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Objectius i resultats esperats
OBJECTIUS

 1 — Donar a conèixer el vincle indissociable entre cultura 
i paisatge de muntanya, la interacció de l’home i la natura i 
la importància d’aquest diàleg en l’escriptura de la història 
recent i del futur dels pobles del Cadí Moixeró.

 2 — Construir un espai d’acció conjunta entre els dife-
rents pobles per tirar endavant actuacions efectives enca-
minades a la divulgació i valorització dels significants del 
paisatge.

 3 — Ampliar la Xarxa Betula a l’Alt Urgell i Cerdanya.

RESULTATS ESPERATS

 1 — Planificació d’una bateria d’actuacions consensuada 
que permeti avançar cap a la sostenibilitat econòmica, ecolò-
gica i social dels pobles del Cadí Moixeró. 

 2 — Identificació i articulació d’agents, recursos i iniciati-
ves per a l’activació econòmica del territori.

Sobre el projecte Betula

El camí recorregut fins ara

 El projecte BETULA - Promoció integral dels pobles 
del Parc Natural Cadí-Moixeró s’inicia la tardor del 2018. 
Promogut 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, 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 con-
juntament 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 
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). 

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. 

 Des de l’inici del projecte Betula, a la tardor del 
2018, s’ha treballat en diferents línies. Inicialment es va dur 
a terme una tasca de recerca documental i d’arxiu, recopilant 
més de 700 fotografies de l’àmbit del projecte, gràcies a les 
persones que en el seu moment van cedir les fotografies, així 
com també arxius comarcals i Ajuntaments. Durant l’inici del 
projecte també es va estar fent entrevistes d’història de vida a 
diferents persones d’interès per la seva trajectòria vital, amb 
l’objectiu de descriure i explicar els canvis experimentats en el 
territori del Cadí Moixeró.

La fase de participació ha comptat amb una quinzena de 
tallers, repartits entre els pobles del Berguedà i l’Alt Urgell 
que formen part del Parc Natural del Cadí Moixeró. Fins a 

dia d’avui, han participat en el procés més de 400 persones, 
a banda dels 6 tallers realitzats a escoles i instituts del Cadí 
Moixeró. Durant la tardor del 2020 també s’han dut a terme 
dues sortides interpretatives a Bagà i la vall de la Vansa per 
observar canvis el paisatge i com aquest ha evolucionat al 
llarg de les darreres dècades.

Aquesta és la cinquena revista que s’edita del projecte Betula, 
que s’afegeix a un còmic sobre la realitat de la pagesia, la 
ramaderia i silvicultura de muntanya, juntament amb un des-
plegable sobre la història recent del paisatge del Cadí Moixeró 
i un mapa interactiu. Tot el material el podeu consultar i 
descarregar a la pàgina web del projecte:
www.betula.larada.coop
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 Especialment a partir dels anys cinquanta del segle 
passat els usos del sòl associats la pagesia – i de forma molt 
evident i més intensa als pobles de muntanya– comencen a 
canviar de forma molt significativa, governats per la inten-
sificació i capitalització de l’agricultura i ramaderia, que fan 
modificar els aprofitaments potencials dels recursos natu-
rals, variar l’abundància i distribució d’espècies i canviar el 
perfil d’ús social- excursionista de l’entorn.  Paral·lelament es 
produeix el desenvolupament i posterior crisi de les activitats 
industrial i minera. 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. 

El Parc Natural del Cadí i Moixeró és un dels espais naturals 
més concorreguts de Catalunya. El paisatge, que avui és el 
principal actiu turístic, ha patit grans canvis al llarg del segle 
XX, amb una pèrdua molt important de població i de dinamis-
me social. Aquesta realitat ha tingut un impacte també en 
el paisatge que avui coneixem i gaudim. El bosc va més enllà 
d’una simple descripció ecològica sinó que conté també una 
visió cultural, comunitària i  socioeconòmica. De maneres de 
fer que des de temps ancestrals han tingut en aquests espais 
un sostén per a la seva vida diària des de les seves diverses 
dimensions i expressions. Als pobles del Cadí, amb una super-
fície eminentment forestal, els boscos han guanyat terreny 
atès que moltes feixes abans cultivades han quedat en desús, 
i han guanyat densitat i extensió degut a la pèrdua de treballs 
i aprofitaments forestals. Els boscos havien acollit desenes 
de feines que, directa o indirectament creaven llocs de treball 
i construïen un paisatge divers, ric culturalment i ecològi-
cament, i resilient. Des dels aprofitaments forestals per a la 
mineria o l’electrificació fins a la fabricació artesanal de carbó 
o pega per guarir el bestiar. Passant pels costals (feixos de 
llenya preparats per als forns) o tants d’altres oficis que hi 
aportaven un dinamisme avui pràcticament inexistent.

Antecedents i motivació
Entre els anys 40 i 70 del segle XX la mecanització del camp 
i l’arribada de fertilitzants van fer canviar del tot la manera 
de cultivar la terra, especialment les zones de muntanya amb 
difícil accés i difícil comercialització. Moltes feixes petites es 
van abandonar perquè no eren rendibles, i el mosaic i diver-
sitat paisatgística es va anar perdent, i el bosc que tant atrau 
als visitants va guanyant extensió i espessor, però perdent 
diversitat tant ecològica com cultural. Aquest procés ha anat 
acompanyat d’una construcció social del paisatge d’oci vincu-
lada a un paisatge verd i verge que de forma errònia s’associa 
a qualitat ambiental i sostenibilitat. Avui en dia s’ha despertat 
de nou l’interès per als boscos i els entorns de muntanya, però 
des d’una visió eminentment lúdica. El mosaic paisatgístic i 
cultural s’ha anat disseminant i tornant en un paisatge conti-
nu, amb tot l’increment de vulnerabilitat al canvi global que 
això comporta.

La persistència de pobles de muntanya, i especialment aquells 
vinculats amb la pagesia, no és fàcil en un mercat globalitzat. 
D’aquí rau la necessitat de fer-la compatible amb els nous 
usos lúdics i d’oci que s’han generalitzat al territori, tant dins 
del Parc Natural (que disposa de mecanismes de regulació 
propis) com i especialment a les zones d’influència del Parc: 
la massificació dels boscos en època de bolets, o la celebració 
de curses i entrenaments de corredors de muntanya en són 
exemples d’activitats en alça. Fer compatible aquestes els di-
ferents usos socials del paisatge amb una concepció dinàmica 
i complexa del paisatge, que inclogui i promocioni els valors 
socials i culturals associats, és imprescindible per treballar 
cap a uns paisatges i entorns ecosocials resilients al canvi 
global.Perquè els valors del paisatge dels pobles de muntanya, 
del Cadí i Moixeró, siguin perdurables en el temps (o sigui, 
sostenible tant ecològica com socialment) cal que avancin 
de la mà de la promoció social i cultural, i de la creació de 
diversitat paisatgística i social. Iniciar el camí cap aquesta 
direcció requereix de reconstruir el què socialment entenem 
per paisatge, integrar-hi la perspectiva històrica i social i la 
importància patrimonial (material i immaterial), i propiciar el 
reconeixement de la seva complexitat i dinamisme.

Taller a Bagà

5Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró



1. Marc conceptual i
 perspectiva de paisatge

EL PAISATGE COM A CONCEPTE COMPLEXE 

Quan el terme paisatge apareix en les diferents llengües 
europees (del segle XVI al XVIII segons els casos), només hi 
havia un sentit per entendre’l, l’artístic: “un paisatge” sols 
anomenava una obra pictòrica que representava una vista del 
país, més o menys figuratiu, més o menys carrega de símbols 
introduïts per l’artista. A l’actualitat, per obra de la propa-
ganda massiva dels valors estètics i higiènics del gaudi de 
la natura. A casa nostra el concepte de paisatge és introduït 
progressivament pel món de l’excursionisme, que inicialment 
podia tenir un caràcter més d’explorador, i progressivament es 
transforma amb un caràcter més del gaudir, el de la cerca d’un 
territori agradable, positivitzat (a nivell artístic) que atorga 
calma (principalment des de la societat d’oci), construint-se 
així, progressivament, uns valors que no es fonamenten en els 
valors o dimensions del lloc viscut, sinó en el lloc desitjat, que 
és construït i guiat per uns objectius centralistes i etnocèn-
trics construïts principalment des de la voluntat de mantenir 
uns paisatges per gaudir.

En els darrers anys , acompanyat de l’ecologia del paisatge, 
la geografia, i la nova percepció del món rural, el paisatge 
desitjat, que inicialment era gairebé purament forestal o 
homogeni (per exemple un desert), evoluciona i incorpora 
també la diversitat de tons, com el què ens aporta el paisat-
ge agroforestal. Aquesta diversitat de tons està íntimament 
relacionada amb l’ús popular i social dels recursos naturals, 
i en essència la pagesia. La pagesia és la mà del pintor que 
dibuixa uns paisatges que ara són reconeguts no només pel 
seu valor estètic (que també canvia i es diversifica, admet ja 
el paisatge agroforestal), sinó també per les seves funcions 
ambientals i culturals, les anomenades externalitats positives, 
que primerament, i a partir de la Declaració de Río -1992-, 
es basen en el bosc i progressivament incorporen el paisatge 
agroforestal, potser a partir de la incorporació de l’Agenda 
2000 a la PA – que substitueix desenvolupament agrari per 
desenvolupament rural-.

