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Teniu a les mans la novena revista del projecte Betu-
la. 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 de la segona edició del 
Cicle d’Estiu “Al Gra amb Betula” i les accions consen-
suades durant el 2021 - i que s’expliquen a la revista 7 
del projecte - que s’han tirat endavant.

→ SOBRE EL PROJECTE BETULA

El projecte Betula és un projecte de promoció 
integral dels pobles del Cadí i Moixeró a través de la 
valorització integral del paisatge, que s’expressa com 
a bé comú i que per tant ha d’anar lligat a dinàmiques 
participatives, col·lectives. Betula vol posar de manifest 
l’afectació del canvi socioeconòmic i climàtic sobre el 
paisatge, el territori, la cultura i l’economia dels seus 
pobles, i començar a treballar, des del teixit local interes-
sat, en potenciar aquells canvis que es perceben com 
a positius, i minimitzar aquells que es perceben com a 
negatius.

Així doncs, Betula és un projecte que es basa en la 
creació d’espais de creativitat social (trobades i tallers 
destinats al conjunt d’actors socials) que permetin la 
implementació d’actuacions encaminades a potenciar 
el  paisatge del Cadí i Moixeró entès com a bé com-

partit, i per tant comú, que satisfà reptes i necessitats 
col·lectivament. L’objectiu últim és l’avenç conjunt cap a 
la sostenibilitat estricta (econòmica, ecològica i social) 
dels pobles que formen part del Parc Natural del Cadí i 
Moixeró, a través d’una estratègia territorial centrada en 
la valorització de les diferents expressions del paisatge.

Les entitats promotores del projecte Betula estem 
convençudes que tant l’anàlisi com la intervenció terri-
torials requereixen 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’experiència local i l’experiència 
tècnica, sinó que també ens aporta una major capacitat 
de transformació, avançant conjuntament cap a un futur 
millor. 

→ SOBRE LA REVISTA QUE TENIU A LES MANS

Projecte Betula



Índex de continguts

Sobre el projecte Betula .......................................................................................................................................................................4
El camí recorregut fins ara  ..................................................................................................................................................................4

1 Al gra amb Betula: Segona edició del cicle d’estiu ................................................................................................................6

  Boscos i incendis  ...................................................................................................................................................................................................6
  Patrimoni cultural del Cadí  ................................................................................................................................................................................6
  Massificació turística ........ .................................................................................................................................................................................. 12
  La caça i la gestió cinegètica  ....................................................................................................................................................................... 15
  Visita a pagès  ........................................................................................................................................................................................................ 16

2 De la proposta a l’acció!  .............................................................................................................................................................28

  Exposició de la revista d’història socioecològica ...................................................................................................................................6
  Radiografia de la pagesia i gestió del paisatge  .....................................................................................................................................6
  Joc infantil sobre canvis de paisatge i tallers a les escoles ...............................................................................................................6
  Impuls i acompanyament de la biblioteca de Saldes ..........................................................................................................................6

3 Properes passes  ..........................................................................................................................................................................28

4 Sortida de Betula a l’Arieja  ........................................................................................................................................................28

5 Del Cadí-Moixeró (Pirineus) a Aravis (Alps) ...........................................................................................................................28

6 L’Entrevista: Reviure les Valls  ....................................................................................................................................................28

3Promoció Local Integral dels pobles del Parc Natural Cadí-Moixeró



4

→ EL CAMÍ RECORREGUT FINS ARA

Betula és un procés que s’organitza per fases, ca-
dascuna de les quals involucra a determinats pobles i 
s’emmarca en diferents moments el procés. El projecte 
s’inicia als pobles de la vessant sud del Parc Natural del 
Cadí i Moixeró, especialment a la comarca del Bergue-
dà, amb el poble de Saldes com a llavor del projecte. El 
2020 es va estendre als pobles de la cara sud de l’Alt 
Urgell, i passat 2021 el projecte va aterrar a la cara nord 
de la serralada, incloent-hi la Cerdanya.

La primera fase (2018 - 2019) finalitza el novembre 
del 2019 amb una participació global de 150 persones. 
S’editen tres revistes, entre les quals hi ha la del retorn fi-
nal, que recull i divulga el relat dels principals canvis que 
han patit els pobles de la vessant sud 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 socioecològica del paisatge del Cadí i Moixeró, 
així com els seus valors ecosistèmics 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.

A la tercera fase del projecte (2020-2021) s’incorpo-
ra la vessant nord de la serralada, Cerdanya i Alt Urgell, 
iniciant el treball compartit entre la totalitat del parc i 

acompanyant millores en l’organització territorial de la 
vessant sud. La metodologia fou la mateixa que a la 
vessant sud: tallers participatius, tant pels pobles com 
amb les escoles i instituts. De tot aquest procés se’n 
ha generat dos audiovisuals, que es poden visualitzar a 
youtube. Per últim, durant l’estiu del 2021, es va orga-
nitzar un cicle de xerrades “Al Gra Amb Betula”, on es 
van tractar 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. Aquesta fase culminava 
amb la publicació de la vuitena revista, que recull tots els 
resultats obtinguts durant aquests anys de projecte: La 
Història Socioecològica del Cadí Moixeró, a través de la 
memòria popular i les fonts orals. 

Enguany, el projecte té un triple objectiu: consolidar 
el teixit social i les relacions establertes durant aquests 
quatre anys de procés, implementar les accions con-
sensuades de l’edició 2021 i finalment, seguir fomen-
tant els espais de reflexió i acció col·lectiva. A nivell de 
resultats i materials editats, com bé s’explicarà al llarg 
de la revista, s’ha editat un joc infantil sobre memòria 
i paisatge, així com un desplegable de pagesia i una 
exposició de la història socioecològica del Cadí-Moixe-
ró. Aquest 2022 s’ha dut a terme una segona edició del 
cicle d’estiu “Al Gra Amb Betula” incorporant debats 
sobre gestió forestal i risc d’incendis, massificació turís-
tica, patrimoni cultural del Cadí i sobre la caça i la gestió 
cinegètica. A banda, el cicle d’estiu també ha visitat una 
explotació agrícola de l’Alt Berguedà, Ca l’Andreuet de 
Gósol. Durant el mes de juny, l’Arada ha tingut de pràcti-
ques l’Antonie Marchand, estudiant de turisme francès al 
MFR du Villaret, Thône, elaborant un article que podreu 
llegir al final d’aquesta revista. La revista acaba amb una 
entrevista una associació de la Vansa (Alt Urgell), Reviure 
les Valls.
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AL GRA AMB BETULA: 
SEGONA EDICIÓ DEL CICLE D’ESTIU

→ BOSCOS I INCENDIS

1

El dia 28 de maig, al Centre de Flora de Tuixent, es va 
dur a terme una xerrada i posterior debat sobre la gestió 
forestal i el risc d’incendis als Pirineus i en concret, als 
boscos del Cadí Moixeró. Els ponents convidats van ser 
Asier Larrañaga, sotsinspector de la unitat GRAF dels 
Bombers de la Generalitat; Jordi Garcia, director del Parc 
Natural del Cadí Moixeró; Eduard Plana, cap de l’Àrea 
de Política Forestal i Governança del Risc del Centre de 
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i la Mercè 
Colomina, enginyera forestal de la Cerdanya. La benvin-
guda de l’acte va a càrrec de Marta Poch, alcaldessa de 
Tuixent, que emmarcava l’acte dins la 22na Festa de les 
Trementinaires. 

