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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
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 ens les van cedir, així com també docu-
ments d’arxius comarcals i ajuntaments. Durant l’inici del 
projecte també es van 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.

A causa de la gran extensió del parc, el projecte va començar 
a la vessant sud, en el període 2018-2020. Enguany, el vessant 
nord s’incorpora en aquesta segona fase, 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. Fins el dia d’avui, han participat en 
el projecte més de 500 persones entre els tallers participa-

tius, els actes de sensibilització i les sortides interpretatives. 
A banda, 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, on s’han tractat diferents debats temàtics: 
parlant des dels reptes de la pagesia, fins a contraposar tu-
risme i cultura passant pel repte de la transició energètica en 
entorns rurals i de muntanya. 

Teniu a les mans la sisena revista que s’edita del projecte 
Betula, on es recullen els resultats dels tallers participatius i 
entrevistes d’història de vida que s’han dut a terme a la cara 
nord del Cadí, durant el primer semestre del 2021. Aques-
ta revista s’afegeix a la resta de material editat durant el 
projecte: un còmic sobre la realitat de la pagesia, la ramaderia 
i silvicultura de muntanya, juntament amb un desplegable 
sobre la història recent del paisatge del Cadí-Moixeró, diversos 
audiovisuals 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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Antecedents i motivació

El Parc Natural del Cadí-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 dina-
misme 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, també conté també 
una visió cultural, comunitària i socioeconòmica. De maneres 
de fer que des de temps ancestrals han esdevingut un sostén 
per la vida diària de la comunitat. Als pobles del Cadí, amb 
una superfície eminentment forestal, els boscos han guanyat 
terreny atès que moltes feixes abans cultivades han quedat en 
desús, i han guanyat densitat i extensió a causa de la pèrdua 
de treballs i aprofitaments forestals. Els boscos havien acollit 
desenes de feines que, directament o indirecta, creaven llocs 
de treball i construïen un paisatge divers, ric culturalment i 
ecològicament, resilient. Des dels aprofitaments forestals per 
a la mineria o l'electrificació fins a la fabricació artesanal del 
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.

Especialment a partir dels anys cinquanta del segle passat els 
usos del sòl associats la pagesia comencen a canviar de forma 
molt significativa, governats per la intensificació i la capitalit-
zació de l’agricultura i ramaderia. 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 di-
fícil accés i difícil comercialització. Moltes feixes petites es van 
abandonar perquè no eren rendibles econòmicament i el mo-
saic i diversitat paisatgística es va anar perdent. Així, el bosc 
que tant atrau els visitants va guanyant extensió i espessor, 
però perdent diversitat tant ecològica com cultural. Aquests 
canvis i transformacions fan modificar els aprofitaments 
potencials dels recursos naturals, fan variar l’abundància i la 
distribució d’espècies i canvien el perfil d’ús social de l’entorn. 
Paral·lelament a aquest procés, es produeix el desenvolupa-
ment i posterior crisi de les activitats industrial i minera que 
afecta especialment als pobles de l’Alt Berguedà, mentre que 
a la cara nord del Cadí, s’intensifica el model turístic, vinculat 
estretament amb el turisme de neu. A aquest procés de canvi 
s’hi afegeix, a la mateixa dècada dels 80, l’entrada al mercat 
comú i la desaparició de les vaques de llet, la base econòmi-
ca familiar que fins llavors era el sostén de les famílies de la 
Cerdanya i l’Alt Urgell. En aquest context, es produeix un punt 
d’inflexió molt important en l’àmbit territorial, en el qual se 
suma, en els darrers anys, els efectes del canvi climàtic.

Aquest procés de degradació del paisatge i pèrdua de pagesia 
ha anat acompanyat d’una construcció social del paisatge 
d’oci vinculada a un paisatge verd i verge que de forma errònia 
s’associa a qualitat ambiental i sostenibilitat. En aquest pro-
cés, el mosaic paisatgístic s’ha anat disseminant i tornant en 

un paisatge continu, dominat per la massa forestal, amb l’in-
crement de vulnerabilitat al canvi global que això comporta. 
L’interès que avui s’ha despertat per als boscos i els entorns de 
muntanya s’ha fet generalment des d’una visió eminentment 
lúdica i folklòrica, com si fossin peces d’un museu que només 
es poden mirar i gaudir, però no tocar.

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 a les zones d’influència del Parc: la massificació 
dels boscos en època de bolets o la celebració de curses de 
muntanya en són exemples d’activitats en alça. Fer compati-
ble els diferents 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 eco-socials resilients 
al canvi global. Perquè els valors del paisatge dels pobles de 
muntanya del Cadí-Moixeró siguin perdurables en el temps 
(o sigui, sostenibles tant ecològicament com social) 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 reconstruir el que socialment entenem per 
paisatge, integrar-hi la perspectiva històrica i social i la im-
portància patrimonial i propiciar el reconeixement de la seva 
complexitat i dinamisme.
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El territori del Cadí-Moixeró ha vist, en molt poques dècades, 
transformacions socioeconòmiques, culturals i ecològiques 
molt importants que han marcat la manera de viure en els 
pobles i les relacions amb els seus entorns. En aquest apartat 
desgranarem els canvis esdevinguts a la cara nord del Cadí 
en les darreres dècades, des de la perspectiva de les persones 
i entitats que han participat en els tallers de fotografies, els 
tallers de diagnosi i les entrevistes d’història de vida que s’han 
dut a terme al llarg d’aquest any.

1. Els canvis esdevinguts a la cara nord  
del Cadí-Moixeró, les darreres dècades

Antonio de Cal Xorro .……………..………………..………………Cava, 1942
Montserrat Casanovas……………………………………...Alàs i Cerc, 1943
Rosa Carrera ……………………….…………….……………...Puigcerdà, 1949
Francesc Formentí ……………………………………..…………..Cortàs, 1949
Magdalena Soler ..………..………………….Bellver de Cerdanya, 1925
Marina Ginesta ...……….……………………………………………...Nas, 1939
Elena Sorribes ……………………..……………………………………...Olià, 1942
Núria Sorribes ..……………………………….Bellver de Cerdanya, 1939

Treball i economia
Des de principis del segle XX fins a l’actualitat, el model 
econòmic i el treball en el territori del Cadí-Moixeró ha canviat 
de manera molt important, especialment a la zona nord de 
la serralada. Durant bona part del segle passat, l’activitat 
econòmica es basava en l’agroramaderia i la gestió forestal, 
que girava al voltant de la família com a unitat de producció. 
Ja a mitjans de segle es van incorporar les vaques de llet com 
a base econòmica familiar, de la qual en depenia gran part de 
la població dels pobles de la Cerdanya i Alt Urgell. De mica en 
mica, aquest model va deixar de ser rendible i el territori va 
transitar cap al turisme, que encara avui dia segueix sent la 
principal activitat econòmica en aquest territori.

1. PAGESIA I AGRICULTURA

Un paisatge mosaic és aquell que té camps conreats, pastures 
en ús i boscos ben gestionats. Aquests són els elements clau 
per mantenir uns bons nivells de biodiversitat, indicador de la 
qualitat d’aquests paisatges i directament condicionador de 
la nostra salut. La petita pagesia que compagina agricultura i 
ramaderia és, doncs, la mà del pintor que dibuixa uns paisat-
ges que són reconeguts no només pel seu valor estètic, sinó 
també per les seves funcions ambientals i culturals. La biodi-
versitat és riquesa: crea nínxols per diferents tipus d’espècies, 
enfortint la resiliència de l’ecosistema, alhora que ens prote-
geix dels incendis. Els recursos que ofereix un paisatge divers 
fa que no tinguem tot els ous al mateix cistell, res a veure 
amb paisatges homogenis on regna el monocultiu. I és que el 
paper que ha tingut la ramaderia i l’agricultura en el marc del 
Cadí-Moixeró és clau per entendre la seva composició i la seva 
riquesa tant pel que fa a nivell ecològic, com cultural i social.

De ben petits, la canalla ja ajudava a les feines de casa. Aques-
tes incloïen, a més a més de les feines domèstiques, tenir 
cura del bestiar: alimentar-los, guardar-los, raspallar-los. De 
mica en mica, a mesura que la canalla es feia gran, es deixava 
l’escola enrere per posar-se a treballar al camp o al bosc.

«Anar a guardar les vaques i a l’estiu, quan tocava plantar les 
patates, les anaves a plantar. I totes aquestes coses que es feien 
al camp. […] No era dur, guardar les vaques, el que era més dur és 
quan se segava el blat, llavors amb una màquina es feien unes ga-
velles així. Llavors costava més això, era el que més costava: segar i 
plegar l’herba, que no era com ara».

