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

Ramat d’ovelles a Can Nofred de Bellver de Cerdanya, 1929. 
Autor: Josep Danés i Torras. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya
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Teniu a les mans la setena revista del projecte Betula. El seu objectiu és compartir els avenços del projecte amb tota aquella gent 
interessada. En aquesta edició repassem quin ha estat el recorregut del projecte: d’on venim i cap on anem. A més a més, també 
presentem els resums dels debats temàtics del Cicle d’Estiu 2021 “Al Gra amb Betula” i els avenços en les propostes d’accions que 
s’han estat treballant a les trobades d’implementació d’enguany. 

 Sobre la revista que teniu a les mans



El projecte BETULA - Promoció integral dels pobles del Parc 
Natural Cadí-Moixeró s’inicia a la tardor del 2018, promogut 
per l’Ajuntament de Saldes, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i 
la cooperativa sense afany de lucre l’Arada, qui n’és executora. 
Des del 2018, el projecte ha anat creixent amb la implicació 
de diverses entitats socials i culturals del territori i el suport 
de gran part dels consistoris de l’Alt Berguedà, l’Alt Urgell i la 
Cerdanya.

Betula consisteix en un procés de participació dels diferents 
actors presents al territori que ocupa el Parc Natural del Ca-
dí-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 esdevin-
gudes a partir de mitjans del segle passat. Així pretén posar 

Sobre el projecte Betula

de manifest l’afectació d’aquests canvis (socioeconòmics, 
paisatgístics i climàtics) sobre el territori i els habitants i 
treballar, amb el teixit local interessat, per potenciar els canvis 
percebuts com a positius i, per altra banda, minimitzar els 
que es perceben negativament. Es tracta, doncs, d’un procés 
participatiu que vol promoure la proposta i implementació 
d’accions per a la millora de les condicions de vida dels pobles 
del Cadí-Moixeró, impulsades i regulades per les comunitats 
locals (teixit social, empresarial, veïnal i administració). 

Les entitats promotores del projecte Betula estem convençu-
des que tant l’anàlisi com la intervenció territorials reque-
reixen 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.

El camí recorregut fins ara

Betula és un procés que s’organitza per fases, cadascuna 
de les quals involucra a determinats pobles i s’emmarca en 
diferents moments el procés de promoció local sostenible. El 
projecte s’inicia als pobles de la vessant sud del Parc Natural 
del Cadí i Moixeró, especialment a la comarca del Berguedà. El 
2020 es va estendre als pobles de la cara sud de l’Alt Urgell, i 
aquest 2021 el projecte ha aterrat a la cara nord de la serrala-
da, incloent-hi la Cerdanya, amb una última fase d’implemen-
tació d’actuacions i la creació d’un entorn de gestió participa-
da pel conjunt dels pobles del Cadí i Moixeró.

La primera fase del projecte finalitza el novembre del 2019 
amb una participació global de 150 persones. S’editen tres 
revistes, entre les quals hi ha la del retorn final, que recull i 
divulga el relat dels principals canvis que han patit els pobles 
i el paisatge del Cadí i Moixeró al llarg del segle XX. Com a 
producte final d’aquesta primera fase també hi trobem un 
audiovisual on el teixit local relata aquests canvis, com els 
han viscut, i com creuen convenient de fer-hi front. 

La segona fase (2019 - 2020) es vertebra amb dues actuacions 
cabdals: la construcció i divulgació de la història socioecològi-
ca del paisatge del Cadí i Moixeró, així com els seus valors eco-
sistèmics associats, a través del web www.betula.larada.coop 
i pòster desplegable de memòria del paisatge. I la divulgació a 
través d’un còmic de la interacció entre la pagesia sostenible 

amb un paisatge de qualitat i resilient. D’aquesta segona fase 
també se’n deriven dues revistes, on la segona plasma totes 
les propostes d’accions recollides durant tot el procés.

Enguany, el vessant nord s’incorpora en la tercera fase del 
projecte, iniciant el treball compartit entre la totalitat del 
parc, acompanyat de millores en l’organització territorial del 
vessant sud. Al llarg de tot el procés, la fase de participació ha 
comptat amb una trentena de tallers repartits entre els pobles 
que formen part del Parc Natural del Cadí-Moixeró i a finals 
del 2021 s’imprimirà el que serà la vuitena revista del projec-
te, parlant sobre la història socioecològica del Cadí Moixeró. 
Fins el dia d’avui, han participat en el projecte més de 500 
persones entre els tallers participatius, els actes de sensibilit-
zació i les sortides interpretatives. A més a més, s’ha comptat 
amb la participació de les escoles i instituts del Cadí-Moixeró, 
on s’hi han dut a terme 11 tallers. Finalment, durant l’estiu del 
2021, s’ha organitzat també un cicle de xerrades “Al Gra Amb 
Betula”, on s’han tractat diferents debats temàtics: des dels 
reptes i possibilitats de la pagesia, fins a contraposar turisme i 
cultura passant pel repte de la transició energètica en entorns 
rurals i de muntanya –  motiu d’aquesta revista. Paral·lela-
ment, en aquesta tercera fase es completarà l’audiovisual de 
Betula “Projecte Betula: Com han canviat els pobles del Cadí 
i Moixeró? Ens agrada? Com hi podem fer front?”, que podeu 
visualitzar a youtube, amb la incorporació de les entrevistes i 
fonts documentals de la cara nord del Cadí.
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Impulsar un procés de participació arreu dels pobles del Cadí 
Moixeró sens dubte ha suposat un repte, tenint en compte la 
gran extensió del parc. Així doncs, el projecte Betula es troba 
en un punt molt important de la seva trajectòria. Després 
d’aquests 3 anys de procés, arribem a la fase de consolidació 
i ampliació de la base social i la implementació d’accions des 
del teixit local interessat, objectius prioritaris del projecte. 
Durant aquesta darrera fase de Betula, s’han dut a terme 6 
tallers d’implementació d’accions, on s’han decidit diverses lí-
nies de treball i accions concretes que persegueixin un horitzó 
de sostenibilitat territorial al Cadí Moixeró.

Xerrada a Saldes, agost del 2021. Autor: L’Arada

Taller de fotografíes a Ansovell (Cava). Autor: L’Arada

Taller participatiu a Bellver de Cerdanya. Autor: L’Arada

betula.larada.coop

Hora: 18.00 h - Local Social, Montellà
Presentació del documental  

 “El No a l’Ós: La Crònica d’un conflicte”
Acte coorganitzat amb el Grup d’Amics de Montellà (GAM).

Hora: 16.30 h - Casal de la Vila, Bagà
“Turisme i cultura: del i pel territori”

 a càrrec de Sílvia Aulet, directora de la càtedra 
UNESCO de polítiques culturals i cooperació.

Divendres 13 d’agost

Divendres 27 d’agost

Hora: 16.30 h - Centre Cívic, Tuixent
“Pagesia al Cadí Moixeró: Reptes i possibilitats”

 a càrrec de Carles Riu, jove agricultor de Gósol. 
 Martina Marcet, ramadera de la Nou de Berguedà i del col·lectiu Ramaderes. 

 Urgell Isus, ramadera d’Alàs i de l’Associació de Dones del Món Rural.

