas, els xalets, les urbanitzacions i la construcció de noves 
carreteres han augmentat sis vegades la superfície respec-
te al 1986 en el conjunt dels municipis. Aquest procés de 
creixement residencial s’ha reproduït a alguns pobles de l’Alt 
Berguedà i també, en menor mesura, als de l’Alt Urgell.

“El turisme ha salvat el poble, la poca gent que hi ha. Si no, hauria 
hagut de plegar tothom. Les fondes han donat molta feina, gent 
del poble que també hi treballa. Les botigues també tenen em-
pleats. Es viu més del turisme que de res més allà dalt”.

  Ramon Armengou (Castellar de N’Hug, 1940)

L’abandonament progressiu de les activitats primàries, la 
manca de rendibilitat de les explotacions forestals i la valo-
rització del bosc des del punt de vista turístic han permès 
que l’augment de la superfície forestal persisteixi durant les 

Primeres cases del nucli de Saldes amb la serra del Moixeró al fons (2020). 
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Hort d’autoconsum i nucli de Josa de Cadí (2020). 
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Vaques pasturant a prop de Tuixent
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Nucli de Maçaners amb el Cadí al fons (2020). 
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.
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darreres dècades. Ara com ara, la cobertura de bosc ja supera 
el 60% del territori del Cadí i Moixeró, en detriment de la 
superfície conreada, que actualment ocupa només un 3% de 
l’extensió. Malgrat que el model econòmic local i territorial ex-
pliqui en bona part la transformació del paisatge, cal englobar 
aquests canvis en un context global, marcat pel canvi climàtic. 
L’augment de les temperatures i la irregularitat de les pluges, 
són factors que també estan intervenint en l’estructura del 
paisatge. La coberta de bosc cada vegada es troba a més alça-
da, ja que les temperatures són cada cop menys exigents, de 
manera que, a llocs on abans hi havia matollar o prats d’alta 
muntanya, actualment són zones colonitzades pel bosc. En 
aquest sentit, hi ha estudis que demostren que entre el 1956 i 
el 2006, el límit de bosc al Pirineu català ha augmentat fins a 
40 metres d’alçada en algunes zones, en detriment de les pas-
tures (Ameztegui et al., 2010 i 2015). De la mateixa manera, 
el canvi climàtic pot transformar radicalment el paisatge que 
veiem avui en un futur, per exemple en cas que es produeixi 
un incendi forestal. El creixement de la superfície forestal, 
la manca de gestió i aprofitament dels recursos, l’augment 

dels períodes de sequera i les temperatures cada vegada més 
extremes han situat aquest territori en una situació molt 
vulnerable que cal tenir present.

“L’agricultura pràcticament no existeix. La terra no pot, és tot secà. 
Aquells anys que menàvem la terra plovia molt sovint. L’aigua era 
més abundant. Avui dia si plantessis allà et veuries feines de fer-ho 
néixer”.

  Ramon Armengou (Castellar de N’Hug, 1940)

Malgrat aquest escenari, que es segueix reproduint, cal 
remarcar que es valora cada vegada més la gestió del territori 
per part de la pagesia, la ramaderia i els treballs forestals 
destinats a mantenir la qualitat dels paisatges. Tenint present 
la tendència del despoblament rural de les darreres dècades, 
la diversificació de l’economia no només es veu com una opor-
tunitat per fer reviure els pobles, sinó també com una eina per 
reequilibrar els paisatges i mantenir-ne la qualitat.

Font: Elaboració pròpia 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)

Mapa d’usos i cobertes del sòl 2017
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Foto de portada: Nen segador.
Autor Joan Ribera, arxiu Fem memòria.



4. L’anàlisi diacrònica de fotografies 

L’anàlisi diacrònica de fotografies, a través de la comparativa 
d’imatges antigues i actuals en un indret determinat, ens per-
met visualitzar i analitzar els canvis en el paisatge, el territori i 
les activitats humanes.

Poble de Bagà i entorn, dècada 1940. 
Fotografia cedida per Dani Tarrés.

Poble de Bagà i entorn, 2020.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Gósol venint de Sorribes, dècada 1940.
Fotografia cedida per Dani Tarrés.

Gósol venint de Sorribes, 2020. 
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Coll de Josa, dècada del 1940.
Fotografia cedida per Dani Tarrés.

Coll de Josa, 2020.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.
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Poble i entorn de Tuixent, dècada 1964
Fotografia cedida per Helena Montmany.

Poble i entorn de Tuixent, 2020.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

De Gósol cap a Sorribes, dècada de 1940. 
Fotografia cedida per Dani Tarrés.

De Gósol cap a Sorribes, 2020. 
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Plaça Major de Gósol, dècada de 1940.
Fotografia cedida per Dani Tarrés.

Plaça Major de Gósol, 2020.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Poble i entorn de Tuixent, dècada 1940
Fotografia cedida per Dani Tarrés.
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