Possiblement així és com neixen les tesis conservacionistes 
i és on comencen a divergir els significats que se li atorguen 
al terme “paisatge”, cada vegada més reivindicat i present 

en marques, campanyes i eslògans territorials. En aquest 
context, i en paraules de Xavi Farré, “el capital reclama i els 
polítics exclamen, l’enorme valor del paisatge” , i per tant 
es mercantilitza, es crea un mercadal, entès en tant que 
“llibertat de negoci limitada i vigilada pel poder en un terreny 
acotat”. Del mercadal en deriva (Farré 2002) la “mercadalitza-
ció», tant del medi com dels paisatges que el representen, un 
procés que esdevé quan la penetració del capitalisme ja està 
consolidada, i que és paral·lel a la urbanització física del medi i 
a la legislació dels modes de vida possibles.

Rogers (1997) parla d’un procés d’artialització del paisatge, 
però els estudis i la realitat sobre el terreny, demostren que 
aquest “mode de mirar” és desbordat constantment, sobre el 
terreny, pels “modes d’habitar”, que són teixits sobre la trama 
d’una relació afectiva de les persones amb l’entorn. La trama 
respon a molts tipus de representacions espacials, no només 
a la del paisatge artialitzat (Bonin, 2000). Per això és més útil 
parlar de “formalització”, in visu i in situ, com proposa Roger, 
concepte que sí que pot ser extrapolat a d’altres contexts 
no tan influenciats per la transformació artística, perquè 
la política, l’economia i l’ordre social també entren en les 
construccions culturals (o àmbits) formalitzats en l’entorn. Un 
exemple màxim el dóna Roma descrivint el Mount Rushmore, 
on s’han esculpit les cares dels primers quatre presidents dels 
Estats Units, una formalització in situ tan radical, que és més 
un homenatge que un paisatge (Roma, 2000). Ara bé: huma-
nament és difícil no observar quatre rostres, però si no sabem 
qui són, no ens dirà res de simbologia política.

La divergència entre el significat i la percepció de la potencia-
litat significant del paisatge per una comunitat genera, doncs, 
conflictes d’apropiació ” (Berque, Conan et at 1999: 51), que 
s’originen en les paradoxes de la incomprensió, en la realitat 
que des d’un mateix punt físic d’observació poden mantenir-se 
diferents punts de vista. Quan el pagès es mostra perplex, 
davant de les exclamacions de bellesa paisatgística dels visi-
tants, aquests, al seu torn, també quedaran perplexos:
“No saben apreciar el que tenen”.

Els significats que se li atorga al paisatge depenen del tipus de 
subjecte que el defineix. Sovint els discursos que no focalit-
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zen l’anàlisi en com són viscuts els paisatges, redueixen el 
seu anàlisi a factors immòbils (físics, estètics, ecosistèmics i 
ecològics, i, segons quines perspectives, també culturals), on 
el paisatge es percep com a continent. Malgrat cada vegada 
més s’incorpora l’anàlisi del seu contingut (sigui els valors 
paisatgístics i ambientals, com culturals-memorístics i de 
coneixement local), molts anàlisis actuals (acadèmics, públics 
i socials) no incorporen tota la complexitat del concepte, tant 
en termes de dinamisme i caràcter relacional, com de diversi-
tat de significats i significants. 

Cada vegada és més acceptat que el paisatge és alhora 
significat i significant. Però aquest anàlisi relacional es troba 
limitant en la mesura que percep als subjectes del paisatge (la 
comunitat), com a objectes, receptacles d’uns valors i forces 
que configuren un paisatge que es vol conservar perquè alber-
ga uns determinats valors naturals i culturals. Des d’aquest 
punt de vista en els darrers anys han emergit diferents 
programes i polítiques de conservació dels paisatges ètnics i 
històrics però poc sovint duen associats voluntats de conser-
var més enllà de l’status quo, i alguns poden estar associats a 
un caràcter utilitarista de la conservació de l’entorn cultural 
(per exemple, per a conservar una biodiversitat determinada o 
conservar la capacitat d’embornals dels boscos que permetria 
un cert continuisme del model socioeconòmic que ha produït 
el canvi global). En el confinament del territori o paisatge com 
a objecte de conservació, o inclús de programes de promoció, 
s’hi pot amagar una no volguda (conscient o inconscient) 
promoció de la llibertat comunitària per a la gestió del seu 
entorn i futur. És així com aflora la dimensió ètica del paisatge 
que ha de formar part de la reconstrucció del com s’entén el 
paisatge i com s’hi intervé. Aquesta realitat és afavorida pel 
relativament nou procés de mercantilització del territori i de 
les identitats. Paradoxalment precisament el màrqueting te-
rritorial ha contribuït en fer aflorar la dimensió emocional del 
paisatge, que ha començat a incidir en la construcció social 
(en termes generals) del paisatge.

Les cultures antigues, ni tampoc els pagesos o veïns de la 
comunitat rural (almenys fins fa poques dècades) no ens les 
imaginem dient «quin paisatge més bonic que tinc». El què 
succeeix és que un cop manifestada la visió paisatgística, la 

societat la utilitza per integrar-hi el passat històric, i per tant 
es refereix també al passat no viscut, i en la mesura que no 
viscut esdevé metafòric, sigui individual o col·lectiu.

La complexitat del paisatge determina que també ho hagi de 
ser l’anàlisi dels impactes en el paisatge. No obstant sovint 
el seu anàlisi es limita en els impactes físics i en el patrimoni 
cultural. La transformació aguda del paisatge també debilita 
la relació de la població amb el seu entorn, i determina un 
empobriment i pèrdua del seu contingut simbòlic, i modifica 
el sentiment de pertinença a un lloc. Per tant, els canvis pai-
satgístics que ens depara el canvi global tenen un efecte sobre 
la capacitat de reproducció social i cultural que cal reconèixer 
i estudiar. És fonamental que el debat del canvi climàtic intro-
dueixi altres perspectives en l’anàlisi del paisatge, i incorpori 
la valoració dels impactes culturals, ètics i polítics.

Finalment cal mencionar la importància que s’atorga al 
paisatge (entès des d’un paradigma integral- paisatge social, 
cultural i natural). El caràcter transversal i el simbolisme tan 
intens del paisatge, el fa plausible com a vector de canvi i 
motor del procés de potenciació comunitària que és en el què 
es basa la intervenció. Potenciar el paisatge i els seus valors 
és un element nuclear per a la promoció del territori des de la 
vessant psicològica, organitzacional, comunitària i econòmica. 
Treballar des d’aquesta integritat possibilita la creació de xar-
xes de col·laboració que aporten sostenibilitat a la intervenció 
social. La potenciació comunitària es concep com a procés 
que pretén revertir o millorar situacions d’apatia, alienació 
(Seeman, 1959), indefensió apresa (Seligman, 1975), locus 
extern de control (Rotter, 1966), o baixa auto eficàcia (Bandu-
ra, 1978). En aquest procés la participació implicativa és un 
requisit  indispensable, sempre lligada a l’enfortiment de les 
capacitats, la identitat social, la conscienciació individual, or-
ganitzacional i comunitària, i el compromís dels participants ( 
Montero 2003). Aquest procés és també un espai d’integració 
social, doncs al ser un procés centrat en la comunitat local, ha 
de basar-se en el reconeixement de la diferencia dels partici-
pants, la reflexió crítica, i un entorn participatiu i obert que 
ha de ser capaç que aquells qui disposen de menys recursos 
disposi d’una millor accés i control d’aquests (Perkins & 
Zimmerman, 1995).
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DIMENSIONS DEL PAISATGE

El paisatge s’expressa de diverses maneres i transmet
uns valors a la societat i a les nostres vides. Les diverses
dimensions que classifiquen aquestes valoracions, les
podem classificar de la següent manera:

 — Dimensió econòmica. Fa referència als aspectes 
productius, de l’ocupació, els sectors econòmics, els beneficis, 
entre d’altres. En aquest apartat es consideren els valors de 
marca que genera el territori, les iniciatives de l’Economia 
Social i Solidària, el sector turístic i l’economia del visitant, la 
diversitat de sectors, entre d’altres. 

 — Dimensió cultural. Engloba tot allò en relació al patri-
moni cultural que el paisatge transmet, a nivell de memòria 
històrica, sentiments d’identitat, sentit de pertinença.

  — Dimensió comunitària. Recull els aspectes socials a 
nivell de interacció social i participació, incloent impactes ne-
gatius com la gentrificació i increment de preus de l’habitatge. 
Els processos participatius que es fan amb les persones de 
l’entorn, els usos veïnals de l’espai i la gestió democràtica són 
exemples de la pràctica d’aquesta dimensió. 

 — Dimensió estètica. Engloba la percepció sensorial: 
qualitat visual, olfactiva o sonora que transmet un paisatge. 

 — Dimensió ecològica. Aquesta categoria recull els va-
lors ambientals que tenen a veure, en aquest cas, amb la, les 
emissions zero, l’energia verda, la biodiversitat, la preservació 
d’espècies protegides, de hàbitats vulnerables o el manteni-
ment o millora de la qualitat de l’aire. 

 — Dimensió vivialitat. És tot allò que integra el benestar 
social. Integra la salut, el balanç de l’esforç participatiu en el 
sentit més emocional, l’aportació de benestar, l’espiritualitat, 
entre d’altres. 

EL PAISATGE COM A BÉ COMÚ

Segurament és tant cert que el paisatge com a tal, com a ai-
guabarreig del resultat acumulatiu de la història local, treball 
actual i l’acumulació de mirades i valoracions diferents, no 
pertany a ningú però pertany a tothom. El paisatge és l’actiu 
del turisme (sigui cultural, rural, actiu...), també de l’educació 
en el lleure i , tot i que en alguns casos més indirectament, de 
la restauració i altres utilitats, no directament remunerades, 
com l’excursionisme, o inclús projectes empresarials que 
generen economia a partir del seu consum a través de l’econo-
mia del coneixement i dels discursos.