  Núria Sorribes

«Mira, anar a guardar les vaques, anar a raspallar que en deien, i a 
fer la feina dels homes, gairebé.. Fèiem tota la feina. Cuidar conills, 
cuidar les gallines, els horts, entre tots. Sí, esclar, i rentar la roba 
a fora, eh, havíem d’anar amb uns safrejos que hi havia bastant 
lluny. Hi havia una font per anar a buscar l’aigua per beure, perquè 
no hi havia aigua, que ara n’hi ha. Llavors anàvem a rentar allà, es-
teníem la roba a casa i au. I planxar amb aquelles planxes d’abans 
que s’escalfaven al foc, davant del foc [...]. Però bé. Vam passar una 
joventut molt maca, eh. Molt. Érem tota una colla que sempre vam 
anar en grup.»

  Maria Ginesta

Així doncs, la unitat de producció era la família i tothom 
ajudava, dins les seves possibilitats, perquè la casa tirés enda-
vant. Generalment, cada família tenia entre 5 i 10 vaques de 
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llet, i era la principal base econòmica que es tenia per viure. 
Es munyien cada dia a primera hora i la llet fresca es portava 
envasada amb bidons cap a la cooperativa de la Seu.

«Llavors al venir la cooperativa, es va començar a introduir la 
llet. Poques vaques, la majoria, però tothom tenia llet. La gent 
va començar amb una vaqueta, i anar pujant. Però això va ser la 
riquesa, perquè va canviar la manera de viure totalment. Però blat 
també se’n va continuar fent bastants anys més.»

  Montserrat Casanovas

La cooperativa de llet de la Seu, fundada l’any 1915, va marcar 
tota una època a la cara nord del Cadí, especialment a mitjans 
del segle XX. Les persones que ho recorden ho viuen amb 
nostàlgia i estima. La fórmula cooperativa tenia una organit-
zació horitzontal, on les persones sòcies tenien tot el poder de 

Ramat d’ovelles a Can Nofred de Bellver de Cerdanya, 1929. 
Autor: Josep Danés i Torras. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Nen cuidant el bestiar a Cal Senalla d’Urús, 1930-1940. 
Fotografia de Juanita Cot, cedida per l’Ajuntament d’Urús.

Fira del bestiar a l’octubre, 1949. 
Autor: Família Cuyàs, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Vista parcial del Querforadat i la serra del Cadí des de dins de l’era 
d’una casa de pagès del poble, 1947-1997. 
Autor: Josep Bosom i Soler, Fons de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

Jove fent vencills. Any desconegut. 
Autor: Família Cuyas, Arxiu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Un pastor amb el ramat d’ovelles a prop d’Alp, el poble es veu al fons, 1947-1997. 
Autor: Josep Bosom i Soler, Fons de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya

decisió, a diferència de la lleteria que va fundar-se als anys 20, 
amb una visió molt més economicista i amb lideratges clars. 
La lleteria sempre va buscar la confrontació amb la cooperati-
va amb la intenció d’enfonsar-la, tot i que finalment va haver 
de tancar. Malgrat aquestes pressions, la cooperativa va tirar 
endavant, gràcies a les persones sòcies –gran part de la pobla-
ció– que van donar-hi suport en els moments més complicats.

«Perquè no s’ensorrés, el poble d’Alàs va donar tres mesos seguits la 
llet de franc. Que es veu que quan la cosa va anar bé, els hi van anar 
tornant. Però en un primer moment, els hi van donar perquè la 
cooperativa no s’ensorrés. [...] Era una cooperativa d’amor. La gent 
encara li tenim aquell carinyo a la cooperativa. Totes encara tenim 
el carnet de sòcies i les olles, i tot.»

  Montserrat Casanovas

Vista parcial de Das i un pagès amb unes vaques en primer pla, 1947-1997. 
Autor: Josep Bosom i Soler, Fons de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

Vista parcial Bellver de Cerdanya amb pastor i ramat, dècada de 1940. 
Autor: Desconegut. Postal antiga.
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El fet de tenir vaques de llet, a un territori com és el Ca-
dí-Moixeró, també implicava haver de sembrar els camps, 
segar-los i guardar l’herba per l’hivern. Aquesta era una de les 
tasques més feixugues físicament per les famílies, però s’ha-
via de fer perquè el bestiar tingués prou menjar per superar 
els hiverns freds i llargs. La feina era molt dura i esgotadora, 
tant que abans de la guerra civil, fins i tot venia gent de Gósol 
per ajudar a segar els camps de la Cerdanya.

«Hi ha un puesto que en diuen el pas dels Gosolans, doncs és perquè 
els de Gósol venien a segar i a dallar aquí a la Cerdanya. Per això es 
diu aquest nom, perquè es diu que venien els segadors i dalladors i 
passaven per allà. Devien començar a venir allà al juny a dallar i al 
juliol a segar. Tot això era d’abans de la guerra. Després de la guerra 
ja s’ho feien els d’aquí, ja era un segar diferent.»

  Núria Sorribes

«Llavors hi havia unes màquines de segar, les de les gavelles. I 
anàvem al darrere a recollir la gavella. I un altre feia el bancill, que 
deia. I au, això ho portàvem. A vegades hi havia de tot allà, cards 
que penjaven, era igual. Sempre ho havíem fet, llavors ho portaves 
a casa i venia la màquina aquesta gran i feien el blat i la palla. 
Feien una pallera. Llavors eren una colla, eh! Ara amb dos o tres 
s’ho fan, però llavors… que va! Eren 12 o 13 o 14.»

  Maria Ginesta

«Les cases més grans també tenien una mica d’ovelles, però ramats 
molt petitons perquè l’hivern era molt llarg i era difícil, per les 
nevades i per la falta d’herba. Ara es pot comprar, però abans si no 
en tenien, malament rai, havien de deixar morir el bestiar i tot.»

  Antonio de Cal Xorro

Treballant el paller, 1950. 
Autor: Família Cuyas, Arxiu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Prats de Codina, 1928. 
Autor: Família Cuyàs,  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Carregant l’herba amb els bous a un dels camps de Montellà. Any desconegut. 
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà.

Carregant l’herba amb els bous a un dels camps d’Urús. Any desconegut. 
Fotografia de Mar Jal, cedida per l’Ajuntament d’Urús.
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Malgrat que la llet era el principal ingrés econòmic, hi havia 
altres maneres de complementar l’economia domèstica. A 
la zona d’Alàs i Cerc, a l’Alt Urgell, hi havia un cultiu molt im-
portant de fruiters, especialment de poma. Durant la dècada 
dels anys 60, va ser un actiu molt important pel territori i era 
un complement que permetia viure de manera més o menys 
còmoda a totes les famílies del poble. En aquest moment, es 
deixà de fer blat i llegums, cultius que fins llavors també ha-
vien representat una part important dels ingressos familiars.

«Les pomes eren un extra. El que mantenia la casa era la llet, que 
tenien un mica de sou fixe, i la fruita era un extra que podia variar 
depenent de les gelades. A l’any 57, es va arribar a pagar la poma 
aquí a 7 pessetes, calcula el que era! Tu imagina’t lo que era! Era un 
capital per la gent d’aquí. Un milió i pico de pessetes amb un any 
bo. Allò va ser la riquesa.»

  Montserrat Casanovas

Però encara hi havia altres maneres d’aportar un extra de 
diners a casa. I una d’aquestes maneres arribava a la tardor, a 
l’època dels bolets. Anar a buscar bolets era una activitat molt 
freqüent per la gent dels pobles, i no només per l’autoconsum, 
sinó com a recurs econòmic. La venda de bolets també impli-
cava un ingrés extraordinari per la casa. Normalment, era una 
activitat relegada als petits de casa, ja que els adults ja tenien 
prou feina amb el bestiar, el camp i els treballs domèstics. 
D’aquesta manera, els més joves podien tenir una certa auto-
nomia econòmica durant l’any amb els ingressos que podien 
fer durant la tardor.

«Al dematí hi anàvem i a la tarda hi tornàvem i l’endemà… Això 
era cada dia. Jo i la meva germana, un dia cada una. Fèiem diners. 
I llavors quan venia el final de la temporada ens els partíem i en 
teníem per tot l’any. Els ceps no els coneixíem, només coneixíem els 
rovellons i les múrgoles. Se’n feien més i no hi havia tanta gent. Te-
níem uns cistellassos que hi cabien 11 quilos, i al dematí el portaves 
ple i a la tarda el tornaves a portar ple.»

  Núria Sorribes

«Nosaltres el que fèiem a la muntanya era anar a buscar rovellons. 
Això sí. Portàvem aquí a l’esquena, unes cistelles que a vegades n’hi 
havia 25 quilos des d’allà dalt. Quan arribaves aquí a baix, te’ls pa-
gaven a deu cèntims. En tenies per comprar-te, què... Et compraves 
una caixeta de sardines per fer-te el dinar per l’endemà tornar-hi. La 
meva mare, pobra dona, en baixava uns cistells... A vegades fins a 
trenta quilos, eh. I els portava fins aquí. La necessitat del diner.»