Hora: 16.30 h - Local Social, Saldes
“Memòria i dones al Pedraforca”

a càrrec de Laura Coronas de l’Associació de Dones del Pedraforca i 
Raquel Camps, col·laboradora en el projecte.

Divendres 3 de setembre

Hora: 16.30 h - Casal de la Vila, Bagà
“Transició energètica en entorns rurals i de muntanya”

a càrrec Miguel Àngel Sobrino, de la Mancomunitat de Municipis Berguedans 
per la Biomassa i Membre de la Cooperativa Energètica Pedraforca, 

Marc August Muntanya, soci de Som Mobilitat de la Garrotxa i 
Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat.

Acte coorganitzat amb Pol·len Edicions i la comissió de formacions i publicacions de la XES

Diumenge 12 de setembre

Dissabte 7 d’agost

Es prega 
confirmar 

assistència per 
cada xerrada a 

betula@larada.coop

Organitza:
Amb el suport de :

Amb el finançament de:

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



Durant els últims mesos, algunes escoles del Cadí Moixeró 
han dut a terme diverses activitats, destinades a alumnes 
d’educació primària, on han pogut expressar quina és la seva 
percepció dels pobles de muntanya i els seus entorns. La 
dinàmica del taller s’ha dividit en tres parts: una primera part 
de debat sobre quines coses agraden i quines no de viure en 
petits pobles de muntanya. La segona part s’ha centrat en 
l’anàlisi de les fotografies antigues dels seus pobles, i on els 
nens havien de identificar canvis en la vida i els costums dels 
pobles. Finalment, en la darrera part del taller, els alumnes 
havien de posar-se en el rol d’un ajuntament local i decidir, 
entre cinc opcions diferents, amb què es gastarien una partida 
de 50.000€ del pressupost municipal.

El que més agrada dels pobles són els boscos i la vegetació 
que els rodegen, la muntanya i la poca contaminació. El 
sentiment de llibertat i la tranquil·litat són valors que també 
es destaquen, que alhora contrasta amb la pressió de visitants 
que reben alguns pobles en cap de setmana, com els boletai-

I els més joves, què en pensen? 
Tallers a les escoles

res a la zona de l’Alt Berguedà, fet que no agrada en absolut. 
Un altre de les coses que agraden de manera unànime és la 
neu, tret característic dels pobles del Cadí Moixeró, tot i que 
destaquen que “cada vegada es fon més ràpid”, cosa que ho 
vinculen als efectes del canvi climàtic. 

De les coses que menys agraden de viure en pobles de mun-
tanya és la manca de botigues i serveis, així com la falta de 
canalla amb qui jugar i el perill de despoblament. Els boscos 
bruts de plàstics, és una de les coses que més detesten els 
alumnes del Cadí Moixeró, que alhora ho vinculen amb les 
deixalles dels visitants i turistes dels caps de setmana. En 
aquest sentit, també es queixen de certes conductes que 
poden tenir aquestes persones a l’entorn, com per exemple 
deixar els vailets oberts o arrancar tots els bolets. Que es tallin 
els arbres i que hi hagi caçadors són d’altres activitats que no 
tenen una bona acceptació per part dels alumnes de primària.

Més boscos

Cotxes i tractors

Acceptació al 
col·lectiu LGTBI

Canvi de model 
energètic 

Millora de l’estat 
de les cases

Avenços en la 
medicina  

Carrers encimentats i 
carreteres asfaltades

Millora de la 
vestimenta

Línies elèctriques 
i llum

Millora dels drets 
de les dones

No hi ha vaques 
als carrers

Internet

Piscines

CA
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VI
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PO
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TI
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N
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S 
N

EG
AT
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Camps i conreus 
abandonats 

Pèrdua de vida 
en comunitat

Més perill 
d’incendis

No hi ha 
trementinaires

Canvi en la gestió 
del bosc

Pèrdua de les 
festes populars 

Més cases i 
més urbanitzacions

Hi ha més boscos 
bruts

No hi ha tanta vida 
als carrers del poble

Més humanitat 
/ menys natura

Pèrdua de 
camins antics Més contaminació

Menys 
autosuficiència

Els mòbils ens han 
fet desconnectar de 

l’entorn

Ara es dona massa 
importància als diners No hi ha mines
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Finalment, si els alumnes de primària forméssin part dels 
governs locals dels seus pobles, tirarien endavant l’acció de 
“Promoure la conservació d’espècies protegides, com el gall fer o 
el llop”, proposta guanyadora a totes les escoles on s’han fet 
els tallers de Betula. Altres propostes que han obtingut un 
bon nombre de vots, tot i que lluny de la proposta guanyado-
ra, han estat la “Creació d’un mercat amb producte local del Cadí 
Moixeró”, “Limitar l’afluència de boletaires als boscos” i “Aug-
mentar els camps de conreus i pastures i disminuir la quantitat 
de bosc”.

Taller a l’escola de Vallcebre Taller a l’escola de Montellà

Taller a l’escola de Montellà Taller a l’escola de Gósol
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1. Món rural i habitatge: 
 reptes i potencialitats

Aquesta xerrada es va celebrar el dimarts 15 d’abril a les 19h 
de manera online gràcies a l’Ateneu Cooperatiu de la Catalun-
ya Central i els projectes Betula i Actua de l’Arada. La xerrada 
es pot recuperar al youtube de l’Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central. L’objectiu era parlar sobre l’accessibilitat a 
l’habitatge a pobles petits i disseminats, desgranar quins són 
els reptes i com l’administració pot facilitar l’accés des d’una 
perspectiva de l’Economia Social i Solidària (ESS), tenint en 
compte que l’habitatge és un dret fonamental.

El primer ponent, Josep Maria Piñol, és llicenciat en Geografia 
i Història, i utilitza l’habitatge com a vector pel desenvolupa-
ment local: com poden les polítiques públiques fer de vincle 
entre demografia, paisatge, territori i món rural?

Catalunya ha sigut sempre un territori demogràficament 
desigual: l’orografia del territori afavoreix la concentració d’ac-
tivitat i població en les poques planes que té. Aquest factor, 
juntament amb les diferents èpoques històriques d’activitat 
econòmica, ha fet que l’activitat s’hagi anat concentrant de 
manera concèntrica al voltant de Barcelona. El ponent argu-
menta, doncs, que hi ha hagut zones de Catalunya que mai no 
han estat gaire poblades: ja no es partia d’una situació igual. 

Actualment, el repte demogràfic al món rural és la tendència 
de creixement dels caps de comarca, mentre que els micropo-
bles i pobles petits van envellint i desapareixent. Aquesta ten-
dència ve donada la poca població que viu al món rural com 
a punt de partida i, a més a més, s’hi suma l’èxode cap a les 
ciutats. Com és que les famílies incentiven la canalla a mar-
xar? És important, doncs, tenir en compte els factors socials 
implicats que, amb les causes materials, acaben de decantar 
la balança: els equipaments al món rural no són prou, estem 
parlant de projectes vitals. Piñol també apunta que, genera-
cionalment, tenim una menor estabilitat en la residència: ja 
siguin joves o persones grans, poca gent es queda al mateix 
habitatge per tota la vida. I és que “no hi ha major impedi-
ment per viure en un lloc que no veure-ho clar”, diu Piñol. 
Si ens centrem a les comarques del Berguedà i el Solsonès, 

podem dir que no han estat zones mai gaire poblades, tenen 
pocs nuclis intermedi i  el petit creixement ve donat gràcies 
a les migracions i l’existència de padrons ficticis. Així doncs, 
remarca el ponent, tota variació es nota molt. És important 
veure com evoluciona la demografia amb nous factors com és 
la COVID-19 o l’estat d’infraestructures que comuniquen les 
comarques, com ara la carretera de Berga a Ripoll. 