En economia, un bé és qualsevol objecte o servei que incre-
menta la utilitat directament (bé) o indirectament (servei), 
i que no s’ha de confondre amb el bé en el sentit ètic, ni amb 
el concepte ètic d’utilitarisme. Segons aquesta definició, no 
hi ha dubte que el paisatge és un bé , i també un bé econò-
mic. De béns però n’hi ha de diferents tipus:

Bé públic: és aquell bé del que ningú en pot ser exclòs, i on el 
consum del bé per un individu no redueix la quantitat disponi-
ble del bé d’altres consumidors.

Bé comú: és un bé rival, però no és excloent, ningú pot ser 
exclòs del seu consum, però la quantitat disminueix a mesura 
que es va consumint.

Bé privat:
és un bé que genera competència, un bé rival, i el consum 
individual pot restar disponibilitat a consum per part d’altres 
consumidors.

Bé col·lectiu:
el consum d’aquest bé es gaudeix de manera igualitària entre 
els usuaris, que es restringeixen a una classe de consumidors. 
No és un bé rival, però sí excloent.
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Segons els usos actuals el paisatge seria bé comú i bé col·lec-
tiu alhora, depenent de l’escala en què el vehiculem: si és un 
ús directe (trepitjar el territori) seria un bé col·lectiu, si és a 
escala més abstracte (sense trepitjar-lo), seria un bé comú.
La teoria institucional del bé comú, dels anys vuitanta i noran-
ta del segle passat, avui conviu amb diferents teories neomar-
xistes i crítiques que conformen l’ecologia política. En els seus 
orígens, de la mà de la mal anomenada “tragèdia dels béns 
comunals”, de Garret Hardin, la teoria predeia que els béns co-
munals, si la propietat no era pública o estatal, conduïen a un 
col·lapse dels recursos. Hardin utilitzava l’exemple dels pastors 
i deia que, en una pastura de lliure accés (que mal anomenava 
comunal) els pastors tendirien a aprofitar-les al màxim només 
per interès individual, generant-se una competència agressiva 
que acabaria col·lapsant i extingint el recurs. La incontrolada 
càrrega de bestiar acabaria amb la capacitat del terreny de 
regenerar la pastura, i amb això la possibilitat d’alimentar el 
bestiar (Hardin, 1968).

A nivell acadèmic, a la realitat feia anys que existia, a partir 
dels anys 70 del segle passat es va evidenciar l’existència de 
gestions col·lectives de recursos comuns, ja fos pastures, 
comunitats de regants, de pesca, de boscos... El maneig 
col·lectiu va ser des de llavors estudiat com a alternativa o 
complement a la gestió privada o estatal (Feeny et al.,1990). 
L’acadèmia es constatar llavors que entre els usuaris dels 
recursos naturals comuns existia la capacitat de cooperar i 
evitar la sobreexplotació, i d’aquí en va sorgir el cos teòric 
de la teoria dels comuns (Poteete et al.,2010), que va néixer 
als anys setanta del segle passat com a crítica institucional 
a les tesis clàssiques de l’economia. L’emergència d’aquesta 
nova corrent va permetre superar la única divisió dels béns 
entre públics i privats, i incorporar-hi els béns d’ús compartit 
i de club, depenent de la rivalitat i possibilitat d’exclusió en 
l’ús (Ostrom et al.,1994). La tipologia va suposar un punt 
d’inflexió en la teoria sobre béns, fins a llavors dominada 
per la distinció entre béns públics i privats, i per l’associació 
dels primers amb l’acció pública estatal i els segons amb la 
propietat privada i els mercats (Samuelson, 1954). Referent 
a això, la teoria dels comuns va matisar sobre l’existència de 
diferents règims de propietat (estatal, privada, comunal) i la 
possibilitat que un mateix bé pogués ser gestionat a través de 
diferents règims o combinacions d’ells (Ostrom, 2005).

Més enllà de la realitat, això és el què succeeix amb el bé “ pai-
satge”. Aquest és conformat per un conjunt de superposicions 
de propietats privades que, juntes i des dels seus simbolismes 

comunitaris i socials, es comporten com un bé col·lectiu però, 
davant de la societat d’oci (aquella que incorpora l’oci , el 
viatjar i distreure’s com a quelcom quotidià al llarg de l’any, es 
comporta com a bé comunal, però de lliure accés (tothom hi 
pot accedir, sense normes, i es generen relacions de rivalitat). 
Els béns de lliure accés són aquells béns no econòmics on 
tothom hi té accés, sense propietat ni preu, o bé perquè són 
abundants o perquè la seva limitació és impossible, o perquè 
no requereixen d’un procés productiu per al seu accés.

Hardin , en la seva “La tragèdia dels béns comunals” es referia 
als béns de lliure accés. I en l’actualitat ens és molt fàcil de fer 
l’analogia amb el paisatge, i molts recursos naturals. Aquesta 
mala percepció de bé de lliure accés enlloc de bé comunal o 
col·lectiu ha conduït a grans episodis de contaminació i exclu-
sions socials .

Els conflictes actuals d’apropiació territorial es generen quan 
el paisatge es disfruta-consumeix com a bé de lliure accés, 
obviant que en essència s’ofereix com a bé comunal, que es 
gestiona com a bé col·lectiu i com a bé privat (estant més o 
menys a la mercè dels interessos o tendències del mercat- ve-
geu tesis de la geografia crítica-).

La sostenibilitat del paisatge, inherent a la reconstrucció del 
diàleg món urbà món rural, i també a la superació d’aquesta 
dicotomia (implícit al foment d’economia local i regional ), 
està estretament lligada a expulsar les percepcions compor-
taments com si fos de lliure accés, i a la consolidació d’aquest 
com a bé comunal i col·lectiu, camí que no es podrà iniciar 
sense el mutu reconeixement, ni els principis de la solidaritat 
i de la responsabilitat col·lectiva.

Quan s’arribi a aquest reconeixement, els conflictes d’apro-
piació territorial es  relaxaran, i la diversitat d’usos socials, 
culturals i econòmics dels boscos i del paisatge, en la mesura 
que seran solidaris i comuns, seran compatibles, retroalimen-
tats, sostenibles i perdurables.

La diferència entre l’associació del paisatge com a un o altre 
tipus de bé s’ha cregut interessant per posar de manifest 
diferents mirades i demandes que se li fa al paisatge. Més 
enllà d’aquí però, cal remarcar que el devenir del paisatge mai 
estarà subjecte a una o altre determinació com a bé o servei, 
sinó que serà allò que la població decidieixi que sigui, i això 
dependrà dels conflictes socials i no del què digui la ciència 
política o econòmica.
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PAISATGE I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

L’economia social i solidària (ESS) és una nova manera d’en-
tendre l’economia, que defuig del lucre individual que ha mar-
cat la societat fins a dia d’avui.  Aquest moviment, en auge als 
darrers anys, el conformen iniciatives que tenen l’objectiu de 
satisfer necessitats humanes, amb una organització demo-
cràtica i compromeses amb les persones, el medi ambient i 
el territori. Aquestes noves relacions econòmiques estan ge-
neralment centrades en els entorns locals, i amb l’objectiu de  
resoldre una àmplia gamma de necessitats, acaben generant 
una activació del dinamisme local i sentiment comunitari.

El paisatge, entès com a bé compartit que satisfà necessitats 
de manera col·lectiva, comparteix estretes relacions amb les 
pràctiques de l’ESS. La preocupació per la sostenibilitat i l’au-
ge de participació comunitària en processos de desenvolupa-
ment territorial es vincula molt estretament amb l’imaginari 
del paisatge com a bé comú. Més enllà dels serveis que aquest 
paisatge pot oferir per les persones que l’integren, també cal 
destacar-ne el simbolisme que porta intrínsecament lligat a 
la seva condició. Aquest simbolisme es trasllada a la població 
generant sentiment de pertinença, de manera que potenciant 
el paisatge i els seus valors, s’enforteix directament el senti-
ment de comunitat de la base social. És per aquest motiu, que 
entenent la complexitat dels paisatges i les seves múltiples 
perspectives, es fa necessària una governança col·lectiva amb 
tots els agents del territori implicats.

EL PAISATGE DEL CADÍ MOIXERÓ

El Cadí Moixeró es caracteritza per ser majoritàriament un 
territori muntanyós, amb terrenys majoritàriament calcaris 
i abruptes a les zones més altes i  més planes a les fons de 
les valls.  Les altituds oscil·len des dels 900 metres fins als 
prop de 2650 metres, en que es troba el seu punt més elevat, 
el cim del Vulturó. Aquesta diversitat de relleus, altituds i 
climatologia condiciona profundament la vegetació, tot i que 
hi domina, de manera molt important, la cobertura de bosc, 
amb el pi roig com a espècie més present. La disposició de 
la vegetació ens demostra la coexistència històrica amb el 
poblament humà, tenint en compte que la configuració del 
paisatge ens evidencia d’un aprofitament social històric dels 
recursos naturals. Tradicionalment, la silvicultura, ramaderia 
i l’agricultura han estat les activitats que s’han estès més 
profusament per tot el parc: la silvicultura per tots els espais 
forestals, la ramaderia en tots els estatges però sobretot en 
els prats supraforestals i l’agricultura en les zones més baixes 
i assolellades on el clima afavoria al creixement de les collites 
(Molina, 2000). 