  Maria Ginesta

Joves d’Urús amb una cistella de bolets. Any desconegut. 
Fotografia de Josep Ma Isern, cedida per l’Ajuntament d’Urús.

Carregant l’herba amb els bous a un dels camps de Montellà. 
Any desconegut. Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà.

Carregant l’herba segada a una era d’una casa de Montellà. Any desconegut. 
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà.
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Més enllà de la recol·lecció de bolets, hi havia una altra acti-
vitat de la qual se’n podien fer alguns cèntims més: la caça. 
A la majoria de les cases hi havia un caçador. Generalment es 
mataven guilles, martes, conills, llebres i algun porc senglar, 
que també servia per alimentar la família. A més a més, 
moltes cases venien les pells dels animals caçats, com la pell 
del conill, de la fagina o el pèl del porc. Així doncs, les preses 
s’aprofitaven per partida doble.

«Anàvem a caçar per menjar. Matàvem conills i llebres, guilles, 
martes i tot això, i llavors compraven les pells. Això eren per vendre 
la pell. Una pell de guilla la pagaven bastant. I si era fagina, doncs 
aquesta encara en pagaven més. I hasta les pells del conill compra-
ven. [...] I després el pèl del porc també el pagaven molt, llavors, 
perquè deien que en feien pinzells. I Déu nos en guard no caigués 
una mica. [...] Aquella època, amb els diners que fèiem del pèl, 
pagàvem al matador. Em sembla que pagàvem 12 pessetes, això 
quan jo era petita, del pèl de porc.»

  Núria Sorribes

Aquest model econòmic, altament depenent de les vaques 
de llet, va ser dominant fins a la dècada dels 80. En aquest 
moment es produeix un punt d’inflexió molt important, que 
capgirà del tot el treball dels pobles de la cara nord de la Serra 
del Cadí. El fet que va sacsejar del tot l’economia fou l’entrada 
al mercat comú, moment en què es va incentivar econòmica-
ment -amb la quota lletera- a les famílies perquè deixessin de 
produir llet: durant 7 anys cobraves 7 pessetes per litre per la 
mitjana de litres que havies fet els últims 7 anys. D’aquesta 
manera, pràcticament totes les cases es van treure les vaques 
a canvi d’una sucosa remuneració que provenia de la reforma 
agrària europea. Tenint en compte la dependència econòmica 
que fins llavors hi havia per les vaques, aquest fet va suposar 
un daltabaix i una transformació enorme de model, amb una 
pèrdua del paper de la pagesia en aquest territori.

«I tant que es va notar l’entrada al mercat comú, perquè llavors van 
posar una quota i si et passaves, doncs et posaven una multa. Va 
arribar un moment que pagaven perquè pleguéssim.»
   Rosa Carrera

Malgrat que abans de la dècada del 80 ja hi havia una certa 
degradació de la pagesia, arrel del procés d’industrialització 
i l’abandonament dels camps i conreus, l’entrada al mercat 
comú fou un punt i a part de tota una època molt important 
per aquest sector. A partir d’aquest moment, la pagesia que es 
manté passen a ser poques famílies i amb molt bestiar, ja que 
era l’única manera que fos rendible l’explotació. Així doncs, hi 
hagué un procés de concentració econòmica, de manera que 
cada vegada menys persones es podien dedicar directament 
a la pagesia. Aquest procés de degradació segueix fins al dia 
d’avui, amb molt pocs pagesos treballant la terra i modelant 
el paisatge.

«Lo que no veuen és que el dia que no hi hagi cap pagès, que ara ja 
no en queden gaires, però el dia que no n’hi hagi cap, és que no serà 
la Cerdanya tan maca com ara la veuen, perquè els pagesos són els 
jardiners de la Cerdanya. Això és així de clar. Un jardiner et cuidarà 
el jardí de la teva torra, i et cobrarà. Un pagès cuida tot lo de la 
Cerdanya i no cobra un duro.»
   Rosa Carrera

Caçadors d’Urús amb una presa. Any desconegut. 
Fotografia de Josep Ma Isern cedida per l’Ajuntament de Urús.

Caçador del poble d’Urús. Any desconegut. 
Fotografia de Jordi Cruïlles cedida per l’Ajuntament de Urús.
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2. TREBALL REPRODUCTIU

Tot i que la divisió sexual del treball era una tendència clara, 
podem dir que no era tan estricta pel que fa a les tasques 
que podien fer les dones: feien de tot. Mentre que els homes 
s’ocupaven de les feines de fora casa, les dones s’encarregaven 
tant de les feines domèstiques i de cures com també de les 
feines exteriors: també segaven, giraven l’herba, s’ocupaven 
del bestiar o feien feines al bosc. Tot i que algunes feines eren 
majoritàriament fetes per homes (la tala d’arbres, les carbo-
neres, escorxar el porc, la caça), les dones també tenien feines 
relacionades amb la gestió dels recursos extrets del bosc i la 
caça.

Les dones, doncs, s’ocupaven de cuidar la canalla i la gent 
gran, de la cuina, la neteja i les compres. De les labors, la bu-
gada i dels remeis. D’anar a buscar herbes, bolets, recollir pin-
yes. I també podien fer llenya, munyir i guardar els animals.

«Amb el xerrac, un per cada banda. Era dur, eh. Llavors carrega-ho, 
amb la carreta, porta-ho a casa. I a casa ja ho fèiem amb unes 
mides bo pel foc, per fer foc a terra. I saps com anàvem, llavors, 
perquè no ens tornéssim morenes? Amb un mocador de paquet, jer-
sei fins aquí i pantalons... No n’hi havia, però faldilles ben llargues! 
Perquè no ens tornéssim morenes, perquè si veníem aquí tothom 
estava blanc. I si nosaltres estàvem morenes, deien: oita, aquestes 
pageses!»

  Maria Ginesta

Tot el treball reproductiu, però, queia exclusivament sobre 
les espatlles de les dones. El model de família era extens: no 
només vivien els pares i la canalla, a la casa també hi havia 
avis i àvies, germans i germanes que no s’havien casat i d’altra 
família extensa. De manera que sempre hi havia una referèn-
cia femenina, en cas que la mare morís al part –cosa que 
passava sovint, o d’alguna malaltia. Les tasques de cures eren 
repartides entre les dones de la família.

«Sí, abans les feines de casa només les feien les dones. Els homes, 
aquí casa hi havia tres o quatre homes, però no feien pas res. De 
menjar res, ho havien de fer tot les dones. I de rentar plats, tot 
les dones. Només feien lo del bestiar. Ni el llit, no es feien. Els hi 
havies de fer tot abans, als homes. Això ha anat canviant, sí. Les 
dones s’ocupaven de les feines dels ramats més que res, a l’estiu, 

Dones carregada amb una saca, davant d’una casa de Montellà. Any desconegut. 
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà.

Dones assegudes sobre l’herba segada, a cal Pedrals de Urús, 1962. 
Fotografia de Ramon Vidal, cedida per l’Ajuntament d’Urús.

Dones amb forca  al prat de font freda a Urús. Any desconegut. 
Fotografia cedida per l’Ajuntament d’Urús.
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quan hi havia el segat. Les dones, que jo també hi havia anat molt 
perquè s’havia de fer tot a mà, també feien girar l’herba, raspallar. 
Jo hi havia anat bastant. A l’estiu també ajudaven a l’herba. O si 
es tenien porcs i gallines i tot això, generalment també eren més 
les dones que se’n cuidaven. I conills, era feina de dones. Qui tenia 
més feines eren les dones, les dones. Els homes, els d’aquí a casa 
sobretot, havent dinat se n’anaven tots al cafè a prendre el cafè. I 
les dones a rentar plats.»

  Magdalena Soler

«A la meva època, i la de la meva àvia, les medicines eren les 
herbes. Cada any anàvem a collir herbes de moltes maneres i les 
feia assecar. Després a l’hivern et feien una tassa d’aigua quan 
estaves constipat, i aquestes coses. [...] Aquí, herbes de cop n’hi 
ha, i les feien assecar i les posaven en una botella i hi posaven l’oli. 
Llavors si et feies una esgarrinxada et posaves oli de cop. L’àrnica 
també era una espècie de flor. I quan estaves constipat, et feien una 
untada d’esperit de vi amb àrnica. Abans potser també eren més 
valents, la gent, perquè potser menjaven més natural o com sigui i 
la gent era més forta abans. Abans es deia “ui, aquesta persona ja 
és vella, ja té 60 anys”.»