El primer ponent a intervenir va ser l’Asier, remar-
cant el moment d’incertesa en el que ens trobem, amb 
un abandonament generalitzat dels usos forestals i un 
increment de la biomassa forestal, fet que comporta 
que els incendis cada vegada siguin més grans i més 
violents. I és que la relació amb els boscos, comentava 
la Mercè, ha canviat per complet: fa cent anys, la gent 
vivia i depenia del bosc; avui el seu ús social majoritari 
és recreatiu. Segueix el Jordi Garcia donant pes a la ne-
cessitat de gestionar els boscos, tot i que assenyala un 
conflicte amb les percepcions majoritàriament urbanes 
més conservacionistes. Necessitem els aprofitaments 
com a economia, per treure massa de combustible i evi-

tar que el bosc avanci. En aquest sentit, una de les po-
lítiques del parc és mantenir els prats alpins i en alguns 
casos, ampliar-los per evitar la colonització del bosc, 
amb l’objectiu de seguir creant mosaic agroforestal. 

El canvi climàtic agafa protagonisme en el debat, i és 
que l’abandonament de l’entorn sumat a l’augment de 
la temperatura atmosfèrica i l’augment dels períodes de 
sequera, configuren un context preocupant pel risc d’in-
cendis. L’Asier ja parla dels incendis de sisena generació, 
grans incendis que es caracteritzen per la seva ràpida 
propagació, molt poc previsibles i amb un gran potencial 
devastador. El Pirineu podria ser escenari d’un fenomen 
d’aquestes característiques, en el moment que presenta 
una major continuïtat de masses forestals, de l’Aragó 
fins al cap de Creus. El potencial hi és: l’atmosfera és 
calenta i hi ha molta biomassa acumulada. L’Eduard 
Plana coincideix amb l’anàlisi de la situació i llança una 
pregunta: perquè tot allò que ens ha d’ajudar a mitigar 
els incendis, no està passant? “Necessitem una sacse-
jada”, reivindica. Recuperar la necessitat de treballar 
local, per millorar la qualitat del paisatge, per millorar 
l’economia local, per fomentar el consum de proximitat, 
i fer pressió perquè les altres capes de decisió prenguin 
part del canvi. Ens hem d’enfortir com a comunitat, teixir 

Aquesta xerrada va tenir una segona part també a Tuixent, amb 
una vessant més participativa i de debat obert també en el marc 
del projecte Betula, que es va celebrar el dia 23 de juliol del 2022. 
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relacions entre diferents actors (ramaders-forestals, 
turistes-locals, públics-privats), perquè el què vindrà “és 
molt gros” i només ens en podrem ensortir si avancem 
de manera col·lectiva. 

L’Asier coincideix en l’estratègia de potenciar el sec-
tor primari, tot i que cal diferenciar-lo: un model intensiu 
amb naus plenes de porcs no redueixen el risc d’incendi 
ni incideixen positivament en el territori. Es necessita una 
activitat ramadera extensiva com a model de producció. 
Aquesta transició cap a models extensius podria venir 
“forçosament”, destaca l’Eduard, a raó de l’augment del 
preu del combustible que no permetria grans desplaça-
ments i exportacions. En aquest sentit, l’augment del 
preu del combustible podria afectar també al visitant 
que freqüenta, per exemple, en llocs com el Cadí Moixe-
ró. 

La Mercè acaba posant una mica de llum a aquest 
escenari de foscor, reivindicant projectes engrescadors 
en el territori, com l’Associació Agroalimentària de la 
Cerdanya o Menja’t l’Alt Urgell. Xarxes que surten des 
de la base, aglutinant no només productors, sinó també 
restauradors, elaboradors, hostalers i comerciants per 
posar en valor els productes i el territori. En relació al 
sector forestal, destaca la Mercè, una oportunitat pot ser 

la revalorització del preu de la fusta, que des dels anys 
80 està en crisi. Una hipòtesi possible és que els con-
textos de crisi poden arribar a fomentar aquests canvis 
cap a positiu. 

El tancament de l’acte va a càrrec de Moisès Massa-
nes, alcalde de l’Ajuntament de Saldes, impulsors d’un 
projecte de comunitat energètica local i participants de 
la Mancomunitat de Municipis per la Biomassa del Ber-
guedà. En la seva clausura, posa sobre la taula les dues 
sobiranes principals que té el món rural per sobre del 
món urbà, i que cal que aprofitem: la sobirania energèti-
ca i sobirania alimentària. Com que cada vegada el con-
text sembla ser pitjor, haurem de ser més autosuficients 
i més resilients. Sempre de baix cap a dalt: agrupar-nos 
ens fa més forts. 

Podeu visionar la xerrada a la web del projecte: 
www.betula.larada.coop. 
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→ PATRIMONI CULTURAL DEL CADÍ

El dia 15 d’agost, al Local Social de Montellà, es va 
dur a terme una xerrada i posterior debat sobre el patri-
moni cultural del Cadí-Moixeró. L’acte va ser organitzat 
conjuntament amb el Grup d’Amics de Montellà. Les 
intervencions van anar a càrrec de Rosa Serra, de l’Àm-
bit de Recerques del Berguedà; Enric Quílez, president 
del Grup de Recerca de la Cerdanya i Josep Ma Prat, 
de l’Institut d’Estudis Ceretans. La benvinguda de l’acte 
va a càrrec de l’Albert Martí, president del Grup d’Amics 
de Montellà, explicant la vinculació de l’entitat amb el 
projecte Betula i agraint l’assistència a totes les perso-
nes presents a l’acte. L’Arada, posteriorment, va explicar 
breument el projecte Betula i va projectar-ne el vídeo de 
presentació.

La primera ponent a intervenir va ser la Rosa Serra, 
de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, que enguany 
celebra els seus 40 anys, amb 350 subscriptors. El seu 
objectiu és posar en valor el patrimoni de la comarca del 
Berguedà, entès de manera integral. El seu naixement 
va ser incentivat per gent molt diversa, d’orígens, de 
formació i d’edat. La necessitat de comunicar la feina i 
la recerca que s’anava generant, va fer sorgir l’EROL, la 
revista de l’entitat, que enguany ja arriba al seu número 
153 amb més de 2.000 articles publicats. És una porta 
oberta per explicar el patrimoni, història, arquitectura, 
paisatge i realitats econòmiques de la comarca del 
Berguedà. Fins fa poc temps, l’EROL es pot consultar per 
internet a Revistes Catalanes amb Accés Obert, arribant 
a les 25.000 consultes anuals, de gent d’arreu del món. 