És clar, però, que el problema clau és l’assequibilitat de 
l’habitatge: hi ha micropobles sense oferta, on no hi ha 
voluntat de venda ni de lloguer. Això comporta una expulsió 
de joves autòctons per raó d’habitatge, més enllà de si hi ha 
oferta laboral o no. Si anem al moll de l’os, veiem que no hi ha 
polítiques públiques d’habitatge i menys en zones rurals: els 
municipis que no tinguin un POUM (Pla d’ordenació urbanís-
tica municipal) no tenen l’obligació de garantir una proporció 
d’habitatge social al seu planejament. Els recursos dels que 
disposen els ajuntaments tampoc són gaire: ni econòmica-
ment, ni de temps, ni de recursos humans.  

Però per què és important parlar d’habitatge ara mateix? 
Piñol parla dels indicis de reacció social per regular el mercat 
de lloguer i garantir el dret a l’habitatge. Però és que també 
hi ha indicis de nova ruralitat: hi ha empadronaments que no 
són ficticis.  L’interès pel medi rural és cada cop més divers, i 
les segones residències poden recuperar certa projecció com a 
residències compartides o fragmentades, que traspassin d’un 
ús de cap de setmana i festius a un ús més perllongat. El marc 
pandèmic ha generat que diversos factors s’entrecreuin: la 
preocupació pel despoblament, l’urgència del repoblament, el 
teletreball i la necessitat de marxar de les ciutats.

És important, doncs, parlar d’habitatge al món rural tot 
posant totes les cartes sobre la taula: com gestionem l’enve-
lliment? Com podem procurar que les segones residències tin-
guin un impacte positiu als pobles? L’habitatge ha de passar 
a ser el nucli de les polítiques i cal garantir la funcionalitat 
al territori: volem zones poblades però també actives. Piñol 
està a favor d’incentivar taules de treball i grups d’acollida, 

Al gra amb Betula: debats temàtics
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prioritzar actuacions cooperatives en pobles pilot i treballar 
per tenir connexions estratègiques entre habitatge i cowor-
king, o habitatge i terres. 

El segon ponent de la xerrada va ser Oriol Rosselló, arquitecte 
a Bangolo i Grup Margot, que se centra en el marc legal de 
l’habitatge al món rural. Rosselló explica com la llei no permet 
una nova obra en un sòl no urbanitzable, a Catalunya. Què 
passa, doncs, amb les masies? Comprar-ne una i restaurar-la 
no està a l’abast de tothom, el que comporta una polarització 
social. 

Per últim, parlen en Josep Pintó –de la Vall de Lord– i en 
Moisès Massanes –de Saldes– sobre la competència entre 
segones residències i habitatges principals, i l’efecte al paisat-
ge. En aquests pobles, hi ha hagut una pèrdua de sòl fèrtil a 
causa de l’urbanització, feta de manera caòtica. De retruc, 
també s’ha perdut la identitat en la construcció ordinària: tots 
els pobles s’assemblen. 

La població passa de 200 a 2.000 persones en els pics de turis-
me, el que ha fet que l’economia se centri quasi únicament en 
el turisme, subordinant el territori als desitjos de les persones 
nouvingudes, augmentant els preus dels lloguers, deixant 
enrere altres oficis i una estètica i manera de viure concretes. 

L’aposta des d’aquests pobles és recuperar la titularitat 
municipal d’algunes vivendes per llogar-les de manera 
bonificada, així incidint al preu del mercat del lloguer. I tenir 
equipaments per destemporalitzar el turisme per tal que sigui 
més sostenible.
 

2. Estratègies per promoure l’accés a 
l’habitatge al món rural 

La segona xerrada es va celebrar el dia 23 de juny del 2021 
online, gràcies també a l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
Central. Aquesta xerrada es pot recuperar també al youtube 
de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. La ponència 
comença amb l’alcalde de Riner, Joan Solà, qui explica la prova 
pilot d’habitatge al món rural on Riner s’ha embrancat, que 
centra l’habitatge públic com a element clau per la repoblació. 
El projecte del poble és poder acollir refugiats des d’una pers-
pectiva d’ajuda mútua: per un cantó, la repoblació del poble i 
per l’altre, la integració de les noves persones. 

Com que la llei d’urbanisme no permet crear nous habitatges, 
el projecte s’encara des de dues vessants: la pública, que cerca 
maneres de tenir habitatges públics, i la privada, on s’ofereix 
ajuda a la rehabilitació d’espais de titularitat privada. 

En Jordi Lapuente, de l’Ajuntament de Vallcebre, ens explica 
l’objectiu de Vallcebre des de fa anys: rehabilitar masies per 
convertir-les en habitatge social de propietat pública. El repo-
blament en micropobles és necessari per tal que els serveis 
mínims continuïn funcionant, és un peix que es mossega la 
cua: sense persones no hi ha serveis, sense serveis no hi ha 
persones. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, actual-
ment tenen dos habitatges socials i se n’està a punt d’adjudi-
car un tercer. El problema, apunta, és que totes les subven-

cions estan pensades per àmbits urbans i moltes vegades no 
s’ajusten a la realitat dels entorns rurals.

La tercera intervenció és de la Mandi Domingo, de Sostre Cí-
vic, una cooperativa que busca promoure un model alternatiu 
d’accés a l’habitatge, més just i accesible, sense ànim de lucre, 
no especulatiu i transformador. La ponent ens parla sobre al-
tres propostes més enllà del lloguer i la compra: la masoveria i 
el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.

El problema actual és que l’habitatge és un dret no garantit: 
el model actual impulsa la propietat privada com a règim 
majoritari de tinença i la compra com l’única forma d’acce-
dir-hi. Això ens aboca al panorama actual: gent sense casa i 
cases sense gent. El cooperativisme d’habitatge en cessió 
d’ús entén l’habitatge com un bé d’ús, en comptes d’un bé 
d’inversió. Per tant, s’aposta per un habitatge estable i amb 
un cost d’accés inferior al de compra. L’habitatge, doncs, no és 
un producte.
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Els pilars d’aquest 
model són la propie-
tat col·lectiva, la sos-
tenibilitat, la replica-
bilitat, el dret d’ús a 
llarg plaç, un habitat-
ge assequible i inclu-
siu, l’autogestió i una 
organització partici-
pativa que inclogui el 
suport mutu i la con-
vivència.

I és que no només es busca poder fer un ús productiu de 
l’habitatge, sinó també reproductiu. Aquests pilars faciliten 
la diversitat de models: l’habitatge pot ser per gent gran, per 
gent jove, urbà o rural, amb molta gent o poca… El tipus de 
convivència, el règim de l’habitatge, el grau de participació i la 
temporalitat del projecte són punts a tractar durant el procés 
d’arrencada. 