  Núria Sorribes

La divisió sexual del treball es va fer més palesa amb l’arribada 
de l’aigua, la llum i la mecanització del camp, així com el canvi 
d’una economia de subsistència a una economia de mercat. 
L’especialització de les feines va dividir d’una manera més es-

Dones descansant amb l’herba segada i a punt per raspallar-la. Fotografia de 
Ramon Vidal, cedida per l’Ajuntament d’Urús.

Dones d’Urús rentant roba al safreig (1922). 
Fotografia cedida per l’Ajuntament d’Urús.
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tricta l’espai productiu i el reproductiu, i les dones van quedar 
relegades a l’interior: es van quedar orfes d’espais comuns 
com podien ser els safaretjos.

L’alimentació i la cuina era també feina de dones. On cui-
naven? Fent foc a terra i amb cremalls, on penjaven l’olla i 
preparaven l’escudella, el plat per excel·lència. L’alimentació es 
basava en els productes de temporada –que l’horta particu-
lar els donava a cada estació– i la caça. Els aliments que es 
pogués, doncs, s’havien de conservar i guardar per a poder 
passar tot l’any: compotes de fruites, conserva de llegums, 
assecar la carn i fer-ne embotits.

«Fèiem molt caldo. D’escudella en fèiem un dia sí, l’altre també. 
Llavors t’hi posaven botifarra, cansalada, i poca cosa més. I amb 
això passaves.»

  Elena Sorribes

«Lo de l’hort, llegum també ens el fèiem. La mongeta, els pèsols. 
L’enciam, les carrotes. A l’hivern, les cols d’hivern. Per fer trinxat. 
De patata també en cultivàvem molta, sempre ens en sobrava. Els 
hi tiràvem als animals, sí, en cultivàvem un camp. De pomes també 
en teníem moltes i ens les guardàvem. Pomes, bones. Més petites 
però ara no valen res. Sí que n’havíem fet, de compota de poma.»

  Maria Ginesta

«De porcs, un parell, que engreixàvem i que matàvem després. Cada 
any. I venien els veïns a ajudar-te. La majoria de cases tenien un 
porc o dos. […] Perquè si no es matava el porc, llavors ho passaves 
més malament... Ja hi havia carnisseries però haver d’anar a la 
carnisseria, no... No tothom hi podia anar cada dia.»

  Magdalena Soler

Hi havia pocs aliments o productes que no se’n poguessin 
autoabastir, però els productes que havien de menester els 
compraven a les botigues dels pobles o a diferents marxants 
que passaven pels pobles del Cadí-Moixeró.

«No n’hi havia de mercat. Hi havia quatre botiguetes, veníem a 
comprar i carregades cap al poble, perquè no teníem res més. A peu 
cap a casa. Sucre, arròs, fruita poca, oli, algo de xai. A Nas també 
hi havia una senyora que era de Montellà, pobreta, molt gran, que 
ens portava [...] les portava brutes, i la meva mare les netejava. 
Molt estrany, una pena. I també passava un home, un home amb 
un ruc. I venia bacallà, arròs, sucre, portava una mica de tot. Pobre 
home. I després llaunes de sardines i calamars.»

  Maria Ginesta i Elena Sorribes

«No hi havia mercat, llavors no n’hi havia. El que passa és que 
llavors passaven marxants, passava un que li dèiem el marxant de 
Bagà. Passava per la muntanya i portava roba, després un altre que 
li dèiem el marxant de la capsa, que portava fil i coses de merceria. 

Passava un cop cada potser tres o quatre mesos. Però passaven 
amb unes maletes, amb roba. N’hi compràvem de roba, sí. També 
et sabia greu, si més no poca cosa perquè, ja ho passaven prou, 
pobre gent. Que passessin per vendre així devien tenir necessitat.»

  Núria Sorribes
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3. OFICIS TRADICIONALS

Al llarg de les darreres dècades, hi ha hagut diversos oficis als 
pobles que s’han perdut per complet. Malgrat que el paper de 
la pagesia havia sigut àmpliament dominant en la cara nord 
del Cadí-Moixeró, també hi havia altres feines que subminis-
traven béns i serveis a la població que han anat desapareixent 
amb el pas del temps.

Una d’aquestes feines, vinculada al bosc i els seus subproduc-
tes, eren les trementinaires, que es dedicaven a la recol·lecció 
d’herbes remeieres i olis essencials, a l’elaboració de remeis i 
a la comercialització d’aquests productes a diferents punts de 
Catalunya. Malgrat que era una activitat molt arrelada a la vall 
de la Vansa, les seves rutes comercials també passaven pobles 
de la zona nord del Cadí-Moixeró.

«Les trementinaires també passaven. Venien trementina, portaven 
herbes, pega, oli ronyer… Però sí, i tant que passaven. [...] I els 
hi compràvem productes, pega, perquè mira, si es trencava una 
cama la bèstia, se li posaven unes canyes i llavors amb pega. I 
després, si et clavaves una punxa, també et posaven una mica de 
pega així calenta i la pega aquella tibava la punxa. Ara com que 
no ens punxem, però abans amb els arços i tot. [...] D’herbes no en 
compràvem, compràvem pega i oli ronyer.»

  Núria Sorribes

A part de les trementinaires, hi havia altres oficis vinculats 
al bosc, en els quals hi havia gent que s’hi guanyava la vida. 
Malgrat que a la cara nord del Cadí no era tan habitual com a 
la zona sud de la serralada, també hi havia forns de calç, forns 
de pega i carboneres. Totes aquestes activitats aprofitaven els 
recursos naturals de l’entorn per oferir un subproducte a la 
població amb l’objectiu de resoldre certes necessitats. Aquests 
tipus d’aprofitaments de recursos, avui dia, han desaparegut. 
El progrés tecnològic i l’economia de mercat, que han centrat 
el focus només en aquelles activitats rendibles econòmi-
cament, han fet dispensables aquestes feines. Entre altres 
coses, això ha implicat la pèrdua de marges i de biodiversitat, 
una pressió desigual en el paisatge, amb un bosc abandonat 
i embrossat, amb un aspecte que es considera un ecosistema 
en desequilibri.

«Jo l’únic que me’n recordo és del forn de calç, a Olià. De calç viva, 
per emblanquinar»

  Elena Sorribes

«El meu pare havia anat a fer carbó a Bagà, que allà va anar a 
conèixer la meva mare a la Nou de Berguedà.»

  Maria Ginesta

«Forns de pega també n’hi havia hagut, carboneres també. El carbó 
de pi es veu que servia molt pels ferrers perquè era un carbó més 
fluix que escalfava el ferro però no el recremava tant com si era 
carbó molt fort.»

  Antonio de Cal Xorro

Els oficis vinculats a l’aprofitament dels recursos naturals amb 
l’objectiu d’obtenir subproductes com la pega, olis essencials i 
carbó, han desaparegut del tot. A banda d’aquests oficis tradi-
cionals, dels quals ja no hi ha rastre, hi havia moltes altres fei-
nes que s’acostumaven a concentrar als pobles. Tot i que gran 
part de la població es dedicava exclusivament a la pagesia, hi 
havia una petita part que es guanyava la vida fent de ferrer, 
de forner, de fuster, el sastre, el secretari de l’ajuntament, el 
metge i altres oficis que permetien cobrir les necessitats més 
bàsiques de la població local.

«A Bellver hi havia altres oficis: fusters, ferrers... Llavors ferrers n’hi 
havia més que ara, perquè ara de ferrers tampoc n’hi ha, perquè hi 
ha mecànics, i llavors eren ferrers, perquè les vaques i els bous que 
treballaven s’havien de ferrar. I bueno, totes les eines eren manuals, 
però eren de ferrer. També hi havia les rajoleries.» 

  Núria Sorribes
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4. TURISME I OCI

Tots aquests canvis en l’activitat econòmica es poden 
contextualitzar en un panorama de canvi global que, és clar, 
afecta de retruc la manera de viure de les persones i l’entorn 
paisatgístic.

A la cara nord de la serra del Cadí, el turisme ja estava 
consolidat molt abans de la recent onada de construcció i 
segones residències. A mitjan de segle XX, a la Cerdanya hi 
havia un perfil d’estiuejant de classe benestant, provinent 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el qual es passava tot 
l’estiu als pobles de la Cerdanya i tenia un vincle molt estret 
amb la població local. En aquells moments, el turista tenia un 
impacte econòmic molt baix per la població local, la qual es 
dedicava encara majoritàriament a la pagesia. Els ingressos 
que es podien arribar a fer, que eren suplementaris a l’activitat 
econòmica principal, provenien del lloguer d’habitacions i 
pisos dels visitants.