L’Enric Quílez agafa el relleu de la xerrada, parlant 
sobre el patrimoni etnològic i cultural vinculada a les 
plantes remeieres que es troben al Cadí-Moixeró. El 
Grup de Recerca de la Cerdanya, entitat de la qual n’és 
el president, té 14 anys d’història i es dedica a la recerca 
i promoció cultural i científica de la Cerdanya. Editen 
dues revistes anualment: la revista Querol (cultural) i 
la Quer (científica). Parlem sobre els usos d’espècies 
com el saüc, la sajolida, l’hisop, l’hipèric, la farigola entre 
d’altres. Molts d’ells tenen usos medicinals i curatius, 
però d’altres arrosseguen una forta simbologia cultural i 
comunitària, com la carlina o flor del sol, la qual s’acos-
tumava a penjar a les portes de les masies en senyal de 
protecció davant dels mals esperits. 

Finalment l’última intervenció ve de la mà del Josep 
Maria Prat, sobre l’oblidat patrimoni industrial dels 
pobles ceretans. A la Cerdanya sempre hi ha hagut una 
certa productivitat industrial, del qual se’n desprèn un 
patrimoni que cal preservar. Així, l’any 2021 l’entitat va 

editar un llibre sobre el patrimoni industrial de la Cerdan-
ya, recollint 82 elements patrimonials en diferents fases: 
desapareguts, en estat ruinós, reconvertits per altres 
usos, i funcionals encara a dia d’avui (com la farinera de 
Bellver de Cerdanya). Aquest projecte de recerca es va 
fer gràcies a la pròpia entitat i un grapat de col·labora-
dors a qui s’agraeix la tasca desenvolupada. 

La jornada acaba amb un torn de preguntes dirigides 
als tres ponents, sobre la seva opinió en relació al patri-
moni cultural del Cadí, entès de manera general. Enric 
Quílez opina que l’edificació de segones residències i el 
model especulatiu ha tingut una afectació directe sobre 
el patrimoni, deixant-lo molt debilitat en alguns casos. 
Tot i així, reconeix que la figura del Parc Natural del Cadí 
Moixeró ha servit de manera molt efectiva per preser-
var valors del territori, naturals però també culturals i 
etnològics. La Rosa Serra creu que el Berguedà hi ha 
diferències remarcables respecte a la Cerdanya, i que 
caldria definir en primer lloc, sota quins criteris de res-
tauració o de preservació ens basem en cada territori, 
quelcom que no s’ha fet mai i que és necessari tenint 
en compte la quantitat de patrimoni que alberguen les 
comarques del Cadí. Des del públic es proposa a les 
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entitats generar material de valorització 
patrimonial a nivell escolar, per tal de fo-
mentar el coneixement a les escoles, que 
es considera primordial. En aquest sentit, 
l’Institut d’Estudis Ceretans està treballant 
amb un joc de preguntes sobre la història 
i el patrimoni de la comarca, que arribarà 
a totes les escoles al llarg dels pròxims 
mesos. Es detecta també una manca de 
coordinació de les activitats culturals a la 
Cerdanya, fet que propicia solapaments 
d’activitats i denota una manca d’estratè-
gia conjunta, que es podria resoldre amb 
un calendari unificat d’activitats culturals.

Podeu visionar la xerrada a la web del 
projecte: www.betula.larada.coop. 

Projecte Betula



→ MASSIFICACIÓ TURÍSTICA: 
     DEBAT DE POBLE

El dia 14 de setembre, al Teatre Municipal d’Alp, es 
va dur a terme una xerrada i posterior debat sobre el 
procés de massificació dels entorns naturals i els pobles 
de muntanya. Les intervencions van anar a càrrec de l’Eli 
Martínez, tècnica d’Economia Circular al Consell Co-
marcal de la Cerdanya; Dani Olivera, alcalde de Lles de 
Cerdanya i Inmaculada Díaz, Investigadora en geografia i 
turisme, del grup de recerca TUDISTAR (Turisme i Noves 
Dinàmiques Socioterritorials) i coautora del llibre reptes i 
estratègies en el turisme de la Cerdanya davant situa-
cions canviants i de crisi.

La primera intervenció va a càrrec de la Inmaculada 
Díaz, amb una visió acadèmica de la problemàtica de 
la massificació d’espais naturals de muntanya, que ho 
desvincula en un primer moment del concepte “turisme 
de masses”. Es defineix la massificació com un fenomen 
puntual, sobrevingut, que agafa d’imprevist polítiques te-
rritorials que no estaven preparades per assumir aquest 
volum de visitants, com va succeir arrel de la pandèmia 
de la COVID-19. L’estratègia de tancar accessos o limitar 
l’aforament a un espai natural, defensa que és una 
solució a curt termini, però que ha de vincular-se a una 
planificació a mitjà i a llarg termini si aquesta problemà-
tica es propaga amb el temps .El turisme de proximitat 
és una estratègia del model en un context de transició 
ecosocial però té uns riscos si no està planificada. Les 
xarxes socials també han tingut un protagonisme impor-
tant amb la sobresaturació de certes zones, de manera 
que “esborrar aquests espais del mapa” podria ajudar a 
contribuir en la seva regulació.

Agafa el relleu el Dani Olivera, explicant l’experiència 
de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya en relació al tan-
cament de vehicles motoritzats a la muntanya de Lles i 
Aransa. Aquesta actuació va venir motivada l’any passat, 
quan es va detectar una massificació de l’espai natu-
ral, especialment accentuada arrel de la pandèmia de 
la COVID-19. Amb la situació de saturació de l’espai es 
desencadenaven diferents problemàtiques, entre elles 
l’abandonament de residus i el prejudici sobre el medi 
ambient, i el malestar de la població local. La decisió 
de regular l’accés va suposar un contrast d’opinions, 
però finalment, després d’explicar-se amb els diferents 
col·lectius, hi va haver una acceptació bastant genera-
litzada, a excepció de casos puntuals. Aquesta actuació 
s’està impulsant de la mà del Consell Comarcal de la 
Cerdanya, que es va encarregar de facilitar transport 
públic amb l’objectiu de regular l’accés a aquest espai 

natural. L’Eli doncs ho valora com una experiència 
positiva, una prova pilot que ha de servir d’exemple per 
seguir enfortint aquestes relacions. D’aquesta manera, el 
visitant és qui s’acabarà adaptant a les normatives plan-
tejades des del territori, i no pas al revés, com moltes 
vegades passa. 

Podeu visionar la xerrada a la web del projecte: 
www.betula.larada.coop. 
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→ LA CAÇA I LA GESTIÓ CINEGÈTICA

El dia 17 de setembre, a Ca les Monges de Bellver de 
Cerdanya, es va dur a terme una xerrada i posterior de-
bat sobre la caça i la gestió de la fauna salvatge. L’acte 
va ser organitzat conjuntament amb la Reserva Nacional 
de Caça del Cadí. Les intervencions van anar a càrrec 
de l’Eduard Melero, director del portal web de caça de 
referència CINEGETICAT.CAT; David Manzanera, tècnic 
en conservació del medi natural a Green Wolf Nature; 
Joaquim Romero, president de la societat de caça de 
Bellver i regidor de l’Ajuntament, i Anna Sanitjas, Directo-
ra General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

L’acte comença amb la intervenció de l’Eduard Mele-
ro, parlant de les percepcions socials de la caça i la im-
portància de donar-la a conèixer. Les generacions més 
grans de l’àmbit rural creuen que la caça és una activitat 
tradicional, necessària, essencial i normalitzada. En can-
vi, a les zones més urbanes la visió és molt diferent, amb 
l’aflorament dels col·lectius i la visió animalista. Tenen 
una visió de desconeixement perquè no s’ha explicat, 
amb una postura radical en contra de la caça. D’aquesta 
manera, i durant molts anys, s’ha estat donant una mala 
imatge de la figura del caçador, obviant els serveis i be-
neficis socials que es poden obtenir: gestió del territori, 
regulació de les poblacions de fauna salvatge, mante-
niment d’accessibilitat de camins, manteniment de la 
biodiversitat, entre d’altres. Aquesta figura és necessària 
com a eina de gestió, entenent l’estat de desequilibri 
que es troba ara mateix l’ecosistema de muntanya, amb 
la predominància de certes espècies, com és el cas del 
senglar.