La masoveria és una altra proposta al model actual: un pro-
jecte d’habitatge no especulatiu, reconegut per la llei, que es 
basa en un acord entre qui té la propietat de l’habitatge (que 
en cedeix l’ús per a un temps determinat) a les masoveres 
(persones que assumeixen unes obres de reforma i manteni-
ment acordades). Les obres de reforma i accions de manteni-
ment poden tenir diferents envergadures i objectius i s’ajusten 
a les capacitats i expectatives d’ambdues parts. 
Aquí, de la mateixa manera que al cooperativisme d’habitatge 
en cessió d’ús, la forma del projecte es va definint entre les 
persones implicades durant el procés d’arrencada on la part 
econòmica hi té un paper cabdal: quines accions de reforma 
i de manteniment es faran? Amb quins recursos i suports 
tècnics? Quines despeses econòmiques hi haurà?

En Guillem Fernández pren la paraula i ens explica el projecte 
de la COOP57, una cooperativa de serveis financers, no de 
crèdit. A causa del panorama actual d’habitatge, en Fernández 
ens explica la necessitat de revisió de productes i necessitats 
que han hagut de fer des de la cooperativa per a poder donar 
resposta a les cooperatives d’habitatges. 

La COOP57 aposta per combinar la titularitat pública amb la 
gestió cooperativa basada en principis comunitaris com són 
l’economia social i solidària i les finances ètiques i solidàries, 
partint de les necessitats comunitàries i posant l’ús al centre 
dels projectes. 

Finalment, l’Ignasi Ripoll i en Pep Espelt ens expliquem els 
projectes de Construïm la Llençadora i el Kovent; dos pro-
jectes situats al Berguedà. Ripoll parla sobre la cooperativa 
d’habitatge de cessió d’ús que tenen en marxa a Gironella, on 
han comprat un solar on es volen edificar vint-i-dos habitat-
ges en dues fases. Espelt explica el projecte cultural que és el 
Konvent, que té lloc en una indústria tèxtil en desús. Actual-
ment hi ha una comunitat de vint persones tirant endavant 
aquest projecte cultural i patrimonial arrelat al territori. 

10 Projecte Betula



3. El canvi climàtic als Pirineus

El dia 7 de maig, l’Anna Pérez Català, ambientòloga especia-
litzada en canvi climàtic i desenvolupament internacional, 
va fer una ponència sobre el canvi climàtic i els seus efectes 
a una de les serralades més importants dels Països Catalans. 
Aquesta xerrada, que es pot recuperar al vimeo de l’Arada, 
es va emmarcar en l’acte de presentació de l’edició 2021 de 
Betula. L’objectiu de la xerrada és doble: per una banda, veure 
com el territori del Cadí Moixeró, àmbit del projecte, es podria 
comportar en un context de canvi climàtic i per l’altra, quines 
propostes es poden adoptar per tal de d’adaptar-nos al canvi i 
mitigar-ne els efectes.

Des del 1980, el gradient de temperatura anual sempre és 
positiu. La precipitació anual és la mateixa, però la seva dis-
tribució ha anat canviant: cauen els mateixos mililitres però 
en episodis més bruscos. La tendència global, però, és que la 
temperatura continuï augmentant i la precipitació minvi, ens 
explica la ponent. L’acumulació de neu també anirà a la baixa. 
Segons els informes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 
la temperatura als Pirineus augmentarà entre 2 i 8 graus a 
finals de segle, depenent de l’escenaris que acabi tenint lloc. 

Quins impactes tindrà, això? La productivitat i abundància de 
les espècies de fauna d’alta muntanya es veurà afectada. La 
seva distribució, també: les espècies es mouen una mitjana 
d’11 metres per dècada i es podria accelerar, tot aïllant-les 
i fent-les més vulnerables. Això també podria portar a una 
pèrdua de sincronia entre pol·linitzadors i plantes. En canvi, 
les espècies exòtiques es podrien veure afavorides i guanyar 
en abundància. 

Pel que fa als boscos, amb el canvi climàtic i l’abandonament 
de agropastoralisme a causa del canvi global, es veuran 
afectats per canvis en la seva composició i estructura. Les 
reiterades sequeres, onades de calor i precipitacions extremes 
afavoriran més agents patògens que duran a un desequilibri 
ecològic. La freqüència i intensitat dels incendis forestals 
també augmentarà. 

Els impactes del canvi climàtic als recursos hídrics, juntament 
amb el canvi d’usos del sòl i de coberta vegetal gràcies al canvi 
global, es podran veure en el canvi de règim mensual als rius 
i la distribució de les precipitacions: l’augment de cabal a 
l’hivern, i les sequeres a l’estiu i tardor. La ponent indica que 
l’acumulació de neu per sota dels 1.500 metres es podria 
reduir un 80% a finals de segle. Les aigües subterrànies 
també es veuran afectades en quantitat i qualitat: la recàrrega 
disminuirà i augmentarà la concentració de contaminants.

Els canvis al cicle hidrològic poden afectar les capacitats de 
les centrals hidràuliques per generar energia en alguns perío-
des: si la neu es fon més d’hora, potser que els embassaments 

se sobrepassin. En canvi, l’increment de l’índex d’irradiació 
solar a tota la serralada dóna una gran oportunitat a l’energia 
solar. Això implicarà un canvi en la demanda estacional d’ener-
gia: es demanarà més refredament a l’estiu que pot coincidir 
amb una baixa capacitat hidroelèctrica. La demanda d’aigua 
pot aguditzar conflictes amb el sector agrícola. 

Pérez explica quines són les propostes a curt i mig termi-
ni per intentar que l’escenari sigui el menys devastador 
possible.

· Promoure les energies renovables 
descentralitzades, sobretot la solar

· Promoure la gestió forestal i el 
sector de la fusta

· Matenir i desenvolupar activitats 
agrícoles i de ramaderia extensiva

· Recuperar horta, vinya i conreus 
que s’han perdut que contribueixin 
a la preservació del mosaic cultural, 
ambiental i culinari

· Promoure economies locals i 
xarxes de productores

· Ampliar les zones protegides i la 
seva connectivitat
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4. Turisme i cultura: del i pel territori

El dia 13 d’agost a Bagà, emmarcat dins del cicle d’estiu de 
Betula “Al Gra amb Betula”, es va dur a terme la xerrada sobre 
turisme i cultura, a càrrec de Sílvia Aulet, directora de la 
càtedra UNESCO de polítiques culturals i cooperació. Aquesta 
xerrada es pot recuperar íntegrament al vimeo de l’Arada.

La xerrada arrenca parlant de la pandèmia de la COVID-19, 
punt d’inflexió per molts sectors però especialment pel sector 
turístic. Abans de l’esclat de la COVID-19, al món viatjaven 
1400 milions de turistes cada any, unes xifres que any rere 
any augmentaven. El març del 2020 arriba la pandèmia i amb 
ell una reducció del 97% de la mobilitat. Aulet explica com 
aquest punt d’inflexió va generar un moment idoni per repen-
sar el model turístic actual: Catalunya té un model turístic 
molt basat en sol i platja i en grans resorts. La pregunta que 
flotava era: i si canviéssim a un model de turisme cultural? 
Seria més sostenible? 