El territori del Cadí Moixeró el configuren 17 municipis, els 
quals progressivament s’han anat despoblant des de mitjans 
de segle XX. La reducció de les explotacions agrícoles ha estat 
un dels principals motius del despoblament de les darreres 
dècades, a causa de la inviabilitat d’aquestes explotacions a 
raó del pas de l’autoconsum, intercanvi i mercadeig a l’econo-

Cases del municipi de Saldes amb la serra del Moixeró a darrera, 2020.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada.
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mia de mercat. La base socioeconòmica dels municipis que 
conformen aquests paisatges, a dia d’avui, és generalment 
la del sector turístic, que transmet una visió d’oci i lúdica 
d’aquest paisatge.

La cobertura de bosc, malgrat que ocupa bona part de la 
superfície, es considera un recurs valuós, tant des del punt de 
vista estètic com des de la perspectiva de l’aprofitament fores-
tal. Els camps, conreus i prats de pastura són espais valuosos 
tenint en compte la seva tendència a la desaparició de les 
darreres dècades. La configuració d’aquest paisatge, el seu re-
lleu irregular i  la diversitat d’espècies són valors preuats i que 
es tenen molt en compte des de la població local. Així mateix, 
la vessant social dels paisatges i les relacions i vincles que 
s’hi estableixen han perdut molt pes a les darreres dècades, 
malgrat que es reconegui la seva importància i es tendeixi cap 
a la seva valoració i recuperació. El Pedraforca i la serra del 
Cadí, per la seva banda, són dos dels elements més simbòlics 
de l’àmbit del Cadí Moixeró, els quals transmeten sentiments 
d’identitat a les persones que habiten aquestes muntanyes i 
valls.

Entorn del poble de Tuixent, 2020. Autor: Ferran Canudas, l’Arada.

Mapa d’usos i cobertes del sòl del 1920 del Cadí Moixeró amb fotografies 
antigues i elements del paisatge destacats els tallers de Betula del 2020. 
Font: betula.larada.coop
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2. Reflexions i debats del
 procés participatiu de Betula

Al llarg del procés participatiu de Betula, s’ha fet una diagnosi 
dels principals canvis socioeconòmics i paisatgístics que han 
esdevingut a l’àmbit del Cadí Moixeró. En els tallers, iniciats 
a l’estiu del 2019, els participants destaquen negativament 
els canvis produïts a conseqüència de l’abandonament de 
les activitats primàries com la pagesia i els aprofitaments 
forestals. Hi ha hagut un gran descens de la població activa en 
aquests sectors 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 ac-
tivitats. A les xerrades incloses a la programació del projecte, 
s’ha remarcat la necessitat de mantenir una bona estructura 
agroforestal per preservar la biodiversitat que, en el cas del 
Cadí Moixeró, és especialment remarcable. Per altra banda, 
s’ha reforçat la necessitat d’establir pràctiques de l’economia 
social i solidària per satisfer les necessitats de la comunitat 
amb els recursos i capacitats del propi territori.

De tot aquest procés de deliberació i de debat, se n’han deri-
vat més de dues-centes propostes d’accions encaminades per 
arribar a un marc de sostenibilitat econòmica, social i ecològi-
ca pel conjunt dels pobles del Cadí Moixeró. De les propostes 
sorgides dels tallers, es van completar amb l’elaboració d’una 
enquesta online, que ha permès una major participació en el 
procés, superant les dues-centes persones fins a dia d’avui.

EL PAISATGE COM A MARC DE DESENVOLUPAMENT RURAL 
SOSTENIBLE I D’ACCIÓ COL·LECTIVA. EL CAS DEL PRIORAT.

Dins del marc del projecte Betula es duen a terme debats i xe-
rrades per contrastar idees, opinions i experiències diverses. 
En aquest sentit, l’acte de cloenda d’aquesta segona edició del 
projecte el va protagonitzar la Roser Vernet, parlant sobre pai-
satge i l’experiència de Piroritat, l’associació que ha treballat, i 
ho segueix fent, per la valorització del paisatge del Priorat.
Per posar en context i entendre el territori del qual parlem, 
la Roser planteja la diferenciació entre la Catalunya  Vella, 
històricament molt més valorada, i la Catalunya Nova, que 
queda al marge d’aquest imaginari col·lectiu pel que fa als 
paisatges més lloats. Per tant doncs, parlem d’un territori que 
fins fa pocs anys, tenia una autoestima tocada pel que fa a la 
valorització d’aquests paisatges, ja que no eren ni tant sols 
considerats com a tal.

El paisatge és el rostre del territori. Sota aquest lema de 
Ramon Folch, la Roser va insistir en la necessitat d’entendre 
el paisatge com un reflex del model territorial que hi ha a 
darrera. És aquest model que determinarà quin és el paisatge 
que veiem, que gaudim o que patim. Es remarca que l’impor-
tant és que el paisatge transmeti que el que hi ha el darrera 
és harmònic, és just i és equilibrat. El mosaic que caracteritza 
el paisatge del Priorat és un dels valors d’aquest territori. 
La progressiva pèrdua d’aquest mosaic juntament amb la 
proliferació de projectes agressius amb el territori va fer 
aflorar, entre la societat civil, un sentiment d’identitat i de 
defensa d’aquest territori, del paisatge i dels seus valors. 
Aquest procés va desencadenar amb la creació de l’associació 
Prioritat, després d’un temps de debat i de participació entre 
els diferents agents del territori. Aquesta entitat, amb reco-
rregut des del 2007, segueix activa i ha impulsat accions que 
van en el sentit de preservar i millorar la qualitat del mosaic 
que els defineix. En aquest cas, una de les accions que han 
tirat endavant i segueix en funcionament ha estat el banc de 
terres. Aquesta actuació té per objectiu mantenir el mosaic 
paisatgístic que caracteritza l’entorn del Priorat, per mante-
nir o fins i tot incrementar la cobertura de camps i conreus 
actius, de manera que no es perdi la diversitat de paisatge que 
defineix el territori i que ofereix valors socials, comunitaris i 
ecològics a la comunitat.
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LA MIRADA DELS MÉS PETITS 

El projecte Betula també ha tingut en compte la perspectiva 
dels més petits sobre la percepció de l’entorn dels seus pobles 
i del conjunt del Cadí Moixeró, així com els canvis que ha 
experimentat en les darreres dècades. Al llarg dels darrers dos 
anys de projecte, s’han dut a terme dotze tallers a les escoles 
rurals de Tuixent, Vallcebre i Gósol, i també a l’Institut Alt 
Berguedà de Bagà. 

Als alumnes d’educació infantil i primària de Vallcebre i Saldes 
el que més els agrada del seu entorn és el Pedraforca i les 
seves roques. Altres indrets que els agraden són el castell 
de Saldes i l’escola de Vallcebre. No els agraden les línies 
elèctriques, les escombraries i el fet que no hi hagi moltes 
coses als seus pobles. A alguns els agrada el seu poble tal 
com és, mentre que a altres els agradaria que hi hagués un 
telefèric fins al Pedraforca o bé tenir un centre comercial al 
poble. A Vallcebre també destaquen la baixa contaminació, 
la llibertat, els camins de carro, les petjades de dinosaure, les 
cases baixes, les coves, les cabanes i la diversitat de fauna que 
envolta el municipi.  Als alumnes de Gósol també els agrada 
el seu entorn, amb el Pedraforca com a element més desta-
cat. No els agraden els edificis molt grans, ni tampoc la caça. 
Algun alumne també es queixa de la distància de casa seva 
fins a Gósol. Els agradaria que al seu poble hi haguessin més 
serveis, com botigues, supermercats, cinema, piscina... 

Als alumnes de Tuixent i la vall de la Vansa els agrada la tran-
quil·litat dels seus pobles, les muntanyes, els rius, els camps i 
els animals que hi ha. No els agrada que hi hagi tan pocs nens 
ni tampoc que es tallin arbres. Per al futur els agradaria que 
als seus pobles hi haguessin més cases i més gent vivint-hi.

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

Institut Alt Berguedà. Autor: l’Arada.

Institut Alt Berguedà. Autor: l’Arada.
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3. El futur que imaginem

Seguint la tendència actual, s’imagina una major cobertura 
de bosc, més abandonat i amb molt menys pes de la page-
sia. Si no hi ha canvis importants, es preveu la consolidació 
o augment del sector turístic com a base de l’economia del 
Cadí Moixeró.

  «Pobles abandonats, perquè segueixen perdent població i no es 
troba allotjament per nouvinguts. L’escola tancarà d’aquí a poc i el 
tancament de l’escola és la mort per al poble.»

  «Més o menys com ara, amb poques persones durant la setma-
na i mes poblades els caps de setmana.»

  «Un gran bosc feréstec i descontrolat. Els pobles sense vida 
durant l’any i les cases obertes només al mes d’agost»

  «Bosc per arreu excepte prats més plans accessibles amb 
maquinària, molt poques famílies gestionant els prats/ramaderia/
paisatge i la major part de les cases seguiran sent segones residèn-
cies de cap de setmana.»

  «Si no fem res, tot es tancarà, es convertirà en un poble de cases 
tancades que en el millor dels casos seran segones residencies, no 
hi haurà serveis de cap mena»

  «El poble es buidarà, els boscos es convertiran en pura dinamita, 
de fet ja ho son, i un o dos pagesos, explotaran la terra conreable 
que quedi»

  «La població serà molt envellida, amb més despoblament, man-
ca de jovent i oportunitats laborals i predominarà especialment la 
segona residència amb el monocultiu turístic”

  “No hi haurà tants conreus ni pastures, de manera que aquests 
espais seran colonitzats pel bosc i altres espècies forestals a con-
seqüència de l’abandonament de l’activitat»

  «Crec que d’aquí a 30 anys no hi viurà gairebé ningú si no es fa 
alguna cosa a nivell de país per promoure la vida a les zones rurals. 
També imagino molt més bosc, i més brut, si no l’ha cremat algun 
incendi abans.»