Segueix la xerrada el David Manzanera, parlant sobre 
la importància de la gestió cinegètica a territoris de 
muntanya, exemplificant-ho en el cas de la muntanya 
d’Alinyà, situada just darrera del Cadí i dins la Reserva 
Nacional de Caça del Cadí. És un espai de gestió on hi 
conviuen diferents usos socials: Ramaderia, agricultura, 
activitats ecoturístiques, turisme de natura, boletaires, 
excursionistes, ciclistes, entre d’altres. Això suposa un 
problema de compatibilitat d’usos a l’hora de gestionar 
aquests espais. Tot i així, des del primer moment hi ha 
hagut una bona entesa entre els caçadors i la Fundació, 
propietària de la finca, per canviar el lloc de les batutes 
en cas de que hi hagi activitats. L’objectiu final, defensa 
el Dani, és trobar l’equilibri consensuat entre els diferents 
usos, perquè tothom té dret de fer les seves activitats 
al medi: des dels caçadors fins als excursionistes.  El 
Joaquim Romero pren el relleu parlant sobre el paper de 
la caça en els pobles de muntanya del Cadí-Moixeró. La 
societat de caçadors de Bellver de Cerdanya compta 

avui amb uns 80 socis. La gestió és complicada, per 
la complexitat de normatives i lleis que s’entrellacen i 
que dificulten els tràmits burocràtics. Remarca també 
la necessitat que la carn de caça pugui entrar dins el 
circuit alimentari, amb l’objectiu de dignificar la feina dels 
caçadors i de posar en valor un recurs del territori. 

La darrera ponència és per l’Anna Sanitjas, parlant 
sobre la situació de la caça a Catalunya. Comença 
remarcant la importància de trobar aquests espais de 
debat i intercanvi d’opinions amb l’objectiu d’arribar a 
consensos compartits. La caça és un sector que ha 
tingut una evolució històrica molt important a nivell 
català: als anys 90 a Catalunya hi havia més de 100.000 
caçadors, avui n’hi ha 60.000. És una activitat que certa-
ment està en regressió, i paral·lelament hi ha un auge en 
l’ús del medi natural i del “gaudi” de la natura, que ens 
porta a un equilibri complicat que obliga a adaptar-nos 
a aquesta nova realitat. Avui tenim unes poblacions 
d’espècies cinegètiques absolutament descontrolades 
(250.000 senglars a Catalunya) amb unes conseqüèn-
cies directes sobre la biodiversitat i la pagesia. Aquesta 
progressió ha vingut motivada per l’abandonament rural 
i l’expansió de les zones forestals juntament amb una 
menor pressió de la caça. 
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I quins reptes i accions es plantegen, 
des del Govern? La prioritat és la resolució 
de conflictes que suposa aquest desequi-
libri d’espècies. Per fer-ho s’ha impulsat el 
Pla Estratègic pel Control de Danys d’espè-
cies cinegètiques a Catalunya. L’aposta de 
model d’activitat cinegètica és que estigui 
emmarcada en la sostenibilitat, que sigui 
una activitat segura i compatible amb altres 
usos socials, que ofereixi aquest servei 
públic que és la regulació de poblacions de 
fauna salvatge i que alhora sigui un motor 
de desenvolupament rural. 

Podeu visionar la xerrada a la web del 
projecte: www.betula.larada.coop

Projecte Betula



→ VISITA A PAGÈS

En aquesta segona edició del cicle d’estiu de Betula 
s’ha organitzat una sortida a pagès, amb l’objectiu de 
conèixer de primera mà quina és la realitat dels petits 
productors del Cadí Moixeró, quin és el seu dia a dia, 
quines dificultats afronten i com es poden superar. Ens 
acostem fins a Gósol, a Ca l’Andreuet.

Ca l’Andreuet

El dimecres 11 d’agost, a les 10:30h del matí co-
mençava la primera visita a pagès de Betula, dins de la 
programació del cicle d’estiu 2022. El Carles Riu, pagès 
de Sorribes, va fer-nos la visita per un tros de la finca. Hi 
assistim una trentena de persones.

Ca l’Andreuet és una petita explotació agroramadera 
de la vall de Gósol, diversificada i ecològica. Combina la 
producció d’horta (patates de muntanya i pèsols negres) 
amb pomeres de varietats locals per fer-ne sucs de 
poma, amb plantes i herbes del Pedraforca i també amb 
una ramaderia extensiva d’eugues i poltres. 

La visita comença a l’era de casa, on el Carles ex-
plica els tres pilars fonamentals en què es basa el seu 
projecte: treballar amb varietats locals i antigues, amb 
una producció ecològica i sent un cultiu d’alta muntanya, 
preservant un paisatge i construint un mosaic. El seu 
projecte és diversificat, cosa que li ofereix una resiliència 
i capacitat d’adaptació a les noves condicions climàti-
ques. Els ingressos arriben de diverses fonts, i això fa 
que la explotació no sigui únicament depenent d’un sol 
aprofitament. 

Posteriorment ens ensenya l’obrador, on hi elabora 
els sucs de poma i les conserves de pèsols negres, en 
diferents tamanys i per diferents tipus de consumidors: 
restauració, grups de consum i consumidor final. Sortim 
del recinte i ens dirigim a un dels camps de pomers, on 
ens explica el projecte de poma de muntanya, on tota 
la producció es destina a l’elaboració de suc. La visita 
acaba amb un agradable tast d’uns deliciosos sucs de 
poma.

Per més informació sobre el projecte: 
www.calandreuet.com
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Des del Betula tenim molt clar que el destí dels de-
bats, 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 pu-
guem implementar conjuntament, 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 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 casde la cooperativa 
l’Arada, com a dinamitzadora i secretària tècnica del 
projecte, aportem el nostre treball tant tècnic com admi-
nistratiu i cerca de recursos que puguem necessitar per 
a implementar actuacions.