El turisme cultural pràcticament és tan vell com el turisme 
mateix, diu la ponent, ja que l’objectiu dels viatgers era apren-
dre. Fins els anys 70-80 que no va arribar la democratització 
del viatge, no es parlava gaire de turisme, tampoc de turisme 
cultural –terme que es va començar a fer servir als anys 
90, quan el turisme de masses (sol i platja, urbanitzacions, 
hotels) ja no es percep tant positivament. A partir d’aquest 
moment es va començar a valorar la cultura dels pobles i ciu-
tats, es van incrementar les visites als museus i monuments, 
fins que aquest model de cultura 2.0 s’estanca en nombre de 
visitants. D’aquí en sorgeix la cultura 3.0, que és l’interès per 
conèixer la gent local, la seva quotidianitat, el seu entorn, 
en definitiva: la seva cultura, des d’una vessant molt més 
humana i social. 

Però quan parlem de cultura, de què parlem exactament? 
Aulet ho interrelaciona amb diversos factors, i entre ells, el 
paisatge. La natura en estat pur pràcticament ja no existeix, 
el paisatge que observem és el resultats d’interaccions entre 
les persones i el medi on viuen, i d’aquesta interacció en surt 
la cultura local. La manera com som, com vivim i com ens 
relacionem ve determinat per aquest paisatge i les condicions 
de l’entorn: el clima determina els costums, l’alimentació, els 
habitatges, les interaccions socials. Parlar de turisme i cultura 
és també parlar de paisatges culturals. 

La xerrada, però, se centra en les conseqüències del turisme al 
món rural: amb la consolidació del model econòmic basat en 
el turisme, paral·lelament hi ha hagut una desconnexió entre 
l’entorn rural i l’urbà. Les relacions familiars entre el camp i 
la ciutat s’han anat perdent, i amb ell el respecte i el coneixe-
ment del món rural per part de les metròpolis. En canvi, s’ha 

anat construint una visió lúdica del món rural: un territori 
que ha d’estar pensat quasi exclusivament per satisfer les 
necessitats del visitant, i no pas per les de la població local. 
Unes necessitats que acostumen a buscar relax, silenci, tran-
quil·litat, desconnexió i natura. En aquest sentit, ja es parla 
de l’adaptació de la vida urbana en els pobles, ja que aquesta 
cultura urbana estaria fagocitant una cultura local dels pobles 
que ja no és tinguda en compte ni preservada pel visitant. 
Una de les preguntes que ens podem fer és quina direcció té 
la valorització del patrimoni local? Va dirigida al visitant o és 
per la població local? Té una perspectiva històrica, de reforç 
identitari, o només pel lucre econòmic? 

És per això que és necessari parlar de governança i presa de 
decisions. Aulet conclou que si un territori pretén desenvolu-
par una estratègia, turística o no, qui ha de parlar és la pròpia 
gent del territori. L’empoderament local implica que la comu-
nitat local ha de poder decidir com volem ser ara i en el futur. 
Si vivim aquí, tenim el dret de decidir com hi volem viure. 
La ponència acaba amb la reflexió següent: “que les presses que 
puguem tenir per tornar a la normalitat no ens facin perdre de vista 
a on volem arribar realment, o com a mínim decidim entre tots a on 
volem arribar”.
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5. Reptes i possibilitats de la pagesia al 
Cadí Moixeró

El segon acte del cicle d’estiu es va celebrar el 27 d’agost a 
Tuixent amb tres ponents: Carles Riu, agricultor de Gòsol, 
Martina Marcet, ramadera de la Nou del Berguedà i parti-
cipant del col·lectiu Ramaderes de Catalunya, i Urgell Isus, 
ramadera d’Alàs i participant de l’associació Dones del Món 
Rural. Aquesta xerrada es pot recuperar al vimeo de l’Arada.

La xerrada, moderada per l’Arada, comença preguntant als 
ponents quins són els reptes i obstacles més importants als 
quals ha de fer front la pagesia a dia d’avui. Isus, sense dubtar, 
esmenta que la crisi de la COVID-19 n’és un, que agreujarà ja 
de per si la crisi social i econòmica que estàvem patint. I és 
que en un context com l’actual, juntament amb la crisi climà-
tica, els tres ponents apunten que és important pensar en 
com serà el repoblament del món rural per persones que vé-
nen de zones urbanes. Un dels problemes, apunta Riu, és que 
s’ha venut la idea durant molts anys que la muntanya és de 
tots. «Això es va fer amb bona fe però al final la gent ve aquí i 
es pensa que tot és de tots. I tot és de tots, no. Per què hi ha 
una gent que hi viu tot l’any, que en fa la gestió, que paga uns 
impostos i, la feina que fa, la fa en benefici de tothom».  

Marcet, en comptes de parlar de reptes, parla d’esculls: és 
important que la vida al món rural sigui habitable, diu. Hi 
ha d’haver un accés a l’habitatge I preus assequibles, serveis 
i infraestructures. El principal eix vertebrador de l’activi-
tat econòmica al món rural ha de ser la pagesia, i per això 
també és necessari accés a la terra i facilitats per la gent 
que s’hi vol incorporar: parlem que a nivell legislatiu la petita 
pagesia pugui continuar existint i deixar enrere les lleis que 
afavoreixen l’agroindústria. 

En un context de crisi el repoblament del món rural serà inevi-
table, conclouen els tres: és important, doncs, pensar com fer 
aquest procés el més just i equitatiu possible per tal que qui 
pugui viure al món rural no sigui només la gent rica.

Sobre el paper de l’agroecologia en un context d’emergència 
social i climàtica, Isus esmenta la dificultat que preveu per la 
pagesia a mesura que la crisi climàtica vagi avançant i agreu-
jant-se. Les onades de calor més llargues, la poca disponibili-
tat d’aigua i l’augment de temperatures afectaran al bestiar i 
l’agricultura. Per això és necessari, doncs, començar a pensar 
en com transitar cap a l’agroecologia des de la petita pagesia: 
l’agroindústria tampoc tindrà lloc en un context de crisi de 
materials i d’acabament de recursos valuosos com poden ser 
els fertilitzants. «La sortida a la crisi climàtica des de la page-
sia o serà agroecològica o no serà», diu Marcet. Riu esmenta 

també la importància de la diversificació envers a l’especia-
lització, no es poden posar tots els ous al mateix cistell en un 
context de crisi. 

Però com ho fem per què la resposta agroecològica (incentivar 
el producte local, consum de proximitat) no impliqui una so-
brecàrrega al sector primari? Arrel de al crisi sanitària, es va 
despertar un interès pel producte de proximitat i ecològic: 
la petita pagesia no donava a l’abast, així és com ho va veure 
Isus. Però tot i que semblava un punt d’inflexió en el consum, 
no s’ha mantingut. Marcet apunta que tot aquell temps que 
abans es destinava a l’oci i al gaudi, durant el confinament es 
va dedicar a la cuina: triar el producte, comprar-lo i cuinar-lo. 
Però quan el ritme ha tornat a accelerar-se, la demanda ha 
disminuït: reclamar a la gent que faci un consum conscient, 
acurat i de proximitat és no ser conscient que hi ha gent que 
ha de fer un esforç molt gran per fer-ho. No tothom té els 
cèntims o l’espai per emmagatzemar producte, ni el temps per 
hipotecar tot un dia a la setmana per anar a comprar producte 
local.