  «Crec que hi haurà més gent jove, ja que el teletreball pot portar 
nova població a la zona.»

  «Es perdran els trets característics de la vida rural (agricultura i 
ramaderia, petit comerç, teixit associatiu fort, “vida de poble”) i de 
la identitat pròpia del poble (paisatge, tradicions, festes, memòria 
històrica, tradició oral, etc.) a causa de la despoblació, generada 
per la manca d’oportunitats laborals, i turistificació dels munici-
pis.»
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/ El futur que desitgem

La vida dels pobles que els participants dels projecte 
desitgen són pobles vius i actius, amb activitat econòmica 
més enllà del turisme i  amb una reactivació de la pagesia 
i la indústria. Un territori emmarcat en la sostenibilitat 
econòmica, social i ecològica que respongui a les necessitats 
de la població.

  «Pobles habitables durant tot l’any. Ramats als prats, amb el so 
de les seves esquelles animant el dia. Prats on s’hi pugues cultivar 
plantes remeieres, i un obrador on poder assecar la planta i elabo-
rar remeis. També arbres fruiters.»

  «Amb més habitants i amb nens a l’escola ja que són el futur»
«Gent que pugues viure d’aquesta terra. I els porticons de les cases 
oberts durant tot l’any.»

  «Pobles vius, on s’afavorís la petita indústria, s’afavorís a 
petits productors agraris, a artesans i que  es veiés el bosc com un 
element clau per a mitigar el canvi climàtic, més enllà de l’extracció 
de fusta»

  «Pobles amb la població estable i diversificació econòmica, no 
apostant només per un únic sector econòmic.»

  «Presència de gent jove, dinàmica i amb projecte vital encami-
nat al producte local i a la sostenibilitat, amb respecte pel medi 
ambient i l’entorn i que doni vida a la comunitat.»

  «Un poble amb més habitants, que ofereixi oportunitats labo-
rals i que aquests habitants tinguin qualitat de vida en quant als 
serveis que actualment no hi ha, com l’escola.»

  «Pobles vius, gent jove, relleu generacional, oportunitats de 
feina amb la incentivació del jovent amb el sector primari i altres 
sectors a banda del sector serveis»

  «Un territori amb un ampli ventall d’oportunitats laborals 
en sectors deslligats de la dependència externa i generadors de 
precarietat laboral»

  «Serveis públics de qualitat (CAP, residència d’avis, biblioteca, 
equipaments esportius, piscina, etc.)»

  «Un territori obert al turisme, però que aquest sigui realment 
sostenible (regulat, controlat i prioritzant la vida dels residents al 
poble), que enforteixi els vincles del propi territori.

  «Ben comunicat amb transport públic, de manera que es pugui 
accedir amb facilitat als serveis que s’ofereixen únicament en 
ciutats»
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4. Posem fil a l’agulla:
 Pla d’Acció 

Una vegada finalitzada la fase de participació, s’ha fet una 
tasca de buidatge de les accions i propostes a desenvolupar a 
l’àmbit del Cadí Moixeró. De les més de dues-centes propostes 
recollides, se’n ha fet una selecció i un tractament, diferen-
ciant-les per diferents categories: segons línies estratègiques, 
dimensions del paisatge, programes i actors.

Les línies estratègiques són agrupacions d’accions i propos-
tes que tenen per objectiu una mateixa estratègia de valo-
rització del paisatge. En aquest cas, hem classificat totes les 
accions en cinc grans línies:

 — Creació d’espais i dinàmiques d’aprenentatge,
  participació i governança

 — Fomentar i consolidar infraestructures de paisatge

 — Fomentar la diversitat del paisatge
  (o micropaisatges)

 — Potenciar i gestionar els fluxes interns

 — Potenciar i gestionar els fluxes externs

A banda de classificar les accions dins d’aquestes categories, també s’han classificat segons les dimensions del paisatge, que en 
aquest cas són la comunitària, econòmica, ecològica, vivialitat i estètica. Relacionant aquestes dimensions amb les línies estratègi-
ques anteriorment mencionades, ens deriva a la taula dinàmica següent:

La dimensió econòmica del paisatge és la que predomina en totes les línies estratègiques seleccionades. La comunitària i ecològica, 
malgrat que també hi són ben representades a la majoria d’elles, hi manquen amb la dimensió dels fluxes externs. La dimensió de 
vivacitat tampoc es veu representada en aquesta categoria ni tampoc a la de creació d’espais i dinàmiques d’aprenentatge, participa-
ció i governança. Finalment, la vessant estètica dels paisatges només és representada en fomentar i consolidar infraestrcutures de 
paisatge i la seva diversitat.

Dimensions

Econòmica Ecològica Comunitària Estètica Vivialitat
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Creació d’espais i dinà-
miques d’aprenentatge, 

participació i governança
x x x

Fomentar i consolidar 
infraestrcutures

de paisatge
x x x x x

Fomentar la
diversitat del paisatge

(o micropaisatges)
x x x x x

Potenciar i gestionar
els fluxes interns

x x x x

Potenciar i gestionar
els fluxes externs

x
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Línies estratègiques

En aquest apartat desenvoluparem cada una de les línies 
estratègiques, amb els programes i les accions que l’inte-
gren. Per cada programa es detallaran els actors del territori 
que haurien d’estar involucrats per dur a terme les accions 
proposades.

 1. Creació d’espais i dinàmiques d’aprenentatge,
  participació i governança

L’objectiu d’aquesta línia estratègica és socialitzar el coneixe-
ment entorn del paisatge del Cadí Moixeró i els seus valors. 
Per fer-ho, les accions es basen principalment en crear espais 
de trobada i de participació de la població i de la diversitat 
d’agents del territori. En aquesta categoria també s’inclouen 
tot allò que fa referència a projectes de recerca, estudis i tre-
balls que es puguin desenvolupar en aquest àmbit.

PROGRAMES

 1.1 Creació d’eines i espais compartits de generació
  de coneixement I divulgació del paisatge
  del Cadí I Moixeró

En aquest programa s’inclouen totes aquelles propostes que 
tenen l’objectiu de donar a conèixer els valors del paisatge del 
Cadí Moixeró a partir de la creació d’espais de participació en 
el territori.

ACCIONS
01. Estratègies de comunicació per a l’adaptació
 al canvi climàtic
02. “Creació d’una maleta pedagògica de recursos 
03. Mapa dinàmic evolució del paisatge i fer-lo col·laboratiu.
04. Creació d’un centre de recursos
05. Creació d’un directori de recerques i articles relacionats
 amb el Cadí i Moixeró
06. Arxiu de memòria popular del paisatge
 (fons fotogràfic, documental, i audiovisual)
07. Cicle de coneixement de l’entorn
08. Creació d’una xarxa interpretativa del paisatge
 del Cadí Moixeró”
09. “Cicle anual de divulgació dels valors del paisatge
 i de la seva dinàmica
10. Redacció d’un pla Agropecuari pel manteniment i,
 si s’escau, recuperació dels usos i aprofitaments
 agrícoles del Parc Natural
11. Emprendre accions destinades a un turisme
 més pedagògic.
12. Elaboració d’un material interpretatiu i didàctic
 pels establiments de turisme

13. Pedagogia sobre el moviment animalista.
14. Portafolis de productes d’educació i pedagogia
 territorial”

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, centres d’educació primària i secundària, entitats 
socials i culturals.

 1.2. Creació d’un espai de projecció
  territorial comuna

En aquest programa s’inclouen totes aquelles propostes que 
tenen l’objectiu de crear un espai compartit entre diferents 
actors del territori amb uns objectius de desenvolupament 
territorial comuns.

ACCIONS
01. Creació d’una taula comarcal del Canvi Climàtic i canvi 
 Global al Cadí i Moixeró
02. Impuls del Consell d’Alcaldes i foment de la participació
 ciutadana
03. Taules tècniques de resiliència
04. Incorporació dels efectes del canvi climàtic en la revisió
 aprovació dels Plans Especials de Protecció del Medi
 Natural i Paisatge del  Cadí I Moixeró.
05. Elaboració d’un pla de sostenibilitat social, ecològica i
 ambiental del Cadí i Moixeró
06. Elaboració d’una carta del paisatge del Cadí i Moixeró
07. Elaboració d’un pla de paisatge del paisatge del Cadí
 i Moixeró
08. Creació de grups de treball, de debat i de seguiment
 en diferents àmbits: cultura, comunitat, pagesia,
 economia i turisme.
09. Creació d’un grup de treball vinculat orgànicament a la
 Junta Rectora del Parc Natural del Cadí i Moixeró
10. Implementació de la Carta del Paisatge comarcal
 i integració del paisatge
11. Decidir a nivell local el destí de la taxa turística.
12. Vinculació amb el Pla de paisatge de la Cerdanya
13. Campanya de sensibilització sobre el risc i prevenció
  d’incendis forestals
14. Planificació territorial de corredors ecològics per garantir
 la connectivitat entre els espais protegits

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i Cer-
danya, entitats socials i culturals, agricultors i ramaders.
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 1.3 Promoure la recerca a l’àmbit
  del Cadí Moixeró

En aquest programa s’inclouen totes aquelles propostes que 
tenen l’objectiu d’aprofundir en la recerca a l’àmbit del Cadí 
Moixeró, des del punt de vista ecològic i social.