Així, durant l’edició del 2021, es va dur a terme un 
seguit de tallers participatius d’on van sorgir diverses 
propostes d’actuacions. Durant el present 2022, s’han 
desenvolupat les següents:

→ EXPOSICIÓ I REVISTA D’HISTÒRIA  
     SOCIOECOLÒGICA DEL CADÍ-         
     MOIXERÓ

Vinculat a la revista 8 del projecte Betula, sobre la 
història socioecològica del Cadí Moixeró, s’ha dut a 
terme una exposició de sis roll-ups. Aquesta exposició 
recull de manera resumida i sintètica, els continguts de 
la revista, que engloben els resultats dels tallers parti-
cipatius i de les entrevistes d’història de vida que s’han 
dut a terme al llarg dels darrers anys en el marc del pro-
jecte Betula. L’objectiu és que pugui ser una exposició 
itinerant a diferents espais del Cadí-Moixeró, i que pugui 
recórrer tots els pobles de la serralada per difondre els 
continguts i el projecte. La presentació de l’exposició es 
va dur a terme a la biblioteca de Saldes, el divendres 22 
de juliol.

DE LA PROPOSTA A L’ACCIÓ!2

Projecte Betula



→ RADIOGRAFIA SOBRE LA PAGESIA  
     I EL PAISATGE AL CADÍ MOIXERÓ

Aquesta actuació, debatuda l’estiu del 2021 a 
Tuixent, es va considerar necessària amb l’objectiu 
conèixer la realitat de la pagesia del Cadí a dia d’avui i el 
seu impacte en el paisatge. Així, durant l’edició d’en-
guany s’han perfeccionat els mapes de usos i cobertes 
del sòl dels municipis del Parc Natural del Cadí-Moixeró 
(1920-1950-1980-2020) i s’han dut a terme diverses 
entrevistes a pageses i pagesos del Cadí, amb l’objectiu 
de saber en quin punt es troba el sector, quines ame-
naces afronta, quins reptes suposa i quines solucions hi 
poden haver.

→ JOC INFANTIL SOBRE CANVIS DE 
PAISATGE

Fins a dia d’avui, el projecte Betula ha recopilat unes 
800 fotografies antigues, a través de tallers participatius 
i recerca documental. Algunes d’elles, concretament 
52, tenen la seva parella diacrònica actual. És a dir, 
fotografies del mateix paisatge que han estat preses 
en diferents moments en el temps. La seva comparació 
ens ofereix una informació molt valuosa per identificar 
períodes de canvi al llarg de la història.

Per tal de fer arribar aquests continguts a un públic 
infantil, s’ha habilitat un joc de taula “Joc de memòria i 
paisatge. Parc Natural del Cadí-Moixeró.”, amb l’objectiu 
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de mostrar els canvis de paisatge de diferents punts del 
Cadí-Moixeró, de manera agradable i divertida. Consis-
teix en trobar les parelles diacròniques: dues fotografies 
preses des del mateix punt en diferents moments en el 
temps. Hi ha 25 punts fotografiats i per tant 50 fitxes en 
total. 

Per tal de presentar aquest joc amb els més pe-
tits, durant la tardor del 2022 s’ha fet diversos tallers a 
les escoles del Cadí-Moixeró: Bagà, Vallcebre, Gósol, 
Montellà i Tuixent. Per una banda, la canalla passava 
una bona estona trobant les parelles de fotografies, i per 
l’altra es reflexionava sobre els canvis de les fotografies i 
els motius que els havien provocat. Una estona divertida 
i enriquidora amb els més petits! El projecte Betula ha 
regalat un joc a cada una de les escoles visitades.

→ IMPULS I ACOMPANYAMENT DE 
LA BIBLIOTECA DE SALDES

El poble de Saldes era, fins l’any  2021, un poble 
sense biblioteca. Durant aquest mateix any, el projecte 
Betula va acompanyar un grup de veïnes interessades 
en la dinamització d’un espai en desús, l’antiga escola 
del poble. Un any després, aquest espai s’ha convertit 
en la biblioteca de Saldes, funcionant amb uns horaris 
regulars i activitats recurrents, oferint un punt de trobada 
entre els veïns i un espai d’estudi i treball per tot aquell 
qui ho desitgi.

A la mateixa biblioteca de Saldes, el divendres 11 de 
novembre, des de Betula es va organitzar una presenta-
ció de la nova cooperativa d’habitatge en cessió d’ús de 
Bega: Cal Blanxart. Noves fórmules d’accés a l’habitatge 
que comencen a aflorar a la comarca i que generen 
interès als pobles del Cadí-Moixeró.

Per més informació sobre la biblioteca, contactar a 
bibliotecasaldes@gmail.com

Projecte Betula



PROPERES PASSES3

Un cop recollides, durant l’any 2021, les actuacions 
prioritzades per cada un dels àmbits de treball, i iniciada 
la implementació d’algunes actuacions, és moment 
d’enfortir la perspectiva integral que potenciï actuacions 
i projectes locals, faciliti la creació de sinèrgies entre ac-
tuacions i transversalitzi el seu impacte. En aquesta línia, 
i constatat amb els resultats del plenari anual del Betula, 
l’edició d’enguany proposa una nova obertura de la 
perspectiva amb l’objectiu de focalitzar-nos en l’econo-
mia comunitària, de suport al teixit social, amb el foment 
de la intercooperació i les relacions d’ajuda mútua, i 
de l’economia creativa.  Aquesta nova perspectiva no 
s’allunya en cap cas dels objectius del propi projecte, el 
qual tracta el paisatge com a bé comú i per tant lligat 
a unes dinàmiques comunitàries que s’ha considerat 
que calen enfortir, acompanyant el teixit socioeconò-
mic, públic i comunitari que ja existeix, així com la seva 
ampliació o reenfocament, si s’escau, amb criteris de 
l’economia comunitària.

Així doncs, a partir d’aquest 2022, el projecte Betula 
s’organitza en les següents línies de treball: 

1. Consolidació i generació de capital social i mas-
sa crítica. Organització d’activitats de divulgació 
i retorn social sobre la feina feta fins ara des del 
projecte Betula (2018-2022) i en la obertura de 
nous espais de debat i propostes d’acció.

2. Acompanyament en els projectes de l’economia 
del paisatge, especialment aquells coherents 
amb els principis i objectius de l’Economia So-
cial i Solidària i l’economia comunitària del Cadí 
Moixeró, i que explícitament afavoreixi la inter-
cooperació, ajuda mútua i democràcia territorial. 

3. Implementació de les accions prioritzades a 
l’edició del 2021-2022.

4. Seguiment i avaluació participada dels resultats. 

5. Seguiment i actualització de l’estratègia territo-
rial i el full de ruta traçats en edicions anteriors a 
través tant del cicle de debat, com de trobades 
del grup motor, plenaris generals i tallers d’esce-
naris de futur.