La clau, doncs, són polítiques públiques que estructurin 
respostes col·lectives: només que els menjadors escolars 
fessin una aposta pel producte local i ecològic i hi hagués una 
bona bona política agrària, ja seria un gran pas per la petita 
pagesia, conclouen els tres. S’ha de tenir què es vol afavorir: 
que no es facin més grans superfícies i que es fomenti el petit 
comerç, ja que és més fàcil que consumeixi a petits produc-
tors de zones properes i abasteixi la seva comunitat. 

És necessari el debat entre la mirada urbana i com està 
afectant a les zones rurals, també: des de les conseqüèn-
cies del turisme, fins a certes mirades urbanes pel que fa a 
la conservació i protecció de la natura. Marcet explica com 
aquest territori fa deu mil anys que està ocupat pràcticament 
en tota la totalitat. Hi ha hagut pràctiques humanes lligades 
als entorns naturals durant molts anys, fins que hi va haver 
el procés de macro industrialització i un èxode cap a les urbs. 
Esmenta, també, que hi ha una tendència en la conservació 
de la natura que a vegades és molt exigent amb aquestes 
activitats tradicionals, fent que acabin siguent encara més 
arraconades. 

Quan una zona està protegida i l’única activitat que s’hi per-
met és l’observació i contemplació de la natura, això està in-
trínsecament relacionat amb el turisme i l’oci,  i significa arra-
conar activitats productives que estiguin generant aliments 
i puguin solucionar part de la gestió forestal. Aquesta gestió 
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més patrimonial de la natura afecta la idea de natura que es 
té des de zones urbanes, enfortint la corrent de «rewilding». I 
a vegades sí que pot ser necessari protegir però no sempre vol 
dir expulsar les activitats del sector primari i la seva gent. 

El debat acaba parlant sobre les possibilitats del sector per 
enfortir el sector agroecològic recollint algunes propostes del 
debat, com ara la compra de producte local per abastir serveis 
públics: que els menjadors escolars, de residències o hospitals 
s’abasteixin amb el producte del territori. Isus comenta, tam-
bé, la necessitat d’aposta per formacions cooperatives tant 
per la logística com per la comercialització dels productes lo-
cals, així podent abastir el sector agroecològic de tots aquells 
serveis que siguin necessaris perquè pugui tirar endavant: 
obradors, mataderos, petita indústria associada... Xerrada sobre pagesia a Tuixent. Autor: L’Arada.

6. Transició energètica en entorns rurals i 
de muntanya

El dotze de setembre del 2021, coorganitzat amb Pol·len 
Edicions i la comissió de formacions i publicacions de la XES, 
va tenir lloc la xerrada, recuperable al vimeo de l’Arada, sobre 
transició energètica en entorns rurals i de muntanya a Saldes. 
Carla Escarrà, membre de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) 
i moderadora del debat, presenta els ponents: Maria Jesús 
Marlasca, membre de la  cooperativa energètica Pedraforca,  
Marc August Muntanya, soci de Som Mobilitat (Garrotxa), Mi-
guel Àngel Sobrino, enginyer tècnic forestal de departament 
d’Acció Climàtica i també tècnic de la Mancomunitat de muni-
cipis berguedans per la biomassa, i Dolors Pons, alcaldessa de 
Viladamat. 

Maria Jesús Marlasca comença explicant el nou projecte de 
Saldes;  la cooperativa energètica del Pedraforca neix de la 
inquietud municipal per la cerca de l’autonomia energètica 
d’una manera col·laborativa: buscant la cohesió del poble i 
fugint d’empreses privades. 

La proposta de la cooperativa és autoabastir el poble energèti-
cament col·locant plaques solars en un antic solar per tal que 
tothom que hi participi tingui unes condicions òptimes d’inso-
lació, per afavorir la logística i per ajudar a la sostenibilitat del 
projecte: concentrar totes les plaques facilitarà la viabilitat del 
projecte. El model serà cooperatiu per tal de desincentivar els 
grans inversors.

El segon ponent, Marc August Muntanya, parla sobre la 
cooperativa Som Mobilitat, una cooperativa de mobilitat com-
partida de cotxes elèctrics. Muntanya explica que la coopera-
tiva va sorgir d’un context urbà: Som Mobilitat volia plantejar 

una solució per aquella gent que vivia en un entorn amb un 
transport públic molt eficient i que no necessitaven un cotxe 
particular durant el seu dia a dia. La cooperativa, doncs, els hi 
solucionava el transport puntual quan havien de menester un 
cotxe, podent-ne utilitzar un d’elèctric i compartit. 

Poc a poc, però, la cooperativa ha anat ampliant la seva 
mirada per fer-la més ecologista: que aquella gent que ja té 
un cotxe i l’utilitza poc passi a formar part de la cooperativa. 
I és que el model actual de mobilitat tal i com l’entenem ara 
mateix no és viable ni econòmicament ni ambientalment. 
Així doncs, la cooperativa aposta per anar canviant els hàbits 
i prioritzar el transport públic allà on sigui possible i anar 
treient vehicles privats de les carreteres. 

Miguel Àngel Sobrino, com a enginyer tècnic forestal, vol 
incorporar una perspectiva diferent del bosc a la transició 
energètica. Dos eixos importants per aquest canvi són la 
substitució dels combustibles fòssils (i la conseqüent dismi-
nució d’emissions de CO2) i la independència energètica local 
o a nivell de país. És per això que es va crear el projecte de 
la Mancomunitat de municipis berguedans per la biomassa 
entre diferents ajuntaments: per gestionar de forma sosteni-
ble el bosc amb criteris tècnic i agrícoles, sota paràmetres de 
captació de CO2.

L’objectiu d’aquesta gestió comuna de boscos d’utilitat pública 
és el segrest natural de CO2, i de retruc s’aconsegueixen altres 
objectius secundaris com millorar la qualitat de l’aigua o 
participar en el desenvolupament rural tot creant nous llocs 
de treball. 
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Finalment, la quarta ponent, Dolors Pons, explica el recorre-
gut del poble de Viladamat, situat a l’Alt Empordà, pel que fa 
a la transició energètica: poc a poc s’ha anat apostant per sub-
ministrar energèticament els serveis municipals amb plaques 
solars. Actualment, l’Ajuntament vol apostar per bonificar el 
100% de l’impost de construcció per aquelles persones que 
vulguin col·locar plaques solars. Mentre que, paral·lelament, 
està fent un estudi per instal·lar plaques fotovoltaiques al 
local social per abastir el consum de 40 famílies del poble, així 
creant una comunitat energètica local. 

L’objectiu és que les persones que se’n benificiïn siguin aque-
lles que estan en situacions de vulnerabilitat i que, cada cert 
temps, se’n puguin beneficiar d’altres. I, no menys important, 
fer pedagogia sobre la necessitat de consumir energia sosteni-
ble i ser conscients de la seva producció.

Començant el debat, Escarrà explica com els entorns rurals 
han anat perdent sobirania per anar-se subordinant als 
entorns urbans, siguent alhora espais d’abastiment i aboca-
dors de residus de les metròpolis. En aquest panorama, el 
govern català proposa una transició energètica enfocada a la 
instal·lació de molins de vent i plaques solars en entorns rurals 
per abastir l’àrea metropolitana. Davant d’un model on uns 
pocs dominen els mitjans de producció d’energia, som davant 
d’exemples que parlen del contrari: parlen de l’autoproducció 
per abastir el propi territori. Escarrà pregunta, doncs, si l’au-
toabastiment és el model per revertir la desigualtat que vivim 
en termes energètics i quina és l’alternativa justa perquè les 
àrees metropolitanes es puguin abastir d’energia sense mal-
metre els entorns rurals.

Els quatre ponents estan d’acord; l’autoabastiment és el 
model a seguir. Pons apunta que hem d’intentar no dependre 
de les grans empreses perquè són les que exploten la població 
i el territori. Marlasca afegeix que són justament aquestes 
empreses qui ens han dut al punt de no retorn, i que el model 
actual és insostenible. Justament, el model d’autoproducció 
escurça la distància entre la producció d’energia i el seu con-
sum, fent el procés molt més ecològic i sostenible.  

Muntanya fa un pas més i esmenta que el conflicte no és l’au-
toabastiment d’entorns rurals o comunitats petites, sinó amb 
l’àrea metropolitana de Barcelona: com es pot autoabastir? 
Pons es pregunta perquè no s’utilitzen els marges de les auto-
pistes o les naus industrials de l’AMB per abastir-la d’energia, 
si és que realment creiem en què l’energia s’ha de fer on s’ha 
de consumir.

D’altra banda, Muntanya també esmenta l’oligopoli de grans 
empreses que tenen la propietat de les infraestructures de 
la distribució d’energia: com és possible intentar un model 
d’autoabastiment si els cables són de propietat privada? 

Sobrino creu en la importància de la replicabilitat: els models 
actuals estan sortint de zones rurals i zones petites, i és 
veritat que són difícils de replicar en zones urbanes, però cada 
cop hi ha més interès en replicar models d’autoabastiment. El 

que cal és unes directrius clares i unes polítiques públiques 
que fomentin una transició energètica enfocada a l’auto-
producció, diu el ponent. L’existència de models d’autoabas-
timent per si mateixos no solucionen cap problema de país, 
però si es van replicant sí que serviran per empènyer l’admi-
nistració en aquesta direcció. 

El debat se centra en la mobilitat: les grans automobilístiques 
comencen a parlar pels cotxes elèctriques, però la solució és 
que tothom tingui un cotxe i aquest sigui elèctric? Què passa 
amb la mobilitat dels entorns rurals? Pons ho té clar: pot ser 
que ens hàgim mal acostumat i no estiguem reivindicant un 
transport públic que faci funció pública. No pot ser que els 
trajectes en entorns rurals que en cotxe duren 20 minuts, en 
transport públic durin 2 hores. 

La tendència, però, no pot ser substituir tots els cotxes 
actuals per elèctrics: aquests també contaminen i deixen el 
seu impacte ambiental, argumenta Muntanya. Estem parlant 
de recursos finits i tampoc és tan ecològic com ens ho volen 
plantejar. I, si tothom continua amb un cotxe o més per cap, 
els embussos hi seran igual: hem de treure cotxes de les 
carreteres, sobretot quan no fan falta.

Sobrino exposa l’impacte ambiental que té en altres parts del 
món construir cotxes elèctrics o plaques solars, s’ha de un ba-
lanç perquè ens podem trobar fent l’absurd: per posar plaques 
solars treiem zones de boscos, importem cotxes elèctrics des 
del Japó.

Escarrà tanca el debat preguntant sobre el model: per què un 
model cooperatiu? I és necessària la implicació de l’admi-
nistració pública? Muntanya explica que Som Mobilitat són 
cooperativa per convicció: per tenir sobirania, veu i vot, i 
corresponsabilitat. Perquè aposten per un model horitzontal 
i democràtic. De la mateixa manera, tots els ponents estan 
d’acord que si l’administració pública hi és, els projectes tenen 
més facilitat per tirar endavant. És imprescindible que l’ad-
ministració pública hi sigui i n’estigui convençuda.

Xerrada sobre transició energética a Saldes. Autor: L’Arada.
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Posem fil a l’agulla

Qui té el fil, l’agulla i la destresa d’enfilar?
Des del Betula tenim molt clar que el destí dels debats, 
reflexions i documents no pot ser cap altre que el de l’acció. 
Betula neix i es concep per generar canvis a la vida als pobles 
del Cadí i Moixeró, canvis que puguem implementar conjunta-
ment, des de la diversitat de persones i entitats del territori. 
Per tant, tots els debats, reculls d’informació i documents 
van enfocats a l’acció, i sense ella queden orfes de sentit. 
Paral·lelament a les diferents reflexions i recull de propostes 

Quina accions implementem?

Les reflexions i propostes recollides fins al moment són molt 
diverses, tant de magnitud com de complexitat. Perquè al 
Betula el protagonista és el  paisatge, i en definitiva quan par-
lem de paisatge parlem de vida. No obstant a l’hora de posar 
fil a l’agulla cal acotar. I acotem en funció d’aquelles accions 
que estan més a les nostres mans, les què són més fàcilment 

d’actuacions cal doncs anar posant fil a l’agulla.  
Per a fer-ho, les diferents entitats i participants aporten 
allò que poden, des de temps, treball, o recursos. En el cas 
de la cooperativa l’Arada, com a dinamitzadora i secretària 
tècnica del projecte, aportem el nostre treball tant tècnic com 
administratiu i cerca de recursos que puguem necessitar per a 
implementar actuacions.  

enfilables. Parlem d’actuacions sobretot de sensibilització i 
divulgació tant del passat, present i futur del territori, i de 
suport a la organització social. 

No obstant, això no significa que des de Betula no es doni 
suport a la implementació d’altres actuacions.

D’on venim?  Com estem   Com ens 
agradaria estar  Què tenim per anar-hi  
Provem-ho - Implementem!

 Accions implementades a l’edició 2019-2020 del Betula
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Una de les propostes d’actuacions identificades a la primera 
fase del Betula va ser la divulgació de la la història i la realitat 
que han de fer front les iniciatives pageses en entorns de 
muntanya. Per aquest motiu, l’acció que en aquest cas s’ha 
tirat endavant és l’edició d’un còmic, dirigit a un públic 
infantil, sobre la realitat de la pagesia a un entorn com és el 
Cadí Moixeró. Aquest material, disponible a tots els Ajunta-
ments de l’àmbit del projecte i a les oficines del Parc Natural 
del Cadí Moixeró, interpel·la a reflexionar amb el relat del dia a 
dia d’una pastora de muntanya.

Aquesta tercera fase de Betula, que finalitza també a finals 
de novembre, ha d’acabar amb l’inici del disseny d’actuacions 
proposades. Durant els darrers mesos, s’han estat fent diver-
sos tallers d’implementació d’actuacions, vinculat amb l’edició 
de xerrades temàtiques del cicle d’estiu “Al Gra Amb Betula”. 
Amb la participació de diversa gent interessada i d’entitats 
socials i culturals, les actuacions que es decideixen tirar enda-
vant en aquestes trobades són:

– Arxiu de Memòria Popular del Cadí 
Moixeró. 