ACCIONS
01. Foment de la recerca aplicada relacionada amb
 el paisatge del Parc Natural i compartir-la amb els
 pobles i administracions locals.
02. Foment de la recerca i l’aprenentatge des dels espais
 d’educació formal i compartir-ho amb pobles i veïnat
03. Incentivar els treballs de recerca amb la creació d’una
 comissió d’investigació del Parc Natural.
04. Reforç del vincle de les universitats i centres de recerca
 amb el territori
05. Organització d’una jornada anual temàtica amb sortides
 de camp amb centres de recerca universitaris i entitats
 de recerca local
06. Elaboració d’un catàleg actualitzat d’espècies. Fomentar
 l’estudi i divulgació dels valors naturals de l’àmbit del
 Cadí Moixeró.

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, Universitats, centres de recerca i instituts i escoles 
del Cadí Moixeró.

 1.4 Promoció de la Xarxa Betula

Aquest programa agrupa les accions encaminades a donar 
conèixer i divulgar la coordinació dels diferents agents del 
territori del Cadí Moixeró mitjançant la Xarxa Betula.

ACCIONS
01. Pla de comunicació de la Xarxa Betula
02. Foment del caràcter consultiu de la Xarxa Betula

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, ramaders i agricultors, representants del teixit 
comercial i turístic, entitats socials i culturals del territori.

 2 Fomentar i consolidar infraestrcutures
  de paisatge

Aquesta línia estratègica fa referencia a tot allò vinculat a la 
xarxa de camins, senders, equipaments i infraestructures. En 
aquest apartat s’inclou la valorització del patrimoni històric 
material, l’aprofitament i racionalització d’infraestructures, 
així com també la regulació de les activitats humanes en els 
espais protegits.

PROGRAMES 

 2.1 Aprofitament d’infraestructures

Aquest programa agrupa les accions encaminades a fomentar 
l’aprofitament de les infraestructura que a dia d’avui es troben 
en desús. Entenem per infraestructura aquells equipaments 
del territori que poden anar destinats a diferents usos (trans-
port, comunicació, esportius, entre d’altres). 

ACCIONS
01. Aprofitament d’edificis i equipaments ja existents en cas
 de voler construir noves infraestructures
02. Millora de les infraestructures dels polígons comarcals
03. Disposar d’eines de localització i difusió d’empreses
 i sòl industrial
04. Elaboració d’un projecte d’activació d’espais en desús

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya.
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 2.2 Recuperació de patrimoni històric i sociocultural

ACCIONS
01. Restauració de masies abandonades
 i propietats privades
02. Recuperació i marcatge dels camins ramaders.
03. Millora del manteniment del refugis lliures existents
04. Estudi per la identificació dels camins antics que s’han
 perdut, o en via de perdre’s. 
05. Creació d’una xarxa de camins ramaders del parc
06. Organització de tallers o camps de treball per recuperar
 els camins antics

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Arxius Comarcals.

 2.3 Racionalitzar les infraestructures i xarxa viàries

Aquest programa agrupa les accions encaminades a limitar i 
regular la quantitat d’infraestructures presents en l’àmbit del 
Cadí Moixeró. En aquest cas entenem les infraestructures com 
els elements físics, majoritàriament provinent d’activitats 
humanes, que es situen dins el territori.

ACCIONS
01. Millora del manteniment dels espais públics
02. Retirada de simbologia de l’entorn natural que sigui
 prescindible
03. Evitar la construcció permanent de noves pistes forestals
 i les que siguin necessàries temporalment per dese
 bosc, s’hauran de restaurar.
04. Prohibir les pistes d’esquí il•luminades en territori
 del Parc Natural
05. No permetre la construcció de noves preses
 o captacions d’aigua.
06. No permetre la construcció de noves infraestructures
 per a la pràctica de l’esquí.
07. No permetre les activitats extractives com pedreres
 o graveres.
08. No permetre la instal·lació d’indústries o qualsevol
 altre activitat que produeixin impactes sobre el sòl
 o siguin susceptibles de contaminar les aigües
 superficials, freàtiques o l’ambient atmosfèric.

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya.

 3. Fomentar la diversitat de paisatge
  (o micropaisatges)

Aquesta línia estratègica fa referència a totes aquelles accions 
que promouen la diversitat del paisatge. Aquesta diversitat 
compren la vessant ecològica i la vessant social i comuni-
tària. En aquest sentit, entenem que fomentar la diversitat 
del paisatge implica la voluntat d’augmentar la superfície de 
conreus i pastures per tendir cap a un mosaic agroforestal 
lluny de l’actual homogeneïtzació forestal, però també el fet 
de recuperar i promoure el patrimoni cultural del territori del 
Cadí Moixeró.

ROGRAMES

 3.1 Conservació i foment de la ramaderia extensiva

Aquest programa agrupa les accions encaminades a fomentar 
la ramaderia extensiva com a estratègia per diversificar el 
paisatge, augmentar els prats i pastures i disminuir l’actual 
superfície forestal.

ACCIONS
01. Promoure la cria de porc ecològic en extensiu.
02. Promoció de producte local i l’impacte de la ramaderia
 extensiva.
03. Recuperació i millora dels ajuts a la pastura del bosc,
 especialment d’ovelles i cabres.
04. Obrir nous prats per facilitar l’accés a la terra
 i a la ramaderia.
05. Recuperació de prats, pastures i antigues feixes reduint
 la superfície forestal.
06. Destinar recursos públics a la figura d’un pastor
07. Cessió de terreny comunal a zones de pastura.

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles 
del Cadí Moixeró, agricultors i ramaders locals, propietaris 
forestals.

 3.2 Promoció i conservació d’hàbitats
  i espècies d’interès ecològic

Aquest programa agrupa les accions encaminades a preservar 
els hàbitats i espècies que tenen un interès ecològic a la zona 
del Cadí Moixeró.

ACCIONS
01. Gestió activa dels espais forestals més vulnerables al
 canvi climàtic i estratègics per a la prevenció d’incendis
 forestals
02. Maleta del gall fer
03. Emprar tècniques de desembosc poc invasives
04. Elaboració d’un pla general de manteniment
 i conservació de lleres
05. Creació d’una xarxa de boscos madurs o vells del parc
 natural
06. Construcció de les noves línies elèctriques noves amb
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 cable trenat o preferentment ser soterrades.
07. Limitar o prohibir el vol de drons o altres aparells
 voladors per a ús recreatiu.
08. Substitució de l’ús de la maquinària motoritzada per
 animals de tracció.
09. Tenir en compte les actuacions i infraestructures que
 tenen lloc a les zones limítrofes del Parc Natural.
10. Obligar a realitzar controls als corredors i a l’organització
 per evitar que hi hagi deixalles derivades d’aquestes
 proves.
11. Desenvolupament d’eines de ciència ciutadana
 pel seguiment d’espècies i hàbitats d’interès
12. Conservació de la biodiversitat en els boscos propietat
 de la Generalitat.
13. Protecció de les zones de nidificació de les espècies
 vulnerables del Parc
14. Augment de la senyalística a les zones properes
 a espècies en perill.
15. Programa de voluntariat ambiental del Cadí Moixeró.
16. Dotar una figura de protecció a les espècies protegides
 que es troben a les immediacions del parc.
17. Impuls d’itineraris de descoberta paisatgística
 i programes d’educació en el paisatge.
18. Potenciar els itineraris de descoberta dels paisatges
 fluvials

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, 
Agrupacions de Defensa Forestal.

 3.3 Potenciar la diversitat agroramadera

Aquest programa agrupa les accions encaminades a potenciar 
el sector agroramader com a estratègia per diversificar el 
paisatge i gestionar la massa forestal que a dia d’avui cobreix 
la pràctica totalitat del paisatge del Cadí Moixeró.

ACCIONS
01. Protecció dels espais agraris de major interès ambiental
 i paisatgístic
02. Recuperació el conreu de vinya
03. Realització de rompudes per obrir noves extensions
 de conreu
04. Prohibició de l’accés de gossos en alguns sectors
 del Parc Natural
05. Recuperació de varietats agràries tradicionals i locals
06. Potenciar acords de custòdia del territori relacionada
 amb patrimoni agrari i rural
07. Jornades formatives al sector agrícola i ramader per
 un maneig adaptat al canvi climàtic
08. Foment de la recerca i la implantació de nous conreus
 de muntanya adaptats als efectes del canvi climàtic
 (per ex, vinya).
09. Desbrossar els matollars de l’entorn de nuclis de
 població per recuperar conreus
10. Recuperació de varietats autòctones

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, agricultors i ramaders locals, Agrupació de Defensa 
Forestal, propietaris forestals.

 3.4 Millorar l’accés a la terra

Aquest programa agrupa les accions encaminades a facilitar 
l’accés a la terra a aquella gent que vulgui dedicar a viure de 
la pagesia i no tingui mecanismes ni propietats per fer-ho. Un 
augment de persones treballant en aquest sector implicaria 
una millora en l’estructura del paisatge i en la seva diversifi-
cació.

ACCIONS
01. Incentivar els propietaris que arrendin a famílies
 amb projectes agraris i ramaders.
02. Recuperació de conreus, expropiació o cessió d’ús
 de terres als veïns i Ajuntaments
03. Forçar o incentivar als propietaris forestals per fer
 cessió d’ús dels boscos abandonats per tal d’oferir-los
 a ramaders i agricultors
04. Impuls de Bancs de terres
05. Cessió de parcel·les comunals a horts comunitaris
 o altres explotacions
06. Creació d’un programa de custòdia del territori
07. Creació d’horts comunitaris destinats a col·lectius de risc

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, propietaris forestals, agricultors i ramaders.