Per començar a posar fil a l’agulla en aquesta ves-
sant comunitària del projecte Betula, és imprescindible 
comptar amb el teixit associatiu, i posar a disposi-
ció de les entitats el mateix projecte Betula. És amb 
aquesta finalitat proposem un qüestionari, que té per 
objectiu recollir les dades del màxim nombre d’asso-
ciacions dels municipis que integren el Parc Natu-
ral del Cadí Moixeró per tal d’elaborar-ne una guia 
actualitzada. L’enllaç és el següent: https://forms.gle/
Y6mpEVWrLEXgL7Cr8

Paral·lelament, el projecte Betula inicia un servei 
d’assessorament i acompanyament a les entitats i el 
teixit social del Cadí-Moixeró que ho pugui necessitar. 
Per qualsevol dubte, o qüestió, ens podeu escriure a 
betula@larada.coop. 
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SORTIDA DE BETULA A L’ARIEJA4

Els dies 17, 18 i 19 d’octubre de 2022, juntament amb 
l’Associació Forestal de la Vall de Lord — http://forestlord.
cat — i l’Associació de Propietaris del Montnegre i Co-
rredor — https://montnegrecorredor.org — vam anar fins 
a l’Arieja, amb l’objectiu d’aprendre i formar-nos sobre 
models de gestió forestal que porten a terme l’asso-
ciació Sylvestre GDF (Groupement de Développement 
Forestier) — https://sylvestre09.org —. Tot plegat dins del 
projecte gestionat per les tres associacions, “SYLVONA-
TUR: Intercanvis sobre la silvicultura multifuncional”, 
amb l’objectiu de dur a terme intercanvis d’experiències, 
savoir-faire i coneixements entre tres associacions fo-
restals, a un i altre costat del Pirineu, que vagin més enllà 
d’una simple gestió forestal productiva. Aquests dies 
ens vam fer nit a Alcamparol, l’allotjament insòlit que ens 
van oferir els socis de Sylvestre, a Sainte Croix Volvestre.

El 17 d’octubre visitem el Forêt des Barrals, un dels 
23 boscos testimoni dins el PNR des Pyrénées Ariégoi-
ses. És un bosc ric de planifolis amb faig, roure, freixe, 
castanyer, moixera de pastor, trèmol i cirerer, d’unes 20 
ha. És un bosc que prové de la colonització dels espais 
agrícoles per part dels arbres. Durant els 20 primers 
anys hi han extret sobretot llenya per cremar, però tam-
bé fusta de construcció (portes, finestres, etc..). Sempre 
han treballat amb l’objectiu de preservar i millorar la 
població, mantenir la diversitat d’espècies forestals i afa-
vorir la fusta de construcció. Anualment es tallen al vol-
tant de 150 esteris de llenya tallada a 1 m de llargada. El 
propietari s’ho talla i s’ho comercialitza ell mateix, llevat la 
part del terreny on és més pendent i per la fusta d’obra, 
per la qual l’ajuda un arrossegador extern. Dels 6 m3/ha 
i any que creix el bosc, se n’extreuen 3 per any. L’apro-
fitament és menor que el creixement, aleshores és un 
bosc que es capitalitza amb els anys. El repartiment de 

les espècies respon al comportament de les espècies 
pel que fa a les necessitats de llum. Així, en aquest cas, 
primerament van aparèixer els roures, cirerers i moixeres 
de pastor, i més tard, amb un major grau d’ombra, els 
faigs. Aquests últims s’instal·len per suplantar les altres 
espècies, a menys que s’hi intervingui.

El 18 d’octubre participem de l’activitat del Marte-
loscope en un bosc de Barjac. El marteloscope és un 
simulador de marcatge dels arbres, en ell es discuteix 
en grup sobre les decisions de tallar un o altre arbre, es 
simula un marcatge sobre paper, les dades es proces-
sen i s’extreuen uns paràmetres resultats molt interes-
sants. Els resultats ens parlen de: Ingressos de la tallada, 
Destins de la fusta extreta (%), Dades dasomètriques, 
finals de la massa (AB, volums,..), Dades de les extrac-
cions fetes (% AB extreta, volum extret,..), Guany en 
biodiversitat: singularitats dels arbres presents, quantitat 
de fusta morta en peu i a terra, Aigua estalviada, CO2 
emmagatzemat.

Abans de l’exercici, que ens comporta unes 3 hores 
de caminar per la parcel·la monitoritzada, es tracten els 
conceptes següents.

Projecte Betula



1. Hem après la importància de mirar el bosc amb 
ulls més oberts, fixant-nos en la conservació, la 
biodiversitat i la producció. 

2. Ens ha sorprès que no tinguin integrada la pre-
venció dels incendis en la seva gestió.

3. Podem exportar a casa nostra uns criteris gene-
rals de multifuncionalitat del bosc, la importància 
de tenir un mètode, la importància d’implicar més 
actors en la gestió del bosc.  

4. Els reptes més grans són: la densificació i aban-
donament, el foc, la massificació de persones ex-
ternes, el canvi climàtic, la manca de planificació, 
la mirada urbana, l’educació forestal, la valorització 
dels productes forestals, l’equilibri economia-bio-
diversitat. 

 
5. Per fer front a aquests reptes en cal: pedagogia 

en general, valorar el bosc com a infraestructura 
verda de país, il·lusionar les persones en la impor-
tància de la gestió forestal ben feta per se i sense 
esperar ajuts públics, coneixement per a una ges-
tió adaptativa al canvi climàtic, polítiques forestals 
pensades de manera interdisciplinària (incloent-hi 
poetes, músics i artistes), trobar sortides de valor 
a la fusta i sobretot, fer xarxa, compartir i no pas 
competir.

El dia 19 d’octubre ens desplacem a l’avetosa de 
Las Ribes, a Sainte-Croix-Volvestre, a 400 m d’altitud 
i que s’estima que prové de l’última època glacial, fa 
10.000 anys. Aquest és un bosc d’estructura irregular i 
de regeneració natural, de qualitat mitjana a bona, però 
ara ja fa uns quants anys que pateix estrès hídric i pre-
senta mortalitat de peus. Es va tallar per darrera vegada 
l’any 2002, a la qual es va prioritzar la tallada dels arbres 
parasitats amb vesc. Avui en dia hi ha una forta pressió 
de vesc sobre la major part dels peus adults. La tallada 
va ser bàsicament de millora, amb poc benefici per hec-
tàrea (250 €/ha) per que ha permès millorar la població 
per a tallades futures. Després ens vam desplaçar a una 
altra avetosa amb una millor qualitat d’estació degut a 
la situació topogràfica, ja que estava situada en un fons 
de vall.

Vam acabar la trobada a l’Arieja amb un bon dinar de 
germanor i en acabat, els catalans vam prendre el camí 
de tornada a casa. Ens trobàvem plens d’experiències i 
contents d’haver participat en aquest intercanvi d’expe-
riències i models de gestió. 

• Raons per a mantenir un arbre en peu: 
productiva (l’arbre encara pot augmentar de valor), 
protectora (protegeix individus propers que estan en 
evolució), educativa (afavoreix el bon desenvolupa-
ment dels arbres propers), llavorera (arbres de gran 
qualitat genètica), augment de la diversitat biològica 
del rodal, i finalment per la singularitat de l’arbre 
(valor patrimonial o sentimental). 

 
• Raons per a marcar un arbre per ser tallat: 

alliberar competència en el mateix estrat, afavorir 
un arbre d’un estrat inferior per a assegurar el relleu, 
motius sanitaris, motius de profit econòmic (quan 
l’arbre ja ha arribat a la seva màxima qualitat, al seu 
torn), motius d’afavorir l’extracció d’un arbre de la 
vora, motius de posar en valor alguna cosa de la 
vora (com ara una vista, una roca interessant, etc), i 
finalment per motius d’afavorir el desenvolupament 
d’una espècie de la vora que enriqueixi la diversitat 
del bosc.