A Catalunya, les estacions d’esquí pioneres van ser la Molina i 
Núria l’any 1911. Ben aviat, l’any 1934, a la Molina es cons-
trueix el primer hotel i l’any 1946, el primer teleesquí de tot 
l’Estat espanyol. Malgrat que la Molina es va consolidar com 
a estació d’esquí ja l’any 1953, no va ser fins als anys seixanta 
que es consolida la fase expansionista del turisme de neu al 
Pirineu català, amb la construcció de la gran majoria d’esta-
cions. L’arribada del tren a Puigcerdà, l’any 1922, va significar 
una transformació total en les relacions econòmiques i socials 
respecte a la resta del Principat i explica, en bona part, el do-
mini de l’estació de la Molina i la comarca de la Cerdanya com 
a pioners en el turisme de neu, des de principis de segle.

«Perquè d’estiuejants sempre n’han vingut a Puigcerdà, quan jo era 
petita ja venien. El que passa és que era una altra classe de gent 
que no venen ara. Llavors venien, doncs, els senyors, que dèiem 
nosaltres. [...] Aquests senyors venien al començament d’estiu, per 
Sant Joan i marxaven a finals d’agost. Es tiraven dos mesos allà 
a Puigcerdà. [...[ Quan la gent van començar a tenir cotxe, ja va 
començar a pujar més gent. I clar, el boom va ser quan es va obrir 
el Túnel del Cadí als anys 80. Llavors es van vendre moltes parcel·les 
i es van vendre moltes cases. Va ser el boom. [...] Ara hi ha molta 
gent que viu del turisme, llavors no.»

  Rosa Carrera

Arribada d’esquiadors en tren a l’estació de la Molina, 1925. 
Autor: Albert Oliveras i Folch, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Estació d’esquí de la Molina. Any desconegut. 
Fotografia cedida per Ramon Orriols.

Fotògrafs fent fotografies als participant del concurs internacional d'esquí, 1912. 
Autor: Josep Maria Co i de Triola, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya
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El canvi de model econòmic d’autosuficiència a una economia 
de mercat ha propiciat la cerca de noves maneres de generar 
capital optimitzant el màxim els recursos. Això, juntament 
amb l’entrada a la Unió Europea i els entrebancs per la page-
sia, i l’aparició i l’accessibilitat a noves vies de transport – com 
l’obertura del túnel del Cadí, l’any 1984– ha sigut el caldo de 
cultiu perfecte perquè zones com la Cerdanya s’hagin vist 
empeses a entrar en un nou model turístic especialitzat en 
el turisme de masses de neu i excursionisme, que s’ha anat 
consolidant al llarg de les últimes dècades.

«Ha vingut molta gent a viure, ara, eh. Bueno, diuen. Han construït 
molt i han fet moltes cases. Diuen que està tot venut. A mi em 
sembla que és pa per avui i gana per demà. A la meva manera de 
veure, eh. El meu fill és fuster i d’aquestes cases no n’han vist ni 
una. D’aquestes cases no n’han vist res. Ni els teus pintors ni el meu 
fuster no hi han fet res. No ho sé...»

  Elena Sorribes

Esquiador saltant en un trampolí a la Molina i públic mirant, 1934. 
Autor: Albert Oliveras i Folch, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Retrat d'un excursionista a la Molina, 1918. 
Autor: Ignasi Canals i Tarrats, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Arribada d’esquiadors en tren a l’estació de la Molina, 1925. 
Autor: Albert Oliveras i Folch, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya
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Cultura i patrimoni
«Moltes festes han desaparegut. En són molts, els motius: amb la 
tele, la gent s’ha tancat a casa. Els cotxes; agafes el cotxe i fots el 
camp. Ja ho tens.»

  Montserrat Casanovas

Quan parlem de canvi global ens referim a una acceleració 
de processos que s’han dut a terme en menys de cent anys 
que estan afectant de forma decisiva el sistema terrestre. La 
industrialització i la globalització del sistema agroalimentari, 
el comerç internacional, l’augment de fluxos de capital i les 
noves tecnologies, amb l’augment exponencial de l’activitat 
econòmica i de la població humana són el motor no només del 
canvi climàtic, sinó de canvis eco-socials que atempten també 
contra la diversitat, el patrimoni i la identitat cultural i social 
de racons d’arreu.

Amb el creixent despoblament i el canvi abrupte de l’activitat 
econòmica de les zones rurals, on la pagesia i la ramaderia 
s’han anat abandonant, les relacions de veïnatge també han 
anat canviant: es va perdent la relació amb el paisatge i la 
terra, lloc de trobada entre els veïns on es refermava el senti-
ment de comunitat i pertinença. L’aparició de noves maneres 
de transport i l’obertura del túnel del Cadí ha facilitat l’entrada 
del turisme a la comarca, dificultant les relacions estretes 
entre el veïnatge: moltes de les cases són segones residències, 
i són buides al llarg de l’any. Actualment hi ha poca relació 
entre els veïns que encara hi viuen, la participació en actes 
locals populars com ara les sardanes, aplecs i festes majors 
ha anat disminuint i les tradicions, abans punts de trobada i 
celebració, cada cop són més escasses.

«Les nits llargues a l’hivern, havent sopat, anaven una estona a 
jugar cartes o parlar i un dia anaven a una casa, l’altre dia a una al-
tra. És una altra manera de viure. [...] Hi ha puestos que diuen que 
viuen a la mateixa escala i ni es coneixen, tot lo més que diguin bon 
dia, però si no, ni això, passen per la vora. Aquí la Seu ja és petit i ja 
veus, la gent enganxada al mòbil.»

 Antonio de Cal Xorro

«Jo les que he viscut jo, molt bé, com una família. Encara ens 
estimem, eh. Molt. Un dia anàvem a passar vetllada a una casa, 
un altre dia a una altra. Era un poblet petit. Ens ajuntàvem els 
vailets, els que anàvem a guardar les vaques, i llavors xerràvem. 
Cadascú vigilava les seves, però. [...] Els pocs que quedem encara 
ens estimem.»

 Núria Sorribes

Carrera de sacs a la Closa, Festa Major d’Urús, 1967. 
Fotografia de Mar Jal, cedida per l’Ajuntament d’Urús.

Plaça de l’església d’Urús durant la Festa Major, 1970. 
Fotografia de Mar Jal, cedida per l’Ajuntament de Urús.
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Les relacions entre veïns estaven basades no només en la so-
cialització sinó també en la necessitat d’ajuda mútua a causa 
de la falta de serveis bàsics: es feia companyia als malalts, les 
dones s’ajudaven als parts i els enterraments eren un altre 
punt de trobada.

«Sí, per exemple si hi havia algun mort a casa venien tots els veïns a 
ajudar-te a fer el menjar. Llavors també els enterros també es que-
dava tota la família, es quedava a menjar, i venien tots els veïns.»

 Magdalena Soler

«Els malalts es cuidaven a casa, i la gent del poble se’n cuidava i 
s’ajudaven. Anàvem a la nit a dormir allà si hi havia algú malalt.»

 Elena Sorribes

Una de les tradicions més populars era, sense cap mena de 
dubte, la matança del porc: un dels esdeveniments socials 
més engrescadors i populars del món rural. No només per la 
importància que tenia la matança per la subsistència familiar 
o el traspàs de les maneres de fer a les següents generacions, 
sinó també com a punt de trobada entre veïns i familiars. La 
matança era una festa.

«Tots matàvem el porc i allò havia de durar per tot l’any. Aquí es 
matava el març, més avall ho havien de fer al desembre o gener. 
Llavors hi havia l’avantatge que els parents, els amics i veïns dels 
pobles s’ajuntaven tots i ajudaven tots i col·laboraven i llavors ja 
era com una festa. Ja hi ha poca gent que ho sàpiguen fer, fer els 
trossos, fer els embotits. Quan fèiem la matança pujava gent de 
Cava, si hi havia algun parent en un poble veí també venia. I també 
s’hi anava, a cals veïns i els parents més pròxims, encara que no 
fossin del poble, perquè llavors era com una trobada. Un costum 
que hi havia.»

 Antonio de Cal Xorro

Baixada de Sant Grau d’Urús, per Festa Major, entre vi dolç, coca i orquestra. 
Any desconegut. Fotografia de Mar Jal, cedida per l’Ajuntament d’Urús.

A la font freda d’Urús, dona gran explicant històries a la jovenalla, 1975. 
Fotografia de Mercè Arderiu, cedida per l’Ajuntament d’Urús.

Sardanes a Montellà. Any desconegut. 
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà.
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«Era normal fer la matança del porc. Eren punyeteros, ja s’organit-
zaven una mica per atipar-se per un costat i per anar fent gresca 
durant vàries setmanes. Perquè no coincidia un dia que fessin la 
matança l’un i un altre, no. Un dia feia la matança un, i al cap de 
dos o tres dies feia la matança l’altre. Es començava al dematí, la 
gent que venia en principi eren famílies i hi podia haver alguna 
amistat important, però sobretot eren familiars, i feien tot el 
procés de la matança del porc al dematí. Es començaven a fer els 
embotits i després es dinava. Perquè a mitja tarda, festa, ballar. 
Teníem una gramola, encara me’n recordo, i llavors feien ball i to-
thom content cap a casa. I tu aquell dia havies estat a casa d’aquell 
i el pròxim dia ell venia a casa teu. I au. De matança potser en feies 
10 o 15 i anàvem a casa de tots.»

 Josep Moles

«Era un dia llarg, sí. Sí perquè, quan l’has mort, l’has obert i li has 
fet tot… Hi ha feina, eh! Fer botifarra, fer llonganissa, fer bulls... 
Era festa! Oi tant, era festa major. Tot el dia fent tonteries. Tens de 
pensar que quan acabàvem de tot, llavors, amb sang, ens embru-
tàvem tots!»

 Maria Ginesta
Aquests sabers populars, com era el cas de la matança del 
porc, de mica en mica s’han anat perdent, fins a pràcticament 
eliminar-se del tot. A escala cultural, la vida a les masies 
també ha anat canviant. Les cases, a més a més de les vaques 
lleteres, també acostumaven a tenir altre tipus de bestiar 
dedicat a l’autoconsum de la família: xais, cabres, gallines, 
conills i porcs. Era estrany que una casa no tingués horts per 
l’autoconsum al llarg de l’any. Malgrat que avui dia encara 
hi pot haver diverses famílies amb horts i bestiar d’autocon-
sum, generalment ja no en depenen a nivell vital. Aquest 
canvi cultural el podem relacionar directament amb el pas de 
l’economia de subsistència a l’economia de mercat: el context 
demana més producció, més consum i més eficàcia.

La dificultat de viure a pagès en un context de comerç globa-
litzat i l’augment del turisme ha fet que el mateix món rural 
s’estigui reconfigurant des d’una mirada urbana: hi ha poca 
gent que visqui de la terra i els pobles es pensen només com 
a zones d’oci i gaudi de les metròpolis, un lloc on descansar. 
Aquest procés ha anat acompanyat de la desconnexió genera-
litzada de la població amb l’entorn natural. Amb la desaparició 
de la pagesia i dels sabers tradicionals, s’ha anat perdent un 
coneixement popular sobre les espècies de la zona, paratges, 
usos i remeis naturals. Un vincle entre societat i natura que 
havia estat absolutament imprescindible per la vida als pobles 
fins no fa massa dècades, i progressivament ha anat perdent 
importància, fins a esdevenir una relació centrada quasi exclu-
sivament en el gaudi.

La conseqüència que s’ha acabat derivant d’aquest procés és 
una cultura d’aparador dels pobles, només pels visitants: quan 
marxa la gent de fora, s’apaga l’activitat. La diferència al poble 
durant l’època que hi ha turistes i l’època en què no és molta. 
Quan el poble s’omple de visitants, hi ha més activitats, 
festes i fires dirigides, especialment a aquest públic. Hi ha la 
sensació que l’activitat se centra a satisfer les necessitats dels 
visitants i no pas per la població local.

La matança del porc a Tuixent, 1970. 
Fotografia cedida per Josep Moles.

La matança del porc a una de les cases d’Urús. Any desconegut. 
Fotografia de Ferran Termes, cedida per l’Ajuntament d’Urús.
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Tot i això, en els darrers anys, s’apunta a una certa recuperació 
de patrimoni material i immaterial local que s’ha lluitat per 
preservar. És important però, preguntar-nos si el patrimoni 
es conserva pel seu ús quotidià o com a causa d’un esforç 
conscient, com a reacció, ja que pot servir com a pilar d’iden-
titat i/o com a atracció turística, i per tant és capitalitzable i 
mercantilitzable.

«Uns trajos molt macos, era tot més típic. Ara ja no hi caben ni a la 
plaça. Els pares els obliguen una mica. Això és una mica com que el 
dia de la festa major es porta una ofrena a la mare de déu de Talló, i 
hi va... Bueno, jo he sigut catequista i potser també parlo una mica 
per això, eh. Però hi va qui menos hi hauria d’anar, a fer l’ofrena. 
Es muden i tot això però no saben on van. Molts no saben ni on és 
l’església de Talló. Llavors aquell dia tothom coneix la mare de déu 
de Talló i no saben ni per on s’entra.»

 Elena Sorribes. El ballet de Talló

La matança del porc a Montellà. Any desconegut. 
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà.
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El paisatge és un element en evolució constant, resultat de 
les dinàmiques socials, culturals, econòmiques i ecològiques 
d’un territori al llarg del temps. Els ecosistemes i els sistemes 
socials que conformen aquests paisatges han evolucionat 
de manera conjunta i han protagonitzat una història social 
i ecològica que, en el cas del Cadí-Moixeró, és especialment 
interessant.

El Cadí-Moixeró es caracteritza per ser majoritàriament un 
territori muntanyós, amb terrenys majoritàriament calca-
ris i abruptes a les zones més altes i més planes a les valls. 
Aquesta diversitat de relleus, altituds i climatologia condicio-
na profundament la vegetació. La disposició de la vegetació 
ens demostra la coexistència històrica amb el poblament 
humà, tenint en compte que la configuració del paisatge ens 
evidencia un aprofitament social històric dels recursos natu-
rals. Tot i la diversitat de factors que condicionen la diversitat 
d’espècies, actualment hi predomina la cobertura de bosc, 
amb el pi roig com a espècie més present a causa dels canvis 
socioeconòmics que ha patit la zona els últims anys.

A la cara nord del Cadí, el paisatge ha seguit una tendència 
d’homogeneïtzació que és representativa a tots els punts de la 
serralada. L’abandonament dels camps de conreu, els prats i 
les pastures ha propiciat la colonització del bosc, fins a arribar 
a ser la coberta predominant en pràcticament tot el territori. 
Abans, es procurava que el paisatge fos divers i funcional, i 
fins i tot s’acostumava a cremar pins per frenar l’avenç del 
bosc i propiciar així més terreny per les pastures dels ramats.

«Oh, llavors era molt més net, i llavors també al cultivar-ho i a 
l’hivern es cremaven molts marges, que llavors estava permès, 
i quedava ben net. Allà on s’havia cremat o s’havia pasturat no 
perillava que el foc s’escampés, i si s’hagués arribat a encendre’s, 
allò feia de tallafocs, al ser net. Ara, ui això, déu m’on guard. On ara 
és bosc, abans hi havia finques de cultius: prats i camps i deveses 
que servien per la pastura del bestiar.»

 Antonio de Cal Xorro

Paisatge i biodiversitat

El Cadí des de Cava, 2020. 
Fotografia cedida per Joan Gispert.
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Aquesta reducció de zones obertes va propiciar un canvi de 
composició de les espècies, amb una disminució de conills, 
perdius i gralles, les quals eren molt més presents unes dèca-
des endarrera. En canvi, s’han vist propiciades espècies com 
el porc senglar, afavorit per l’abandonament dels boscos –vin-
culat a la desaparició dels ramats– i l’augment de la superfície 
forestal. Tot i així, la plana cerdana manté una gran extensió 
de prats i conreus, cultivats per uns pocs pagesos, que la fa 
significativa i excepcional al Cadí-Moixeró.

«Aquí davant veus com està de pins? Doncs n’hi havia un de sol. Un 
de sol. Me’n recordo que n’hi havia un de sol, aquí al mig. No n’hi 
havia cap més. Allà no n’hi havia cap, ni un. I ara tot atapeït. Hi ha 
una plantació de petits que fa por.»

 Francesc Formentí

«Tots aquests pins d’aquí baix, no n’hi havia, eh. Eren tot camps. 
Allà on vivia ella, ja n’hi comença d’haver. Fins Nas. Ara és tot pins. 
Abans eren dalt de la muntanya.» 

 Maria Ginesta

Vista general d’Alp, 1948. 
Autor: Editorial. Fotografia Cuyás, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Paisatge i entorn del poble d’Urús, 1930-1940. 
Fotografia de Juanita Cot, cedida per l’Ajuntament de Urús.

Vista de la plana cerdana amb el poble d’Alp en primer pla, 1947-1997. 
Autor: Josep Bosom i Soler, Fons de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.
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Si parlem de biodiversitat cultivada, hi ha hagut pèrdues 
importants a la zona nord del Cadí, a la comarca de l’Alt Urgell. 
A Alàs, poble on el cultiu de poma era molt predominant du-
rant els anys 50, ja no es conserven les varietats tradicionals 
que en aquells moments eren habituals. Malgrat que alguna 
d’aquestes varietats s’ha pogut replantar en alguns jardins de 
cases particulars, es diu que ja no tenen el mateix gust ni la 
mateixa textura, i que la varietat antiga s’ha perdut definiti-
vament.

«Llavors aquí existia la poma camosa, la reineta del Canadà. Mol-
tes classes que s'han perdut, la Mar Donzella, la dolça, la del ciri, 
tot això s'ha perdut. Són varietats que s'han perdut.»

 Montserrat Casanovas

Paral·lelament a aquest procés de pèrdua de biodiversitat i 
homogeneïtzació del paisatge, i especialment a la comarca de 
la Cerdanya, s’hi suma l’onada de construcció d’urbanitzacions 
i xalets que s’intensifica a la dècada dels anys 80, ocupant 
terrenys agrícoles i modificant dràsticament el paisatge. Amb 
el turisme de neu, que en bona part és el responsable d’aquest 
creixement urbanístic, s’hi suma també un perfil de turista 
excursionista que fins aquells anys encara no era massa pre-

Vista general de Martinet, 1948. Vista parcial del poble del Querforadat, 1947-1997. 
Autor: Josep Bosom i Soler, Fons de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya

sent en el territori. Aquesta nova tipologia de turisme busca, 
a la cara nord del Cadí, un espai de tranquil·litat, desconnexió, 
paisatge verd i verge, i nevades abundants. El paisatge natu-
ral, com a concepte, passa a ser en aquest moment el màxim 
reclam per part del visitant, i aquest procés deixa enrere, en 
bona part, la cultura local, el dinamisme social i les maneres 
de fer tradicionals.

«Quan venen, tot és molt maco. Oi, quines vaques més macos, 
quins cavalls més macos, que maco, que maco. I quan porten un 
temps aquí, tot fa pudor, les esquelles molesten, els galls quan 
canten també molesten, i tot molesta.»

 Rosa Carrera

«Jo a vegades penso que si el meu pare, que fa molts anys que es 
va morir, que si tornés, és que no crec ni que trobés casa seva. De 
tant que ha canviat. Abans era la casa i estava ple de prats a la 
vora i alguna altra casa de pagès. I ara, on hi havia les cases de 
pagès, està ple de blocs de pisos, i a darrera casa nostra hi ha naus 
industrials.»

 Rosa Carrera
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Vista general de Bellver de Cerdanya des de Monterrós, 1948. 
Autor: Família Cuyàs,  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Vista del Cadí des de Bellver de Cerdanya, 1900. 
Autor: Lluís Marià Vidal, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya
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Clima, economia i territori

El canvi climàtic ja està fent estralls arreu dels Països 
Catalans: l’augment del nivell del mar, el temporal Gloria, 
les pluges torrencials a les terres de l’Ebre, l’augment de les 
temperatures, els períodes de sequera amb el conseqüent risc 
exponencial d’incendis, la disminució de les nevades i neu als 
Pirineus.. I és que el clima canvia, i a les muntanyes dels Piri-
neus on es troba enclavada la serra del Cadí-Moixeró, encara 
més. Segons les projeccions climàtiques del Tercer Informe 
del Canvi Climàtic de Catalunya (2016), la temperatura podria 
augmentar entre 0,9 i 2°C per a l’horitzó del 2031-2050. En 
aquest cas, la subregió pirinenca seria la més afectada, supe-
rant per algunes dècimes la mitjana de Catalunya en totes les 
estacions. Als Pirineus, en l’estació hivernal i entre els anys 
2031-2050, l’augment de temperatura mitjana seria de 1,4°C 
amb un descens de precipitació d’un 1,8%, aproximadament. 
L’augment de temperatura i la disminució de la precipitació 
prevists han de suposar menys neu en els dominis esquiables, 
de menor qualitat i un escurçament de la temporada d’esquí, 
sobretot a les estacions situades en cotes més baixes i menys 
ben orientades. Deixant de banda dades i estudis científics, 
aquesta realitat també és contrastada per les persones d’edat 
avançada. No és difícil trobar algú que esmenti les nevades o 
el fred que feia abans, apuntant la crueltat dels hiverns amb 
certa nostàlgia.

«Vam haver de fer venir la màquina. Vam estar cinc dies per poder 
baixar. Quan va haver passat la màquina vam poder sortir. Va 
començar aquí dalt i fer-ho cap avall, perquè amunt no podia pas 
apartar la neu. Hi havia unes tallades de neu, però és que ara no 
neva, hòstia. Un pam de neu, re. Allà feien un túnel i passaven per 
sota.»

 Francesc Formentí

«Ui, abans feia molt més fred. Mare de Déu, mare de Déu. El doble. 
I nevava més, feia més nevades. Tot l’any no, però mira la neu 
nevava i ja deien que hi havia d’haver neu que el blat no sé què, si 
no hi havia neu. Però aquella neu durava per tot l’hivern, se gelava. 
Abans per Sant Andreu ja nevava. En feia molt més de fred.»

 Núria Sorribes

«Abans nevava molt més i inclús feia molt fred. Jo me’n recordo 
que a l’hivern, portava unes sabates… Unes botes amb claus. Claus 

a les soles per no relliscar. Uns clauets així que t’hi posaven, perquè 
feia molt fred. Feia malbé la fusta de casa però clar. Abans els 
carrers era com un vidre, tot. Nevava molt més i feia molt més fred. 
Ara ja re, ara hi ha anys que ni neva. Ha canviat molt. Abans feia 
unes nevades de por. Havia arribat a fer un metro de neu. Un any 
que va fer vent, que tallava l’aire i feia unes congestes...»

 Magdalena Soler

L’augment de temperatura, del període de sequeres i la dismi-
nució de la precipitació són factors que comporten un descens 
de la viabilitat i sostenibilitat del turisme de neu. Tot i aquest 
context, el model econòmic de la cara nord del Cadí-Moixeró 
continua centrat en l’aposta per aquest sector. Malgrat la 
degradació del paisatge per l’abandonament de camps i pastu-

Joves de Montellà sobre una massa de gel al centre del poble. Any desconegut. 
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà. 
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res, l’onada de construcció d’urbanitzacions i les conseqüèn-
cies del canvi climàtic que ja es fan paleses, avui es planteja 
un nou debat per considerar la idoneïtat d’un projecte de Jocs 
Olímpics d’Hivern per l’any 2030, que s’impulsa des de la Ge-
neralitat de Catalunya. Aquest fet ha despertat una mobilitza-
ció i organització social important, amb l’aparició de diverses 
plataformes i entitats, com són “Pirineus 2030”, qui planteja 
diversos debats transversals per decidir quin futur volem 
pels pobles dels Pirineus, “SOS Pirineus”, que centra la seva 
lluita en la defensa del territori, i “STOP JJOO”, plataforma 
radicalment oposada a l’organització d’aquests Jocs Olímpics 
d’Hivern i aglutinador de totes les veus contràries al model.

Aquesta resposta popular que ha sorgit als darrers anys plan-
teja un nou model econòmic per les comarques dels Pirineus, 
centrat en la diversificació de l’economia i un decreixement 
del model turístic. La necessitat d’aquesta transició es plante-
ja com una estratègia d’adaptació a l’escenari de canvi climà-
tic, però també com a necessitat social i econòmica pels po-
bles dels Pirineus, amb seriosos problemes de despoblament 
i de disponibilitat d’habitatge. És per aquest motiu que forcen 
a replantejar el model, tenint en compte que les inversions 
públiques destinades al turisme de neu - i més especialment 
amb els Jocs Olímpics - es creu que no reverteixen a la pobla-
ció local ni resol les necessitats reals d’aquestes comarques.

«Hi ha anys que ja veus el que neva. És que hi ha anys que ni gela, 
quasi. I llavors què? Què pensen fer? Esquí sobre l’herba? Bueno, 
sobre la terra, perquè herba… No hi ha ni herba. Vaja, no ho entenc. 
És una tonteria de les més grans, una bestiesa.»

 Rosa Carrera

Poble de Montellà nevat. Any desconegut. 
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà.
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2. Línia del temps i anàlisi DAFO de la   
   zona nord del Cadí-Moixeró

Quins canvis s’han percebut al llarg de les últimes dècades, 
a la cara nord del Cadí Moixeró? Ens han agradat aquests 
canvis? No ens han agradat? Seguidament ho mostrem amb 
una línia del temps, segons els canvis que s’han percebut i si 
han sigut captats positivament o negativament al llarg dels 
tallers participatius d’enguany.

1915 | Creació de la 
cooperativa Cadí.

Pas de l’agricultura a la 
ramaderia com a base 
de l’economia familiar.

1911 | Obertura de l’estació 
d’esquí de la Molina

1900 1930 1960 1990 2020

CANVIS POSITIUS

CANVIS NEGATIUS

Introducció de noves 
varietats de pomes 
provinents de França.

Màxim rendiment 
de les plantacions de 
pomers i fruiters.

1934 | Primer hotel a la 
Molina (Alp)

1936 - 1939 | Guerra Civil 
Espanyola

Desaparició de les 
Trementinaires i altres 
oficis tradicionals 
vinculats al bosc

 1960 | Acceleració de 
despoblament rural

Augment del bosc com 
a conseqüència de 
l’abandonament de la 
gestió forestal, de les 
pastures i dels conreus

1983 | Creació del Parc 
Natural del Cadí Moixeró

1984 | Inauguració del 
Túnel del Cadí

Revalorització del 
patrimoni local

Aposta per un turisme 
més sensibilitzat amb 
l’entorn (turisme rural)

Auge d’iniciatives 
d’organització 
social

Interès en el 
repoblament rural 
arrel del la Covid-19

Recuperació de 
cultius tradicionals 
com la vinya i els 
pomers

Pèrdua de festes i 
tradicions arrelades 
al territori

Construcció massiva 
d’urbanitzacions i 
segones residències Menys quantitat de neu

Manca d’habitatge 
digne per la gent que 
vol viure al territori

Inflació de preus a 
nivell comercial i de 
l’habitatge

Individualisme i 
consumisme cultural

 1982 | Riuada

Abandonament dels 
camps de fruiters per 
manca de rendibilitat

 1984 | Aparició de les 
quotes lleteres i pèrdua 
de viabilitat de totes les 
explotacions familiars

Auge el turisme de neu 
i de l’excursionisme 

Pèrdua de la pagesia
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Anàlisi DAFO

FORTALESES

• El paisatge com a actiu turístic.
• El Parc Natural del Cadí-Moixeró i les diferents eines de protecció que emmarquen el territori, afegint-hi valor 

social.
• Territori amb potencial agrícola i ramader.
• Certa recuperació del patrimoni cultural material i immaterial del territori.

DEBILITATS

• Dependència econòmica envers el sector turístic, especialment vinculat als esports d’hivern.
• Pèrdua d’oficis tradicionals arrelats al territori.
• Augment del bosc com a conseqüència de l’abandonament de la gestió forestal.
• Falta d’accés a habitatge digne.
• Creixement urbanístic desmesurat derivat del turisme de neu i les segones residències.
• Pèrdua d’importància d’estructures econòmiques com la cooperativa de la Seu, arrel de les quotes lleteres.

OPORTUNITATS

• L’interès pel repoblament dels pobles i les zones rurals.
• La revalorització del producte local i ecològic.
• La mobilització social per l’accés a l’habitatge.
• Augment de l’organització social com a eina per la transformació territorial.
• Recuperació de varietats i cultius tradicionals, especialment arbres fruiters.

AMENACES

• Disminució de neu i recursos hídrics per l’escalfament global.
• Augment risc d’incendi a causa del canvi climàtic.
• L’envelliment de la població i el despoblament de nuclis petits.
• La subordinació del territori a les persones nouvingudes.
• Polítiques comunitàries i nacionals poc aterrades al territori.
• Pèrdua de coneixement rural i dels sabers populars i locals.
• Descens de la població vinculada a la pagesia.
• Concepció utilitarista del món rural: entès únicament com a zona d’oci i guadi.
• Abandonament de patrimoni material.
• Dificultat d’accedir a un habitatge digne pel jovent i la població local.
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3. El futur que imaginem

Quin futur imaginem pels pobles de la cara nord del Ca-
dí-Moixeró si no hi ha cap canvi? I quin futur els hi desit-
gem? Aquestes són algunes de les preguntes que s’han 
treballat en els tallers participatius al llarg d’aquest 2021, i 
aquestes n’han sigut algunes de les respostes.

  “Un munt de ciment, llambordes, cases i mobiliari urbà, lluny 
del material de construcció propi del país. Perquè falta sensibilitat 
per mantenir el que és propi.”

  “Amb un augment de les activitats pels turistes i les segones 
residències, amb un augment, doncs, de les urbanitzacions. Una 
reducció de neu a raó del canvi climàtic i problemes mediambien-
tals que se’n derivaran. Augment també de les infraestructures, del 
teletreball com a alternativa laboral i amb un augment de població 
jubilada provinent de les grans ciutats.”

  “Una massificació turística per les segones residències. Desapa-
rició de la pagesia, que comportarà encara un canvi més sever en 
el paisatge. Pocs prats i camps conreats. Més moviment de la gent 
des de les comarques cap a les ciutats. Quedaran pobles on no hi 
viurà ningú durant l’any i s’omplirà de segons residents alguns dies 
concrets com ponts o caps de setmana.”

 “Si no es fa alguna cosa amb caràcter general els pobles perdran 
la seva essència com a tals. Cal ordenar el territori i regular amb 
seny per evitar-ho. Una limitació que hi ha en aquest sentit és les 
divisions administratives (Girona, Lleida i Cerdanya francesa), de 
manera que caldria una administració única.”

  “Me l’imagino amb la majoria de cases derruïdes i envaït pel 
bosc i la flora, ja que crec que és l’evolució natural de l’abandona-
ment de l’activitat humana”

  “Segones residències i turisme, en habitatges molt ben condi-
cionats però ignorant el passat i amb una nul·la repercussió en el 
manteniment de l’entorn rural tradicional.”
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/    El futur que desitgem

 “En concordança amb el medi, que es preservés una mica els 
seus orígens. Perquè no cal inventar noves formes.”

 “Urbanització controlada. Recuperació del patrimoni. Bones 
telecomunicacions. Bones connexions en tren. Preservar la qualitat 
mediambiental a nivell de paisatge, sorolls, atmosfera i aigües 
residuals. Considero necessària també una única administració 
cerdana per gestionar aquest territori.”

 “Que es conservi el paisatge, que hi hagi un respecte amb la 
natura –que s’hi convisqui– i que hi hagi un interés cultural per la 
zona.”

 “M’agradaria que les relacions personals a l’antiga no es perdes-
sin. Això és molt important per la transmissió del coneixement. I 
mantenir, així, tradicions i costums que caracteritzen els pobles.”

 “Població permanent, activitat vinculada al territori, manteni-
ment del paisatge, recuperació de conreus i pastures, col·laboració 
ciutadana en el manteniment de camins, fonts murs. Urbanisme i 
paisatge ordenats.”

 “M’agradaria que es conservés el més original possible, conser-
vant les cases com antigament i recuperant els prats de conreu i 
per bestiar. Aquesta seria la imatge més original del municipi.”

 “Respectant el paisatge, l’arquitectura, els camins i el medi en 
general. Per homenatjar i valorar les vides i les jornades de treball 
en unes condicions duríssimes de les persones nascudes en aquest 
territori, que ens han permès veure i viure el que tenim actual-
ment.”
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4. L’anàlisi diacrònica de fotografies 

L’anàlisi diacrònica de fotografies, feta a través de la compa-
rativa d’imatges antigues i actuals en un indret determinat, 
ens permet visualitzar i analitzar els canvis sobre el paisat-
ge, el territori i les activitats humanes.

Nucli de Cava, 1970.
Fotografia cedida per Joan Gispert.

Nucli de Cava, 2008.
Fotografia cedida per Joan Gispert.

Vista general d’Urús, 1962.
Autor desconegut. Fotografia cedida per l’Ajuntament d’Urús.

Vista general d’Urús, 2020.
Fotografia cedida per l’Ajuntament d’Urús.
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Vista parcial d’El Querforadat amb el Cadí nevat al fons, 1926.
Autor: Rossend Flaquer i Gil, Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya.

Vista parcial d’El Querforadat amb el Cadí nevat al fons, 2021.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Vista general del Quer Foradat (Cava). Any desconegut.
Autor: Família Cuyas, Arxiu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Vista general del Quer Foradat (Cava). 2021.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Vista parcial Alp, 1948.
Autor: Editorial. Fotografia Cuyás, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Vista parcial Alp, 2021.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

El Cadí des de Cava, 1964.
Fotografia cedida per Joan Gispert.

El Cadí des de Cava, 2020.
Fotografia cedida per Joan Gispert.
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Vista general de Bellver de Cerdanya des de la Solana, 1948.
Autor: Família Cuyàs, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Vista general de Bellver de Cerdanya des de la Solana, 2021. 
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Vista general del Talló amb l’església de Santa Maria, 1922. 
Autor: Òscar Torras i Buxeda, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

Vista general del Talló amb l’església de Santa Maria, 2021. 
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Camí del Talló amb el poble de Bellver al fons, 1890. 
Autor: Lluís Marià Vidal, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

Camí del Talló amb el poble de Bellver al fons, 2021.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Bellver de la Cerdanya, vista des de la carretera, 1927.
Autor: Albert Oliveras i Folch, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
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Vista general de Montellà, en primer pla home muntant un ase i un altre 
home, 1890-1930. 
Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

Vista general de Montellà, 2021.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Riuada a Martinet, 1982. 
Fotografia cedida per Ramon Orriols.

Carretera de Martinet, 2021.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social. 
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