 3.5. Afavorir la gestió i aprofitament de recursos
  forestals

Aquest programa agrupa les accions encaminades a gestionar 
la superfície forestal que avui cobreix bona part del territori 
del Cadí Moixeró.

ACCIONS
01. Gestió forestal més laxa per a qui fa bé la feina.
02. Reducció de les restes de brancada, fomentant
 la indústria de la biomassa
03. Assoliment d’un Projecte d’Especialització
 i Competitivitat Territorial en l’àmbit forestal
04. Formació d’operaris en gestió forestal i aprofitaments
 fustaners
05. Gestió multifuncional dels boscos

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i Cer-
danya, Agrupació de Defensa Forestal, propietaris forestals, 
operaris de la gestió forestal.

20 Projecte Betula



 3.6. Recuperació i promoció del patrimoni cultural

Aquest programa agrupa les accions encaminades per valorit-
zar el patrimoni cultural que alberga el paisatge i l’entorn dels 
pobles del Cadí Moixeró.

ACCIONS
01. Organització de tallers o camps de treball per la
 recuperació de camins antics
02. Creació d’un inventari del patrimoni immaterial.
03. Creació d’un arxiu de memòria oral
04. Recuperació del patrimoni miner
05. Divulgació de l’inventari de Patrimoni del Parc Natural
 del Cadí Moixeró
06. Recuperació del patrimoni industrial
07. Foment de l’interès i inversió per la recuperació dels
 murs de pedra seca
08. Organització de tallers o camps de treball per recuperar
 els murs de pedra seca

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, entitats socials i culturals, Arxius Comarcals.

 4. Potenciar els fluxes interns

Aquesta línia estratègica fa referència a totes aquelles 
relacions que es donen dins del mateix territori, en termes 
de comunitat, economia i biodiversitat. Per tant, en aquesta 
categoria es busca potenciar la connectivitat social i ecològica 
que afavoreix a aquests fluxes.

PROGRAMES

 4.1. Compatibilitat en tre usos socials del paisatge

Els usos socials d’un paisatge són diversos i en alguns casos 
poden ser fonts de debats i problemàtiques. Aquest programa 
agrupa les accions encaminades a trobar la compatibilitat 
entre diferents usos socials que interfereixen a diversos punts 
i situacions del Cadí Moixeró. 

ACCIONS
01. Limitació de la circulació de vehicles privats per les
 pistes dins del parc, a excepció de residents, pagesos
 i ramaders.  
02. Limitació en la recol•lecció de bolets dins del territori
 del Parc
03. Limitació en la recol•lecció de bolets dins del territori
 en zones d’incompatibilitat amb la pràctica pagesa
 o cultural
04. Buscar la compatibilitat entre usuaris de les vies blaves
 (residents, pagesos i visitants)

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya.

 4.2. Foment de les pràctiques d’economia solidària

Aquest programa agrupa les accions encaminades a potenciar 
l’economia social i solidària entre les veïnes del territori. La 
intenció d’aquest programa és satisfer necessitats que es de-
tecten en aquests entorns rurals entre la mateixa comunitat 
de persones que habiten en aquest territori, sense un objectiu 
de lucre.

ACCIONS
01. Projecte de consum col·laboratiu entre municipis.
02. Cultura Maker
03. Creació de microxarxes
04. Cooperativa d’atenció i acompanyament a persones
05. Impuls d’espais de coworking
06. Impuls de figures de gestió comunitària de la terra.
07. Impuls d’un sistema cooperatiu pels serveis de bugaderia

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, entitats socials i culturals, Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central.
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 4.3. Foment dels circuits curts de producte alimentari

Aquest programa agrupa les accions encaminades a escurçar 
els circuits alimentaris, de manera que el territori sigui menys 
depenent dels fluxes externs en la cadena alimentària. Així 
doncs, les actuacions busquen potenciar els productors locals 
i enfortir les xarxes entre productors i consumidors.

ACCIONS
01. Donar suport a la restauració que treballa amb
 producte local.
02. Impuls de Grups de Consum amb producte del territori
03. Creació d’un mercat alimentari mensual de producte
 del Cadí Moixeró
04. Foment de la xarxa productes de la terra
05. Instal·lació d’agrobotigues amb productes locals.
06. Cicle de gastronomia del Cadí i Moixeró

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i Cer-
danya, agricultors i ramaders locals, representants del comerç 
local, representants del sector de la restauració.

 4.4. Foment del comerç de proximitat

Aquest programa agrupa les accions encaminades a escurçar 
els circuits del comerç, de manera que s’enforteixin els llaços 
entre el comerç local i la població, així com també amb els 
visitants del territori. 

ACCIONS
01. Creació d’un cens de comerços
02. Vinculació del comerç amb el patrimoni cultural, tant
 material com immaterial, del paisatge (material
 i immaterial del paisatge)
03. Establir un nou mecanisme de venda de bolets.
04. Reforç del lligam comerç-turisme

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i Cer-
danya, teixit del comerç local, sector de la restauració.

 4.5. Fomentar el sector agroramader

Aquest programa agrupa les accions encaminades a fomentar 
el sector agroramader. Aquest programa inclòs a fluxes interns 
difereix en els objectius respecte el mateix, que ja s’ha comen-
tat anteriorment, inclòs a la línia estratègica de diversificació 
del paisatge. En aquest cas, les accions d’aquest àmbit no te-
nen a veure directament amb la diversitat de paisatge sinó en 
potenciar aquest sector estratègic per l’economia del territori 
rural i així potenciar els fluxes interns que se’n desencadenen. 

ACCIONS
01. Servei d’assessorament a la pagesia, espai per la
 centralització i difusió de recursos i de gestions

02. Creació d’un espai per consensuar criteris i procediments
 que afecten als ajuntaments i al Parc, per tal d’agilitzar
 els tràmits per iniciar noves activitats agroramaderes
03. Impuls d’escoles de formació del primer sector
04. Desenvolupament de la vinculació amb la dinàmica i
 sotenibilitat. paisatgística com a valor intangible de la
 pagesia sostenible
05. Impuls d’un obrador compartit
06. Promoure l’obtenció del distintiu de venda directa
 des d’explotacions

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, agricultors i ramaders locals.

 4.6. Reconeixement d’identitats, positivització
  d’identitat col·lectiva i millora de l’arrelament

Aquest programa agrupa les accions encaminades a valorit-
zar la importància de viure a un entorn rural com és el Cadí 
Moixeró, pertànyer a una cultura local i reconèixer una identi-
tat que s’ha de preservar.

ACCIONS
01. Campanya en el mateix territori del que tenim,
 el que som i el que volem
02. Elaboració de plans de promoció comunitària.
03. Campanya per promoure l’orgull rural i de viure
 al territori
04. Difusió entre el jovent de la comarca sobre el que som
 i el que tenim.
05. Creació d’un grup d’acollida (mentors) per a la gent
 que vulgui venir a viure.
06. Foment del coneixement entre pobles del Cadí i Moixeró
07. Creació d’una oferta de sortides i visites interpretatives a
 l’entorn forestal
08. Organització entre les persones que viuen als pobles per
 anar als llocs on es fan propostes culturals interessants
09. Creació d’un circuit cultural per dinamitzar
 equipaments.

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, entitats socials i culturals del territori.

 4.7. Regeneració de l’estratègia turística

Aquest programa agrupa les accions encaminades a generar un 
entorn pedagògic del Cadí Moixeró, que serveixi per socialitzar, 
a l’entorn turístic, les bones pràctiques en aquests entorns.

ACCIONS
01. Disseny d’un projecte pedagògic de campaments
 al bosc (caus, esplais)
02. Guia de bones pràctiques de realització d’accions
 esportives i excursionistes en l’entorn natural

22 Projecte Betula



ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i Cer-
danya, sector turístic i empresarial, agricultors i ramaders.

 4.8. Regular l’accessibilitat al Cadí Moixeró

Aquest programa agrupa les accions encaminades a limitar o 
regular l’accessibilitat de certes activitats a dins el territori del 
Cadí Moixeró. Diverses d’aquestes accions sorgeixen de mane-
ra reactiva tenint en compte les problemàtiques de massifi-
cació en punts del Parc Natural que són recurrents els darrers 
estius i que s’han vist reforçats per la pandèmia del COVID-19.

ACCIONS
01. Limitació dels punts de sortida volant amb parapent,
 ala-delta o esports de similars característiques
02. Limitació de les zones d’escalada a les actualment
 permeses i no obrir cap nova via
03. Realització d’un inventari d’itineraris d’esquí de
 muntanya i de raquetes de neu.
04. Creació d’un mapa de camins autoritzables per usos
 esportius i establir una regulació
05. Limitació i decreixement la participació de corredors
 a les curses de muntanya
06. Augment les zones d’escalada dins el parc natural
 del Cadí Moixeró
07. Aplicació de la guia de bones pràctiques de curses
 de muntanya de la FMR
08. Limitació en la realització de curses i competicions
 a l’àmbit del parc natural.
09. Mantenir la regulació dels barrancs del parc, i preveure
 prohibir el descens dels barrancs, com el dels
 Empedrats.
10. Limitació en els accessos amb vehicle privat a altres
 zones massificades del Parc, com és el cas dels
 Empedrats
11. Regulació dels concerts o concentracions amb música
 només amb autorització expressa del parc
12. Regulació de la circulació de bicicletes de carretera
 i de BTT en territori protegit.
13. Regulació i limitació de  l’ús de maquinària pesant
 dins del Parc Natural
14. Limitació de l’aforament en situacions que l’excés
 d’afluència de públic d’un determinat indret.
15. Regulació de l’acampada o la pernoctació a la zona
 del Parc Natural.
16. Prohibició de les curses nocturnes dins l’espai protegit.
17. Limitació de les curses de muntanya al parc natural
 i limitar-ne el nombre d’inscripcions per cadascuna
 d’elles segons tipologia
18. No acceptar més curses de muntanya dins del
 Parc Natural.
19. Millora del control sobre qui té les claus de les barreres
 dels camins restringits del Parc

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 

Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i Cer-
danya, Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, agricultors 
i ramaders locals, sector turístic i esportiu.