En aquest exercici ens adonem de la importància 
de valorar múltiples criteris a l’hora de tallar un bosc. 
Parlem molt de la importància de la presència de la 
fusta morta i la presència de micro i macro hàbitats 
en els individus que deixem en peu per tal d’afavorir 
la biodiversitat de flora, fauna, fongs i microorganismes 
en general. Amb això aconseguim un correcte funciona-
ment de l’ecosistema forestal, per a fer-lo més resilient i 
aleshores més eficient en el seus cicles biològics (més 
productiu, més saludable i resistent a malalties i plagues, 
més bon fixador de carboni atmosfèric, més eficient en 
el seu ús de l’aigua, etc).

Si bé és cert que la fusta d’aquestes espècies que 
veiem aquí té un valor molt més elevat que el que avui 
en dia obtenim a casa nostra, i que els creixements 
anuals dels arbres de l’Ariège no són ni de tros els que 
tenim a casa nostra, també ho és que aquesta mirada 
més oberta ens ha de fer pensar en com volem conduir 
els nostres boscos a Catalunya. Ens fa pensar que en 
certa manera, el destí de la fusta fa el bosc, i no només 
el bosc determina el destí de la fusta. Al vespre, traiem 
cinc principals conclusions de la jornada:
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Durant el mes de juny de 2022, l’Arada va tenir de 
pràctiques l’Antonie Marchand, estudiant de turisme 
francès al MFR du Villaret, Thône, per tal de formar-se en 
política de gestió i desenvolupament del territori. L’objectiu 
era aprendre sobre la gestió de territoris de muntanya en 
el marc del desenvolupament sostenible, comparant un 
exemple francès amb un d’espanyol. Durant la seva esta-
da de recerca, va fer un article comparant els dos territoris 
des de diferents perspectives.

Situat a l’Alta Savoia, el massís dels Aravis forma 
una cadena muntanyosa orientada de nord a sud i molt 
propera al Llac d'Annecy. El Cadí Moixeró, vertebrada per 
una llarga serralada de més de 30 metres de llargada, 
es situa als Pirineus catalans, entre tres comarques (Alt 
Urgell, Berguedà i Cerdanya) i tres províncies (Barcelona, 
Girona i Lleida), integrada dins el Parc Natural del Cadí 
Moixeró.  

DEL CADÍ-MOIXERÓ –PIRINEUS–
ALS ARAVIS –ALPS–

Malgrat ser dues àrees d’alta muntanya, demogrà-
ficament els territoris han evolucionat de manera molt 
diferenciada. Aravis és una regió amb un creixement 
constant de població, probablement vinculat a les esta-
cions d’esquí i al fort sector industrial vinculat a alguns 
nuclis de població. El Cadí en canvi presenta una ten-
dència a la baixa, amb una estabilització en les darreres 
dècades. 

ARAVIS CADÍ-MOIXERÓ

349,70 km2 410,6 km2

18.555 habitants (2020) 9.312 habitants (2020)

De 500m a 2750 m 
d’altitud

De 900m a 2648 m 
d’altitud

45 hotels i 7 càmpings 48 hotels i 9 càmpings

84,4% de boscos i 
espais naturals

60% de bosc i 
30% matollars i pastures

5

Projecte Betula



I el canvi climàtic?

L'entorn de muntanya d’Aravis és especialment sen-
sible al canvi climàtic per les seves principals activitats 
relacionades amb l'esquí, de les quals en depèn econò-
micament la gran part de la població. L’augment de la 
temperatura, la disminució de la precipitació i la fusió 
de les neus provocada pel canvi climàtic podria afectar 
de manera molt important a tota la població i l'econo-
mia. Per altra banda, 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.

Amb les seves nombroses estacions d’esquí, la 
principal activitat econòmica d’Aravis és el turisme, on el 
67% de la població s’hi dedica. Aquesta tendència tam-
bé es replica al Cadí-Moixeró, amb una vessant també 
molt turística amb un 69% de l’ocupació. A Aravis les 
primeres pistas d’esquí es van construir a l’any 1910, en 
canvi a la serra del Moixeró no van arribar fins el 1925.

Amb els gràfics que mostrem, podem comparar els 
diferents sectors laborals entre Aravis i Cadí-Moixeró. 
Així, tenim una gran semblança amb el sector serveis, 
bàsicament el turisme, que representa el pilar principal 
d’aquestes economies de muntnaya, amb estadístiques 
semblants. En referència al turisme, cal constatar que 
són de dues tipologies diferents: amb l’esquí com a 
sector predominant per als Aravis i el senderisme per 
Cadi-Moixero. El sector industrial està molt més desen-
volupat en aquesta part dels Alps, tenint en compte que 
suposa el 18% de l’ocupació laboral.

També podem observar semblances entre els dos 
territoris amb els habitatges que trobem en ordre des-
cendent: secundaris, principals i buits. Això confirma, 
doncs, les estadístiques vistes just abans amb l’ocu-
pació laboral, amb moltes segones residències per a 
vacances o dedicades al turisme. Tot i així, cal destacar 
la dominància de segones residències a Aravis, multi-
plicant pràcticament per cinc el nombre d’habitatges 

principals a l’any 2011. Al Cadí, malgrat que també són 
superiors els habitatges secundaris, la diferència és molt 
menys accentuada.

CONCLUSIÓ 
DE ANTOINE-MARCHAND

Per acabar aquest article us ofereixo una opinió 
personal sobre aquests dos territoris. Pel que fa a l'Ara-
vis, és un territori molt dedicat al turisme, especialment 
l'esquí. Destaquen fortaleses com la proximitat dels 
serveis, per exemple, el poder econòmic de l'espai, una 
població en creixement i els esforços pel medi ambient. 
No obstant això, també hi ha debilitats com la sobre-
explotació i saturació de la zona de muntanya pel que 
fa a la construcció, especialment d'habitatges turístics, 
riscos socioeconòmics relacionats amb l'escalfament 
global i, per tant, amb el desglaç de la neu. Aquest espai 
és un espai molt actiu i en creixement, però és probable 
que estigui amenaçat pel clima. 

Per al Cadí l'espai ja és força diferent pel que fa a 
l'entorn que és molt més sec, també el fet que aquest 
espai sigui en gran part un parc natural, de manera que 
la normativa és molt més estricta pel que el turisme és 
molt diferent, menys girat cap a un turisme "massiu" per 
dir-ho d'alguna manera. No obstant això, els riscos asso-
ciats a l'escalfament global són bastant similars, és a dir, 
un impacte directe en els plans socials i econòmics de 
l'espai. Per tant, els dos territoris s'oposen diametralment 
en termes de medi ambient general, però tenen moltes 
similituds pel que fa a la distribució de sectors d'activitat 
i riscos futurs.
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L’ENTREVISTA: REVIURE LES VALLS6

- Què és "Reviure les Valls"?
 
És un col·lectiu que agrupa a persones vinculades a 

la Vall de La Vansa i Josa i Tuixent i que ens hem consti-
tuït jurídicament com associació.

 
- D'on surt i perquè aquest nom?
 