El projecte Betula, des dels seus inicis, ha estat recopilant més 
de 70 fotografies, prop de 50 entrevistes d’història de vida, 
llibres i diversa bibliografia, mapes cartogràfics digitalit-
zats, entre d’altres fonts d’informació. L’acció que es pretén 
desenvolupar en aquest sentit és reagrupar tota la informació 
recollida durant els darrers 3 anys i plasmar-la amb un arxiu 
digital, el qual es pugui consultar públicament i divulgar-ne 
els seus continguts.

– Exposició itinerant de la història del 
paisatge del Cadí Moixeró. 

Paral·lelament a l’Arxiu de Memòria Popular del Cadí Moixeró, 
a les trobades d’implementació es considera interessant que 
hi hagi una exposició itinerant pels pobles del Cadí Moixeró 
que expliqui com ha evolucionat els pobles i les vides del 
territori durant les darrers dècades. Amb aquesta exposició 

Trobada d’implementació a Tuixent. Autor: L’Arada

 Accions implementades a l’edició 2019-2020 del Betula

es pretén socialitzar aquest discurs i implicar a les entitats 
adherides al projecte, en la distribució de l’exposició al llarg 
de l’any.

– Radiografia sobre la pagesia al Cadí i 
Moixeró. 

A partir de la detecció de la necessitat que hi ha una manca de 
coneixement de la realitat pagesa, així com dels projectes del 
sector que integren el territori del Cadí Moixeró, es decideix 
tirar endavant una línia de recerca que permeti identificar, 
amb dades objectives, els principals reptes a superar, i la seva 
importància en la sostenibilitat territorial. La identificació 
d’aquestes dades serà d’utilitat per acompanyar altres accions 
que puguin desenvolupar-se des del sector. 

A banda, la radiografia general del sector, identificarà les 
diferents iniciatives pageses del parc i del seu entorn, amb la 
intenció de millorar el coneixement entre elles i facilitar i pro-
moure actuacions conjuntes.   Aquesta pot esdevenir un punt 
d’inici important per seguir promovent accions en aquest sen-
tit, una vegada s’hagi fet aquesta primera radiografia general 
del sector. Els resultats de la recerca es plasmaran també de 
manera divulgativa, a partir d’un mapeig.
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LLISTAT D’ENTITATS I INICIATIVES D’INTERÈS

En aquest apartat volem compartir un llistat d’entitats del 
territori i d’altres iniciatives d’interès per tal de posar fil a 
l’agulla i rebre suports a les actuacions proposades. Aquest 
no és un llistat exhaustiu i està obert a altres entitats que 
s’hi vulguin sumar.

- Parc Natural del Cadí Moixeró
- Generalitat de Cataunya
- Diputació de Barcelona
- Diputació de Lleida
- Diputació de Girona
- Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
- Ajuntaments del Cadí Moixeró
- Associacions de Defensa Forestal (ADF)
- Associació Ramadera Serra del Cadí
- Associació de Productors i Elaboradors Ecològics de la Cerdanya 
i l’Alt Urgell (PROECO)
- Mengem d’aquí – Alt Urgell i Cerdanya

Com comencem?

BERGUEDÀ

- Consell Comarcal del Berguedà
- Agència de Desenvolupament del Berguedà
- Associació de ramaders de Bagà
- Associació d’Empresaris i Comerciants de Castellar de 
N’Hug
- Associació d’Empreses i Activitats Turístiques del Berguedà
- Associació Amics Molí de Gósol
- Associació Àmbit de Recerques del Berguedà
- Associació Valls del Pedraforca
- Associació de Dones del Pedraforca
- Grup de Defensa de la Natura del Berguedà
- EROL: La revista cultural del Berguedà
- Cingles, Serveis Educatius i Turístics

ALT URGELL

- Consell Comarcal de l’Alt Urgell
- Associació Menja’t l’Alt Urgell
- Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell
- Reviure les Valls
- Societat de Caça i Pesca de l’Alt Urgell
- Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell
- Associació de dones i cofradeses de l’Alt Urgell
- Associació d’Hosteleria de l’Alt Urgell

CERDANYA

- Consell Comarcal de la Cerdanya
- Associació Agroalimentària de la Cerdanya
- Associació Cuina Pirinenca de la Cerdanya
- Grup d’Amics de Montellà (GAM)
- Institut d’Estudis Ceretans
- Grup de Recerca de la Cerdanya
- Salvem la Molina
- Club Excursionista de la Cerdanya

Creus que hi ha alguna entitat més del territori que hauria de 
constar en aquest llistat? Escriu-nos a betula@larada.coop.
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Valoracions i reflexions de la tercera fase 
de Betula

Reflexionar sobre el present, implica reflexionar sobre el 
passat, i aquesta reflexió ha de ser intergeneracional, comptar 
amb la participació de la comunitat global, tant per garantir 
una radiografia més ajustada de la realitat com per la seva 
capacitat de cohesió i enfortiment social. 

Durant el transcurs d’aquests tres anys de projecte (2019-
2021) s’ha aconseguit reflexionar i consensuar un punt de par-
tida, una diagnosi sobre quina és la situació actual dels pobles 
del Parc Natural del Cadí Moixeró. En gran part, la situació 
actual és el reflex de les dinàmiques socioeconòmiques dels 
darrers cinquanta anys, que han fet canviar dràsticament la 
vida dels pobles de muntanya i que avui s’hi sumen els efectes 
del canvi climàtic. Aixi doncs, al llarg d’aquests anys, culmi-
nats amb aquesta tercera fase, s’ha consensuat, a través de la 
recerca i els espais de participació, un relat històric i comu-
nitari dels pobles del Cadí Moixeró, integrant els resultats de 
les primeres fases del projecte (Berguedà i Alt Urgell), amb els 
resultats d’enguany a la Cerdanya.

En aquest sentit, els materials divulgatius generats durant tot 
el projecte (revistes, audiovisuals, desplegables i còmic) han 
permès arribar a una proporció important de la població local 
i també de fora del territori. Aquest fet ha aconseguit socia-
litzar el relat històric dels pobles, amb un anàlisi dels canvis 
esdevinguts fins ara i els que han de venir. Per saber cap on 
anem, hem de saber d’on venim. Ara, sabem d’on venim, és 
hora de definir plegades cap on volem anar.

La segona fase, acabada a finals del 2020, va cloure amb la 
publicació de la cinquena revista del projecte, on es detallava 
el Pla d’Acció treballat a l’Alt Berguedà i l’Alt Urgell. Aquest 
document, viu i adaptable a cada moment, s’ha actualitzat 
amb el buidatge d’accions i propostes recollides als tallers de 
la Cerdanya. A partir d’aquest punt de partida, amb més de 
200 accions recollides, hi ha recorregut per endavant i moltes 
idees per desenvolupar.

Aquesta darrera fase de Betula, per altra banda, ha permès 
enfortir els vincles i la base social del projecte amb la parti-
cipació de la població local i la incorporació al Grup Motor de 
diverses entitats de la Cerdanya, com són l’Institut d’Estudis 
Ceretans, el Grup de Recerca de la Cerdanya i el Grup d’Amics 
de Montellà, a banda de l’EROL, la revista cultural del Bergue-
dà, que també s’hi ha incorporat a la darrera fase. Així doncs, 
és aquest grup informal d’avaluació i seguiment del procés, 
que hauria de ser l’origen de futures estructures de gover-
nança comunitària, i que hauria de vetllar la implementació 
progressiva de les actuacions recollides al llarg del procés.
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