 4.9. Singularització del territori

Aquest programa agrupa les accions encaminades a valoritzar 
el territori del Cadí Moixeró des de múltiples vessants: comer-
cial, turística, esportiva, alimentària i gastronòmica.

ACCIONS
01. Promoció de la marca Berguedà i fires comarcal
02. Creació i implementació de marca turística del Berguedà
03. Serveis d’esports de muntanya, d’alçada i entrenament
 en equips
04. Que els municipis del Parc puguin obtenir una
 certificació Starlight
05. Cadí Moixeró, territori ciclista
06. Impuls d’un segell participatiu, que sigui marca
 de qualitat i de productes ecològics.
07. Impuls d’una marca de garantia Producte del Parc que
 podrien utilitzar tots el productors/res del Parc que
 hi tinguin interès.
08. Que els municipis del Parc puguin obtenir una
 certificació de qualitat acústica.
09. Especialització dels productes turístics prioritaris
10. Elaboració d’un mapa interactiu amb els punts de venda
 de productes de proximitat del Cadí Moixeró
11. Oferta de tallers gastronòmics de cuina local
12. Programa de tastos de plats dels restaurants locals

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i Cer-
danya, agricultors i ramaders locals, sector de la restauració, 
teixit del comerç local.

 4.10 Foment de la transició energètica
  sobirania energètica

Aquest programa agrupa les accions encaminades a potenciar 
la transició de fonts d’energia no renovables a les renovables 
amb l’objectiu d’assolir la sobirania energètica dels pobles del 
Cadí Moixeró. 

ACCIONS
01. Impuls d’un sistema cooperatiu de produccions
 energètiques renovables
02. Foment del consum fotovoltaic
03. Foment de les energies renovables, la biomassa
 de calderes i implementació de l’economia circular
04. Creació de l’Agència de l’Energia del Cadí i Moixeró

 4.11 Foment dels serveis a la salut de les persones

Aquest programa agrupa les accions encaminades a garantir 
serveis per aquelles persones que més necessitat en tinguin, 
especialment les persones grans.
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ACCIONS
01. Desenvolupament d’iniciatives de serveis a les persones,
 especialment relacionades amb l’envelliment actiu

ACTORS
Ajuntaments dels pobles del Cadí Moixeró, Consell Comarcal 
del Berguedà, Alt Urgell i Cerdanya, entitats socials.

 4.12 Valoració dels serveis ecosistèmics de regulació

Els serveis ecosistèmics són aquells beneficis que un ecosis-
tema aporta a la societat i que milloren la salut, l’economia, 
la qualitat de vida. En aquest cas, els serveis de regulació són 
aquells que es deriven de les funcions clau dels ecosistemes, 
que ajuden a reduir certs impactes locals i globals.

ACCIONS
01. Elaboració d’un mapa de contaminació lumínica
 del Parc i valorar-ne actuacions de protecció
02. Protecció de sòls i recursos hídrics
03. Creació d’un mercat públic i privat de crèdits climàtics
04. Incorporació de la petjada de carboni i petjada hídrica
 en els productes del Cadí I Moixeró

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, Grup de Defensa de la Natura del Berguedà.

 4.13 Facilitar l’accés a l’habitatge

Al llarg del procés participatiu del projecte Betula ha quedat 
palès que un dels principals esculls per propiciar el repobla-
ment d’aquests pobles és la disponibilitat d’habitatge. Aquest 
programa agrupa les accions encaminades a augmentar la 
disponibilitat d’habitatge tal de revertir la tendència de des-
poblament que persegueix els pobles del Cadí Moixeró a les 
darreres dècades.

ACCIONS
01. Oferir com a habitatge edificis de titularitat municipal
02. Promoure l’habitatge públic
03. Incentivar habitatge per la gent del poble
04. Increment de l’IBI als habitatges buits o segones
 residències.

ACTORS
Ajuntaments dels pobles del Cadí Moixeró, Consell Comarcal 
del Berguedà, Alt Urgell i Cerdanya.

 5. Potenciar els fluxes externs

Aquesta línia estratègica fa referència a totes aquelles rela-
cions que es donen des del mateix territori cap a l’exterior, en 
relació a termes culturals, econòmics i de divulgació. Per tant, 
en aquesta categoria es busca la millora de les connexions i 
promoure el diàleg entre l’entorn urbà i rural, millorant així la 
connectivitat social i ecològica que afavoreix aquests fluxes.

PROGRAMES

 5.1. Promoure el diàleg urbà-rural

Aquest programa agrupa les accions encaminades a compartir 
mirades de realitats territorials molt diferents, entre l’àmbit 
urbà i l’àmbit rural.

ACCIONS
01. Creació d’espais compartits entre entorn rural i urbà

ACTORS
Parc Natural del Cadí Moixeró, Ajuntaments dels pobles del 
Cadí Moixeró, Consell Comarcal del Berguedà, Alt Urgell i 
Cerdanya, entitats socials i culturals.

 5.2. Foment de les TIC

Un dels aspectes que s’ha considerat rellevant per tal de re-
poblar el territori rural ha estat fomentar les tecnologies de la 
informació i comunicació. Tenint en compte que el teletreball 
s’ha detectat que és alternativa vàlida pel repoblament, cal 
que els pobles siguin capaços d’assumir aquestes demandes. 
Així doncs, aquest programa agrupa les accions encaminades 
a garantir un serveis d’internet i telefonia de qualitat.

ACCIONS
01. Cobertura de telefonia mòbil a tot el territori
 i desplegament fibra òptica
02. Millora de la connexió a internet i fibra òpitica als pobles

ACTORS
Ajuntaments dels pobles del Cadí Moixeró, Consell Comarcal 
del Berguedà, Alt Urgell i Cerdanya.

 5.3. Millora del transport públic

Aquest programa agrupa les accions encaminades a fomentar 
un transport públic de qualitat i compartit entre les persones 
que habiten als pobles del Cadí Moixeró.

ACCIONS
01. Transport públic de qualitat, ràpid, amb bons horaris
 i econòmic
02. Tren fins a Berga i connexió de bus a tots els pobles
 de l’Alt Berguedà
03. Foment d’eines en els pobles per compartir viatges
 en cotxe entre veïns del territori

ACTORS
Ajuntaments dels pobles del Cadí Moixeró, Consell Comarcal 
del Berguedà, Alt Urgell i Cerdanya
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Fent una garba
Autor: Vicenç Aparicio,

Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà
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5. Full de ruta:
 Accionem la Xarxa Betula!

El projecte Betula, iniciat a l’any 2018, segueix amb la 
voluntat d’esdevenir un espai participatiu al Cadí Moixeró 
que emprengui accions encaminades a un desenvolupament 
sostenible a nivell ecològic, econòmic i social. Per acon-
seguir la consolidació d’aquest projecte, les prioritats per 
avançar són les següents:

1 — Mantenir la dinàmica de trobades i treball obert i 
participatiu amb els pobles, i mantenir, enfortir i ampliar les 
relacions que s’han establert en aquest projecte durant el 
transcurs d’aquests anys.

2 — Incorporar la comarca de la Cerdanya en el projecte, on 
hi treballarem properament, durant el present 2021 amb 
tallers i espais participatius. D’aquesta manera, el projecte 
Betula finalment haurà sigut present a la totalitat de l’àmbit 
del Cadí Moixeró.

Taller a Alàs i Cerc Taller a Bagàv
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3 — Consolidar l’organització de la “Xarxa Betula”, espai 
des d’on es puguin coordinar i planificar les accions que es 
determinin desenvolupar. Aquest és un pas per afavorir el 
creixement del projecte, la participació i la implicació de més 
població i agents territorials. L’organització de la Xarxa Betula 
es deriva amb la formació de tres comissions estructurals, 
formades per entitats del territori i persones a títol individual, 
amb el suport de l’Arada:

 • Comissió pedagògica: Encarregada de planificar
  i tirar endavant actuacions de caire pedagògic
  sobre el paisatge i la vida als pobles del Cadí
  Moixeró. Els destinataris d’aquestes actuacions
  seria l’educació formal i informal, incloent també
  el públic adult. 

 • Comissió pagesia: Encarregada de planificar i tirar
  endavant actuacions relacionades amb la promoció
  de la pagesia i valorització de la tasca que es
  desenvolupa.

 • Comissió de debats territorials: Encarregada de
  planificar un cicle estable de xerrades, una per
  trimestre, sobre temes d’interès com podria ser
  la pagesia i l’accés a l’habitatge.

4 — Començar a emprendre accions allistades en el Pla d’Ac-
ció que s’ha estat elaborant en aquest període. La proposta 
d’actuacions a emprendre ha de consensuar amb el màxim 
d’actors del territori, representats en el Grup Motor de Betula, 
espai que segueix obert a la participació.

Taller a Tuixent 

Taller a Tuixent 

27Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró



betula.larada.coop
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