Als municipis de Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols 

vivim un procés d'acció-reflexió col·lectiu sobre la nostra 
realitat i el seu futur. Com a col·lectiu ens vam plante-
jar la necessitat de lluitar contra el despoblament però 
també vam valorar i prioritzar que caliar revitalitzar a les 
persones que hi vivim, creant vincles i generant activi-
tats que ens ajudessin a reflexionar sobre el que s’està 
visquen en els pobles de muntanya. 

Els nostres plantejaments passen per:
 

• Fomentar la cohesió veïnal creant xarxes d’ajuda 
mútua per afavorir la  dinamització social i disminuir 
els efectes de la carència de serveis  bàsics. 

• Aprofitar la riquesa de recursos primaris i secunda-
ris del nostre  territori i, juntament amb el turisme, 
aconseguir una major oferta i  autogestió del treball: 
creant borses laborals dels dos municipis que  in-
cloguin ofertes i gent que hi vulgui treballar. 

• Conèixer les ofertes d'habitatges en desús/runes 
per tal de vincular  persones en recerca d'habitatge 
amb els propietaris de les mateixes. 

• Aconseguir habitatge assequible de lloguer o de 
compra a la vall. 

• Acollir entre tots les famílies nouvingudes per tal de 
facilitar el seu  arrelament. 

 

- Quines necessitats i motivacions us van portar a 
crear l'associació?

 
Ha estat un procés d’un parell d’ells, entre els quals 

hem viscut la situació provocada per la pandèmia del 
COVID 19. Fins el març d’aquest any 2022, no hem deci-
dit constituir-nos com associació perquè no hi veiem la 
necessitat però actualment per a poder tirar endavant 
iniciatives i per a poder aconseguir subvencions de 
l’administració pública ens va caldre fer aquest pas, tot i 
que encara hi ha coses que les anem fent a poc a poc.

 

- En quins àmbits treballeu? Quines activitats 
dueu a terme?

 
Treballem en els següents àmbits:
 
Primaris: en aquest àmbit treballem per a potenciar 

la recuperació del sector primari, ja què considerem que 
és imprescindibles el retorn al treball de la terra per po-
der consolidar la població. Ens preocupen molt el relleu 
generacional de les finques agràries, així com creiem en 
la necessitat de la diversificació de ramats per tenir cura 
del nostre territori. La gestió forestal és un altre aspecte 
on volem incidir doncs creiem que hi ha un potencial  a 
nivell energètic i de gestió del territori.

Serveis: Treballem per mirar d’aconseguir els serveis 
que les persones necessiten i que d’alguna manera hem 
perdut al ser un territori amb  poca població. Hem recu-
perat un servei de Perruqueria. Ens preocupen la cura 
de les persones grans i la dificultat per accedir a uns 
serveis sanitaris que moltes vegades ens obliga a baixar 
a la capital de comarca (infermeria) 

Dinamització: duem a terme activitats culturals: orga-
nitzant un club de lectura, unes Jornades de patrimoni 
cultural fins ara dedicat al món femení i intervenim en 
totes aquelles activitats que porten cultura a la nostra 
vall: danses tradicionals, participació Festa Trementinai-
res, Jornades reivindicatives com el 8 de març, etc…

Habitatge: Aquest és un puntal molt important i en 
el qual estem compromesos tots els socis. Donem a 
conèixer les poques ofertes d’habitatge de lloguer que 
trobem per tal d’impulsar la possible arribada d’ha-
bitants a la vall i fem un acompanyament d’aquestes 
persones. Fins ara hem aconseguit fer arribar 3 famílies 
amb infants a la vall.

Taula Rodona Habitatge. Agost de 2022



- Quins projectes teniu entre mans?
 
Impulsem jornades d’habitatge on expliquem altres 

formules de tinença com poden ser les cooperatives 
d’habitatge en cessió d’ús o les masoveries. Membres 
de l’associació estant impulsant una cooperativa d’habi-
tatge en cessió d’ús. 

Organitzem una Jornada de patrimoni cultural amb 
visió de gènere de manera que destaquem el paper de 
la dona en el món rural.

Impulsem un concurs anomenat : Art, dones i bosc 
que es durà a terme amb alumnat dels diferents instituts 
de La Seu d’Urgell i que vol donar a conèixer la nostra 
vall com un entorn creatiu per a poder fer obres artísti-
ques i literàries amb la finalitat de  conèixer i estimar el 
nostre territori.

Participem i impulsem  jornades de portes obertes 
per donar a conèixer aquells habitatges que entren a 
lloguer i rebem a les persones que estan interessades 
en venir a viure a la nostra vall i les acompanyem en la 
seva integració.

 
 
- Teniu relació amb altres entitats del territori? 

Què us aporta?
 
Sí, estem en contacte amb la Xarxa d’Economia 

Social i Solidària de l'Alt Pirineu i Aran.i això ens ha per-
mès conèixer altres cooperatives o entitats del territori 
pirinenc que tenen uns objectius similars als nostres.

Participem i col·laborem amb Betula, estan dins del 
grup motor que fa propostes de cara a impulsar nous 
reptes dins del Parc Natural del Cadí Moixeró.

Col·laborem amb el grup d’acció local de l’Alt Pirineu 
Aran dins de la pàgina web: viure a rural on s’aompan-
yen persones que tenen ganes de venir a viure a zones 
rurals i amb ells vam organitzar la Jornada de Portes 
obertes de l’Hortal de Cornellana.

 
Creiem que és molt interessant aquests tipus de 

col·laboracions per no tenir la sensació d’estar treballant 
a contracorrent i per a poder fer pinya davant la pro-
blemàtica que es viu en les zones rurals i de muntanya.

 

- Com us arreleu i relacioneu amb el territori?
 
Som i estem arrelats al territori. La nostra voluntat 

seria per ampliar la base de socis i  més persones que 
s’involucrin doncs, com passa sovint, sempre ens tro-
bem els mateixos. Ens cal explicar millor amb propietaris 
de cases i amb segones residències doncs creiem que 
tots hem de treballar plegats.

 

- Com us organitzeu i financeu?
 
Tenim un equip de governança format per 7 perso-

nes que es van escollir a l’assemblea de constitució de 
l’associació i ens organitzem en els àmbits que us hem 
explicat anteriorment: primaris, serveis, dinamització i 
habitatge. De tota manera, quan està previst algun acte 
demanem la col·laboració de tots els socis. Per finançar 
les activitats, demanem la col·laboració dels ajunta-
ments dels dos municipis i hem rebut bona resposta 
per part de l’Ajuntament de La Vansa i Fórnols. Després 
també organitzem oferta d’àpats a les diferents Festes o 
Jornades que es fan a la vall.

 
- Quin creieu que és el recorregut i potencialitat 

de l'acció associativa i popular al Cadí-Moixeró?

Personalment, penso que sempre hi hagut activitat 
associativa dins dels diferents pobles del Parc Natural 
del Cadí - Moixeró però segurament el que ens ha faltat 
interrelació entre les associacions. Crec que hi ha molt 
recorregut a fer i el potencial és alt però hem de veure 
com ens podem conèixer i cerca accions comunes amb 
aquelles entitats que puguin tenir objectiu comuns.

JPC Dones Ossera. Octubre 2022



↗ betula.larada.coop
↗ @laradacoop
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Amb el finançament de:

Organitza:

Amb la col·laboració de:


