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"Com volem el Collsacabra en el futur?" 

 

 

Taules temàtiques de treball 

Acta de la Taula 4. Patrimoni i cultura 

 

 

Divendres, 13 de maig de 2022 

  De 18:30 a 20:30 h 

Esplai Cantonigròs  

Objectius de les taules temàtiques de treball  

 

• Posar en contacte persones i agents del territori que comparteixen una mateixa 

preocupació i interès per alguna de les temàtiques tractades durant el procés. 

• Compartir els resultats obtinguts a través del qüestionari en línia, fent especial incís en 

les qüestions relacionades amb la temàtica de cada taula.  

• Consensuar uns objectius compartits per al futur del Collsacabra, per a cada àmbit de 

treball. 

• Posar d’acord diverses persones i agents per a que impulsin una o més accions conjuntes 

al territori, a curt o mig termini, per tal que es puguin presentar al final del procés 

participatiu. 

 

Taula Municipi Ubicació 

Persones i Comunitat L’Esquirol 
Pista de la Cooperativa  

C. Major, 83, l’Esquirol 

Territori i Sostenibilitat Tavertet 
Sala Polivalent de l’Ajuntament 

C. Jaume Balmes, 1, Tavertet 

Economia i Qualitat de Vida Rupit i Pruit 

Espai Joan Font 

C. Sant Joan de Fàbregues, Rupit 

i Pruit 

Patrimoni i Cultura Cantonigròs Esplai de Cantonigròs 
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C. Major, 49, Cantonigròs 

Ordre del dia  

Es proposa el següent ordre del dia:  

Hora Acció 

18:30h Benvinguda, presentacions dels participants i objectius de la sessió 

18:40h Presentació de resultats qüestionari en línia 

18:50h Debat i priorització d’objectius en plenari 

19:15h Exposició d’un cas inspirador 

19:30h Treball en grups per acordar accions conjuntes 

20:15h Posada en comú i conclusions de la trobada 

20:30h Final de la trobada 

 

L’objectiu de la trobada de Cantonigròs va ser veure el que es porta fet del procés participatiu 

i els resultats del qüestionari en línia, que van servir per definir moltes de les temàtiques i 

objectius de la taula que es va realitzar en aquest municipi. El debat va servir per concretar  

propostes d’acció i per començar a definir els agents implicats en cada proposta d’acció.    

 

Benvinguda, presentacions dels participants i objectius de la sessió 

L’alcalde de l’Esquirol, Àlex Montanyà, va donar la benvinguda a la sessió i va presentar 

l’equip de participació i dinamització d’Espai TReS. 

Equip del procés participatiu CollsacabraFutur 

Nom Entitat Població 

Àlex Montanyà Alcalde de l’Esquirol L’Esquirol 

Xavier Sabaté Espai TReS Barcelona 

Laura Ruiz Espai TReS Barcelona 

Núria Laborda Espai TReS (en pràctiques) Barcelona 

Gerard Costa 
Impulsor del Projecte 

Collsacabra Futur 
Collsacabra 

Miquel Vilella 
Tècnic de participació de 

l’Esquirol 
L’Esquirol 

Albert Marcè Alcalde de Rupit i Pruit Rupit i Pruit 

Sílvia Grau 
Regidora de Joventut, Promoció 

econòmica i Turisme 
L’Esquirol 

 

En total, comptant entitats i població, hi van participar 21 persones de tots els municipis del 

Collsacabra.  
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Presentació de resultats qüestionari en línia 

• Al 2021 els alcaldes de l’Esquirol, Rupit i Pruit i Tavertet signen una declaració 

conjunta pel futur del Collsacabra, vistos els conflictes que hi havia al territori, entre 

d’altres la gran afluència de turistes. 

• Del 17 de gener al 6 de març de 2022 es va realitzar el qüestionari en línia a la població 

amb la intenció d’implicar a tots els agents del territori (empreses, habitants, entitats, 

etc). 

• Del 22 d’abril al 13 de maig de 2022 es duran a terme les taules de treball 

participatives. 

• El 18 de juny de 2022 es tancarà el procés.  

 

Després es van presentar els resultats del qüestionari en línia, fent especial incís en les 

qüestions relacionades amb la temàtica de cada taula. 

El qüestionari va tenir 300 respostes, l’equivalent a la participació de l’11,5% de la població 

censada del Collsacabra, i el 95% dels participants tenen residència al Collsacabra. 

 

 

Aproximadament dos terços dels participants (64%) tenien més de 45 anys, i en proporció al 

cens del Collsacabra per edats, la franja que va participar més va ser els joves d’entre 26 i 35 

anys, amb un 15,1% dels censats. Hi van participar lleugerament més dones (55,3%) que 

homes (43,0%). 
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Els tres principis fonamentals del projecte Collsacabra Futur van tenir molt bona acollida per 

part dels participants. El 88,7% dels participants van estar molt o bastant d’acord amb 

l’afirmació sobre una població saludable i feliç, i va ser la que va tenir més suport (266 

persones).  

 

Seguidament, el 87,3% dels participants, 262 persones, es van mostrar molt o bastant d’acord 

amb l’afirmació sobre un paisatge equilibrat, saludable, resilient, bell i silenciós, i aquesta va 

rebre un menor grau de desacord que la resta, un 1,7% (5 respostes de gens d’acord).  
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Per últim, el 83,3% de participants (250 persones) es va mostrar molt o bastant d’acord amb 

l’afirmació sobre una població arrelada, amb fort sentit d pertinença i responsabilitat, sent, 

tot i així, la que menys suport va rebre i la que va rebre a més desacord amb un 3,3% dels 

participants (10 persones que van indicar “gens d’acord” amb l’enunciat”). 

 

Aquests tres principis van ser també el punt de partida per dur a terme les taules 

participatives. 

Seguidament, al qüestionari es va preguntar sobre l’interès dels habitants en participar a les 

4 taules de treball plantejades per tal de debatre i acordar accions a emprendre, i la taula de 

Patrimoni i Cultura va ser la que va presentar menys interès, encara que de totes formes 67 

persones van indicar que hi volien participar, una xifra bastant alta.  
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Entrant en la temàtica concreta d’aquesta sessió, el patrimoni construït va ser el que va 

resultar més prioritari entre els elements patrimonials i culturals, i la cultura popular, oferta 

cultural i artística i teixit associatiu van quedar quasi bé a un mateix nivell de prioritat. 

 

Debat i priorització d’objectius en plenari  

A partir d’una proposta treballada prèviament per l’equip dinamitzador (vegeu annex per a 

més detalls), les persones participants van debatre els objectius per al futur del Collsacabra, 

per a la temàtica de la taula en qüestió. 

L’objectiu de “Turisme, diversificació i desestacionalització” es va recuperar de la taula 

d’economia i qualitat de vida a l’estar directament relacionat amb aquesta sessió, però fent 

especial atenció al patrimoni. 

Taules Objectius 

Patrimoni construït Revaloritzar el patrimoni cultural dels pobles del Collsacabra 

Cultura popular 
Divulgar la cultura popular del Collsacabra per desenvolupar 

més el sentit d’identitat del territori 

Oferta cultural i artística 
Crear més activitats culturals i artístiques per tot tipus de públic 

i edats 
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Turisme, diversificació i 

desestacionalització 

Aplicar estratègies de diversificació i desestacionalització 

turística a partir del patrimoni 

Teixit associatiu 
Afavorir la integració social de la població del territori a partir 

de la creació d’espais culturals 

 

Cada participant, amb la utilització de gomets, va haver de triar els 4 objectius que 

considerava més importants i urgents per buscar accions i mesures. D’aquesta manera, va 

sortir com a resultat la següent priorització d’objectius. Els quatre primers van ser els que van 

servir pel debat posterior:  

 

Objectius Valoracions 

Patrimoni construït 17 

Teixit associatiu 13 

Oferta cultural i artística 11 

Turisme, diversificació i desestacionalització 9 

Cultura popular 8 
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Exposició d’un cas inspirador  

Es va presentar un cas pràctic que va servir d’exemple i inspiració per a la proposta d’accions 

conjuntes. El cas que es va presentar a Cantonigròs és l’activitat que fa el Consorci del 

Lluçanès per potenciar el patrimoni, amb un vídeo proporcionat pel Xevi Barniol, Gerent del 

Consorci del Lluçanès, complementat de l’explicació sobre la Carta del Paisatge del Lluçanès 

per part d’en Xavier Sabaté.  

 

                   Càtedra del Món Rural: 

Càtedra del Món Rural és una iniciativa innovadora que neix amb la voluntat d’afrontar els 

reptes, múltiples i variats, del món rural. Reptes cada vegada més accentuats i urgents de 

treballar per la supervivència del món rural i que s’han de plantejar de forma conjunta i 

transversal. Molts territoris de la Catalunya rural travessen moltes dificultats: despoblació, 

abandonament, contaminació del sòl, falta d’aigua, envelliment de la població, falta de llocs 

de treball, fuita del talent, etc. Però alhora també s’obren grans oportunitats en els territoris 

rurals. Aquests reptes no poden ser tractats de forma parcial i les oportunitats tampoc. 

La Càtedra, doncs, ha d’esdevenir un espai d’intercanvi, reflexió estratègica i impuls coordinat 

d’accions clares de desenvolupament econòmic en el marc de la Catalunya Central. No només 

centrant la seva activitat en la reflexió sinó en la creació d’estratègies conjuntes, la proposició 

i l’acció. I finalment en la transformació social i territorial. La intenció és, també, poder 

traslladar aquestes propostes o iniciatives a altres territoris. 

Les entitats que formen part i impulsen la Càtedra són: Universitat de Vic, Creacció, 

Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació, Diputació de Barcelona, ARCA, 

Xarxa de Custòdia del Territori, Xarxa de Conservació de la Natura i Consorci del Lluçanès. 

Una de les primeres accions que es van dur a terme va ser el mapeig de quines iniciatives 

innovadores es feien al Lluçanès, i moltes d’elles estaven lligades amb el patrimoni, cultura, 

identitat i sentit de la pertinença, a més d’estar també lligades a temàtiques que es van tocar 

en anteriors taules de treball. A continuació veurem algunes d’elles: 

 

 

Projecte Cantilafont: D’aquest projecte van néixer diferents inquietuds per buscar propostes culturals 

diferents al territori (un exemple són els festivals). Descentralitzant la cultura dels grans nuclis urbans, 

busquen teixir vincles amb altres entitats que treballen pel territori, a part de generar activitat econòmica 

treballant amb proveïdors i projectes del territori de Km 0 i de proximitat. 

La Roca (Sobremunt): És un restaurant que busca ser més fent de finestra i de comunitat de totes les 

petites productores del territori, i teixir una xarxa perquè tots els habitants puguin viure de la seva terra i 

del seu producte. 
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Torné Tèxtil (Sant Feliu Sasserra): Empresa que es sustenta en dues marques: una de productes de la 

moda i l’altre de productes de formatgeria i alimentació. El repte de futur és evolucionar cada vegada més 

cap a productes sostenibles per generar el mínim de residus i d’impacte, tant durant el procés com en el 

resultat final. 

La Cabirola (Sta. Eulàlia de Puigoriol – Lluçà): Associació de circ de Sta. Eulàlia de Puigoriol, on es 

realitzen diferents activitats: les més demandades son les activitats, laboratoris i monogràfics de circ, 

realitzades setmanal, mensual i trimestralment. El circ pot ser un moviment molt social, és una eina de 

cohesió cultural, i també entre persones i edats. 

EMAL Lluçanès: Va néixer amb la intenció d’apropar les arts i la cultura a tota la població del Lluçanès. Es 

fan cursos de llarga durada, tallers de curta durada, activitats obertes a la ciutadania i projectes 

comunitaris o de col.laboració amb entitats culturals i educatives del territori. És un projecte innovador i 

transformador pel que fa al territori que abasta, i que es podria traslladar a altres territoris, perquè 

treballant conjuntament es poden assolir objectius més potents. 

Mas les Vinyes (St. Martí d’Albars): Cooperativa de treball que gestiona una finca de 25 ha i son 

comunitat intencional. La granja està dissenyada amb criteris de permacultura i d’agricultura regenerativa 

que els permet anar cap a la sobirania alimentària i mitigar el canvi climàtic. L’impacte que estan creant 

és la regeneració del sòl i de l’ecosistema d’aquesta zona participant amb projectes, i fan diverses accions 

de conscienciació en diverses escoles del Lluçanès. 

Cuidem Lluçanès (Lluçanès): El projecte va sorgir a través d’’un estudi que va realizar el Consorci on es 

va detectar que hi havia un envelliment de la població del Lluçanès, una mancança de serveis, i a més hi 

havia un sector de dones que treballaven en l’economia submergida. Els objectius d’aquesta iniciativa son 

oferir llocs de feina i serveis de cures de qualitat, i reivindicar que aquests dos objectius han d’estar al 

centre de les polítiques públiques. 

Niu Verd (Sant Feliu Sasserra): Empresa familiar de pollastres ecològics. Els pollastres els alimenten amb 

pinso ecològic, respecten l’entorn, el medi ambient i els animals, i serveixen a escoles i particulars. Volen 

donar a conèixer que en un territori rural es pot viure bé. 

La Rella (Lluçanès): Publicació quinzenal gratuïta que fa més de 20 anys que es reparteix al Lluçanès, i 

ha estat un element vertebrador del territori. És periodisme de proximitat on es recull la informació de 

primera mà. La Rella es reparteix en més de 90 punts del Lluçanès i és una demostració de tot el que es 

fa al territori. 

Cal Trumfo (la Torra d’Oristà): Restaurant de productes sostenibles, ecològics i de temporada, 

responsables amb el territori. 

Puig Ciutat (Oristà): Jaciment arqueològic d’època romana republicana que es va començar a excavar 

el 2010, i que té com a tret principal que va ser destruït a la Guerra Civil que va haver entre Juli Cesar i els 

partidaris de Pompeu. El fet que patís aquesta destrucció ha comportat que s’hagin pogut recuperar 

alguns elements, cosa que si hagués estat abandonat no s’hagués pogut recuperar. Intenten treballar molt 

amb gent local, joves fent formació i fan retorn al territori. 

Dones que cremen romaní (Lluçà): Grup de dones que es troben per conèixer-se entre elles i crear un 

espai de creixement a través de la lectura i interpretació de textos literaris. El fet de tenir un espai de 

trobada de dones per temes de cultura en un espai rural fa enriquir personalment la població i el territori.  

 

És una iniciativa innovadora i que a la vegada està construïda de baix a dalt (la població és la 

que en veritat l’ha anat creant). Gerard Costa va recalcar que molts projectes que surten en 

aquesta iniciativa ja es feien abans de la Càtedra del Món Rural. A més, hi ha altres iniciatives 

que s’han fet i que no van sortir en l’exposició: alguns exemples són la furgoneta isotèrmica 

per als productors per poder anar a altres territoris com Barcelona, l’obrador compartit creat 

a través d’ARCA, o el projecte Rectories Vives per generar habitatge per viure i accés a terres 
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abandonades. Per més informació, consultar els següent enllaç: 

https://www.llucanes.cat/arees/catedra-del-mon-rural/ 

 

1. Carta del paisatge del Lluçanès: 

Una carta del paisatge és un instrument de concertació d’estratègies entre agents públics i 

privats per a complir actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que tinguin per 

objectiu mantenir-ne els valors. Es concreta mitjançant la signatura pública d’un document 

on s’estableixen els compromisos que adopten les parts signants en favor del paisatge i el 

calendari per assolir els objectius. Pel seu caràcter voluntari, la carta del paisatge es 

caracteritza per la importància de la participació en el seu procés d’elaboració.  

Malgrat l’important component estratègic i voluntari d’una carta del paisatge, aquest 

document no és una simple declaració testimonial de principis, sinó un document de caràcter 

públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la 

societat a formar part d’un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència per assolir els 

compromisos signats. 

• Objectius i principis fonamentals de la Carta de paisatge del Lluçanès: 

Mantenir la qualitat paisatgística del territori i donar a conèixer el seu valor, implicar els 

agents del territori i obtenir-ne un compromís vers la conservació i millora del paisatge, 

facilitar l’entesa i el consens entre els agents implicats en les transformacions i la gestió del 

paisatge, contribuir a l’apropament del paisatge per part de la ciutadania i els agents del 

territori, i promoure el paisatge com a factor clau pel desenvolupament local del Lluçanès.  

             

• Impulsors i programa d’actuacions:  

Consorci del Lluçanès, constituït per les principals institucions públiques que intervenen en 

aquest territori format per 13 municipis, i que fa anys que està desenvolupant una estratègia 

territorial basada en els valors intrínsecs del Lluçanès, entre els quals destaca el paisatge. 

L’elaboració de la Carta compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb la 

col·laboració de l’Observatori del Paisatge 

• Programa d’actuacions: 

El Programa d’actuacions de la Carta del paisatge del Lluçanès, elaborat de forma 

participativa, es planteja com un document obert i viu, que s’inicia amb una primera llista 

de 10 projectes que fan de paraigua a 45 actuacions més concretes. Però el programa 

d’actuacions no acaba amb aquests 10 projectes. Ans al contrari, aplicant un model de 

governança participada, el programa vol ser un punt de partida a partir del qual s’incorporin 

noves iniciatives i projectes procedents i amb la implicació de la ciutadania i els agents del 

paisatge del Lluçanès. Aquests 10 projectes són els següents: 

https://www.llucanes.cat/arees/catedra-del-mon-rural/
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Lluçanès Apria’t: Projecte que pretén posar en valor el paisatge urbà del Lluçanès, preservant el seu 

patrimoni, però també posant en valor el fet de pobles petits amb un urbanisme condicionat i ajustat al 

paisatge. D’altra banda, es busca parar atenció als espais periurbans i les activitats en sòl no urbanitzable 

garantint la integració paisatgística i el manteniment de la qualitat. 

Producte Lluçanès: El projecte pretén per un costat facilitar, apropar i promoure el consum dels 

productes locals a la població, fomentant el consum de productes de proximitat i de qualitat, també 

ecològics. D’altra banda, es busca promoure el coneixement d’aquests productes i el seu consum fora del 

Lluçanès, mantenint-ne la qualitat i el valor de la seva producció. 

Benvinguts a pagès: El projecte planteja eines per tal de fomentar l’activitat de la pagesia al Lluçanès, 

d’una forma respectuosa amb el paisatge i buscant la seva promoció com a activitat econòmica i professió 

de futur. També busca posar en valor el patrimoni i la vida de pagès, donant-ho a conèixer i permetent 

un apropament entre la població local i els productors primaris. 

Empreses compromeses amb el paisatge: El projecte pretén unir les empreses i empresaris del Lluçanès 

per promoure la cooperació i col·laboració a través del paisatge, fomentant la creació de noves 

oportunitats a partir dels valors del paisatge i la identitat territorial, així com fomentant la integració i el 

manteniment del paisatge com a fet distintiu i que aporta valor a l’economia local. 

Descobreix el Lluçanès: El projecte planteja actuacions per tal de promoure el turisme al Lluçanès, basat 

en el reconeixement dels valors del paisatge i amb un impacte positiu en l’economia local. També es 

proposen actuacions per una major coordinació dels agents turístics locals. 

Camins del Lluçanès: El projecte pretén posar en relleu la xarxa d’itineraris del Lluçanès, dinamitzant- los 

per mitja de la difusió de diferents propostes pel seu gaudi, més enllà del passeig o l’excursionisme. D’altre 

banda també pretén establir una xarxa reconeguda dels principals miradors del paisatge del Lluçanès. Un 

criteri general hauria de ser el de garantir l’accessibilitat de persones amb discapacitats (per exemple, als 

miradors). 

 

Lluçanès, patrimoni i tradició: El projecte busca promoure una conservació activa del patrimoni cultural 

i històric del Lluçanès, per mitjà d’accions de dinamització destinades a donar-lo a conèixer així com també 

promoure nous usos compatibles que en mantinguin el seu valor i aportin beneficis a la comunitat. També 

es proposa un estudi continu del patrimoni intangible i una constant comunicació i difusió. 

Apadrinem el paisatge: El projecte es fonamenta en la proposta d’actuacions que busquin la cooperació 

entre la població i els agents privats i públics pel manteniment, recuperació i conservació d’elements del 

paisatge quotidià del Lluçanès. Aportant a la vegada un valor de reconeixement i sensibilització a la 

població. 

Tots som Lluçanès: El projecte es fonamenta en actuacions que permetin la descoberta del paisatge local, 

al detall, però sense perdre de vista la perspectiva global del paisatge del Lluçanès, i buscant també 

l’intercanvi de coneixement entre la població (pobles, sectors, generacions, etc.). Per tant, el projecte 

incorpora per una banda la proposta de rutes i sortides de descoberta de diferents elements del paisatge, 

amb diferent finalitat i públic objectiu, i des de diferents punts de vista, així com també la difusió, i per 

altra banda, la realització d’una difusió del patrimoni i el paisatge local. 

Marca Lluçanès: El projecte busca crear la marca territorial del Lluçanès, aplicable a totes les activitats, 

productes i accions de promoció i reconeixement del territori i del seu paisatge. 

 

Per a més informació es pot visitar la pàgina web: https://paisatgellucanes.cat/ 

Tal com s’ha pogut observar, aquestes dues iniciatives involucren temàtiques que s’han tocat 

anteriorment a altres taules, com el producte local, agricultura, ramaderia, paisatge i medi 

ambient o el despoblament, però també amb aquesta sessió, ja que toca temes identitaris 

https://paisatgellucanes.cat/
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(festivals, tradicions, etc), de cultura i també de patrimoni, per exemple el construït i l’històric 

(jaciments).  

 

A més d’aquest cas inspirador, en podem trobar d’altres, també molt recomanables, com 

Associació Muntanya del voltor (http://muntanyadelvoltor.com), la formatgeria del miracle 

(https://www.mundoquesos.com/el-claustre/), o la formatgeria col·lectiva i obrador comunitari 

del Lluçanès (https://www.llucanes.cat/programa/formatgeria-obrador-comunitari/),  

 

Treball en grups per acordar accions conjuntes  

Per als objectius esmentats anteriorment que van tenir una valoració més alta, i per tant, els 

més prioritaris, es va demanar als participants que es distribuïssin en 4 taules (una per cada 

objectiu) per treballar-los. 

Les persones participants van debatre i concretar accions conjuntes a impulsar per assolir els 

objectius plantejats en la dinàmica anterior. Damunt la taula, els participants van disposar de 

les propostes recollides a través del qüestionari relacionades amb cada objectiu (vegeu 

annex), i també casos inspiradors. També es van donar unes pautes (una fitxa de treball) als 

diversos grups per a que les concretessin al màxim possible, tot acompanyat d’ un petit 

refrigeri amb cava, llonganissa de Vic i coca. 

 

 

 

http://muntanyadelvoltor.com/
https://www.mundoquesos.com/el-claustre/
https://www.llucanes.cat/programa/formatgeria-obrador-comunitari/
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Posada en comú i conclusions de la trobada 

Cada grup va presentar la seva proposta concretada a la resta de participants. Les propostes 

recollides a les 4 Taules es presentaran conjuntament en la sessió de retorn del procés, en un 

ambient festiu com el que es va fer a la sessió inicial del procés participatiu. Aquests van ser 

els resultats:  

        

1. Patrimoni construït: 

Títol de la proposta: Coneixement i territori 

Localització. On ho durem a terme? Collsacabra geogràfic  

Per què? A quines necessitats respon?:  

- Coneixement del territori i de la seva història  

- Arrelament 

- Conservació del patrimoni 

Descripció de la proposta. Com ho fem?: 

- Documentar tot el patrimoni construït que hi ha al territori i que no és tant conegut 

(no solament restes arqueològiques o els cingles, que és el més visitat), però sempre 

amb la intenció de conservar-lo:  molins, camins, premses de vi, baumes, ponts, 

teuleries, dòlmens, ermites, tombes antropològiques, etc. 

- Crear alguna revista per poder documentar aquest patrimoni construït, ja que la 

revista Cingles va acabar desapareixent, i d’aquesta manera generar coneixement. 

- Promocionar les cases de pagès que hi ha al territori, molt singulars i amb molta 

història, fent visites locals per exemples un cop l’any  

- Crear alguna mena d’activitat excursionista on hi pugui participar tothom qui vulgui, 

per exemples escolars, i on s’hi facin també activitats de conscienciació per respectar 

el territori. Seria una forma de creació de coneixement del territori. 

- Conservar camins 

Punts forts: Què en destaquem?: Arrelament 

Agents implicats. Amb qui podem comptar (impuls / col·laboració)?: 

- Veïns 

- Propietaris 

- Ensenyament / universitats 

Recursos necessaris. Econòmics, humans, naturals, etc: No masses ni excessius, però es 

necessitarien tant recursos econòmics com humans i naturals 
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Destinataris. Qui rep l’acció? 

- Població local (70 – 75%) 

- Escoles – Treballs de Recerca 

Temporalització. Quan ho fem? Començar el més aviat possible, i dintre d’un any, al 2023, 

veure com va el projecte per seguir o no les línies pensades o elaborar-ne un altre full de 

ruta. 

2. Teixit associatiu: 

Títol de la proposta: Totes som Collsacabra 

Localització. On ho durem a terme? Collsacabra 

Per què? A quines necessitats respon?: 

- Comunicació entre associacions amb la intenció de poder-se ajudar entre elles 

- Relleu generacional en les associacions 

- Mirada global del Collsacabra 

Descripció de la proposta. Com ho fem?: 

- Fer una revista local del Collsacabra on s’expliquin les activitats realitzades que s’han 

fet o es duran a terme, experiències, etc 

- Fer una xarxa social del Collsacabra amb contingut on surtin i es comparteixin vídeos, 

ofertes de feina i promocions com per exemple dels negocis locals o d’associacions 

que necessitin relleu 

- Fer una fira d’entitats per donar-se a conèixer, i on cada entitat expliqui el que fa per 

si algú està interessat i es vol afegir 

- Fer una trobada anual de totes les associacions del Collsacabra 

- Fer un teixit associatiu del Collsacabra per sectors 

- Crear un banc del temps per potenciar oficis, servis, intercanvi de coneixements i 

productes, i per formar un cercle de coneixement 

Punts forts: Què en destaquem?: 

- Hi ha un teixit associatiu divers 

- Fer un territori i creixement personal / empresarial 

Agents implicats. Amb qui podem comptar (impuls / col·laboració)?: 

- Ajuntaments 

- Ciutadania 

- Associacions actives 

Recursos necessaris. Econòmics, humans, naturals, etc:  

- Espais 

- Temps 



Procés de participació ciutadana 

"Com volem el Collsacabra en el futur?" 

Taules temàtiques de treball 

Acta de la Taula 4. Patrimoni i cultura 

 

 
 

- Recursos administratius 

Destinataris. Qui rep l’acció? Ciutadans / es 

Temporalització. Quan ho fem? Abans d’acabar l’any 2022 fer una primera trobada per 

plantejar les propostes i temporalitzar el projecte. 

 

3. Oferta cultural i artística: 

Títol de la proposta: Si hi ha art hi ha cultura, si hi ha cultura hi ha vida 

Localització. On ho durem a terme? Tots els pobles del Collsacabra 

Per què? A quines necessitats respon?: 

- Llistat i reconeixement d’art i artistes de la zona 

- Reconeixement administratiu de la cultura 

Descripció de la proposta. Com ho fem?: 

Crear una entitat cultural que coordini a nivell del Collsacabra on es faci recerca dels artistes 

o persones amb habilitats artístiques de la zona.  

- Crear un espai (per exemple Can Quel, a l’Esquirol) que sigui la seu del col·lectiu 

artístic i de les seves activitats 

- Crear una aplicació (APP) on es recullin totes les activitats artístiques i on tothom hi 

pugui accedir, i on es puguin visualitzar les activitats puntuals, fixes setmanals o 

mensuals, promoure i promocionar activitats i artistes, buscar i crear noves ofertes i 

obertures, i promoure la mobilitat entre pobles. Ha de ser una eina perquè els pobles 

del territori estiguin més units i cohesionats, ja que avui dia aquests aspectes 

manquen (per exemple a Tavertet els dijous es fa cinema i molts habitants del 

Collsacabra no ho saben, per això, si es crea una aplicació com aquesta, molts 

habitants del territori hi podran accedir i saber l’oferta artística i cultural que hi ha als 

pobles). 

Que els ajuntaments cerquin ajudes per la cultura i que hi inverteixin, fent accions com: 

- Potenciar l’artista local 

- Crear espais culturals pels adolescents (locals) i que ells creïn les seves activitats, fent-

los partícips 

- Promoure l’art com a eina de creixement personal 

Punts forts: Què en destaquem?: 

- Si hi ha art hi ha cultura, si hi ha cultura hi ha vida. És a dir, necessitem cultura per 

viure bé 

- Collsacabra, cau d’artistes 

- Promoure l’art com a eina de creixement personal i salut 
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Agents implicats. Amb qui podem comptar (impuls / col·laboració)?: 

- Ajuntaments 

- Artistes 

Recursos necessaris. Econòmics, humans, naturals, etc:  

- L’espai cultural i coordinador/s 

- Junta cultural representativa de col·lectius i pobles 

Destinataris. Qui rep l’acció? Població local 

Temporalització. Quan ho fem? Ja  

 

4. Turisme, diversificació i desestacionalització: 

Títol de la proposta: Promoció del nostre Collsacabra 

Localització. On ho durem a terme? Tots els pobles del Collsacabra 

Per què? A quines necessitats respon?: 

- Protecció del territori 

- Diversificació turística  

- Oferta àmplia 

Descripció de la proposta. Com ho fem?: 

- Punts d’informació 

- Rutes guiades / paquets turístics 

- Conscienciació 

- Creació d’aparcaments 

- Regulació de fluxes 

- Formació de guies 

- Creació de rutes patrimonials per donar a conèixer el patrimoni construït que hi ha al 

territori i que és menys conegut, amb la intenció de diversificar el turisme i que el 

visitant que hi arribi no sigui tot de naturalesa. D’aquesta forma es podrien 

descongestionar atractius naturals que ara estan molt massificats 

- Creació de rutes que combinin elements naturals amb culturals  

- Proporcionar, tant als turistes com als locals, un transport públic de qualitat i que 

passi per tots els pobles, amb punt central a Cantonigròs, i que serveixi com a element 

vertebrador per fer rutes guiades i paquets turístics que combinin cultura, patrimoni 

i turisme, afavorint, a més de la diversificació turística, la mobilitat sostenible i la 

creació de llocs de treball amb guies qualificats, que proporcionin una millor 

experiència al visitant i a la vegada serveixi com a eina de conscienciació ambiental . 

Aquest transport públic podria proporcionar ofertes durant la setmana per atraure 

més visitants de dilluns a divendres, i així desestacionalitzar l’oferta turística. 
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Punts forts: Què en destaquem?: 

- Diversificació 

- Oferta ja en tenim, falta saber-la gestionar bé 

Agents implicats. Amb qui podem comptar (impuls / col·laboració)?: 

- Productors 

- Entitats locals (comerços, restaurants, etc) 

- Empreses locals 

- Joves 

Recursos necessaris. Econòmics, humans, naturals, etc:  

- Suport públic 

- Professionals amb coneixements del territori 

- Tríptics 

Destinataris. Qui rep l’acció? 

- Visitants 

- Segones residències 

- Locals 

Temporalització. Quan ho fem? Durant la setmana (dies laborals) per desestacionalitzar 

l’oferta turística i que no es concentri solament els caps de setmana i ponts 

Es va poder observar que les taules que es van crear en aquesta sessió de patrimoni i cultura 

estaven molt lligades les unes a les altres (per exemple patrimoni material amb immaterial, 

costums, tradicions, art i teixit associatiu entre d’altres és un tàndem inseparable que ha 

d’anar unit per poder fer accions conjuntes significatives i que puguin tenir èxit en un futur), 

i fins i tot amb les taules que es van crear a les anteriors sessions de persones i comunitat 

(per exemple, el fet de conservar el patrimoni i la cultura pot crear nous llocs de treball per 

la població local i pels joves, evitant d’aquesta manera el despoblament del territori), de 

territori i sostenibilitat i d’economia i qualitat de vida (fins i tot es va recuperar un objectiu 

de la taula d’economia “Turisme, diversificació i desestacionalització”, relacionat amb el 

patrimoni). 

Final de la trobada 

 

Per concloure la sessió, en Xavier Sabaté va donar les gràcies als participants per assistir a les 

taules de debat i per l’èxit de participació, i va recordar que les taules de treball participatives 

s’han donat per acabades i que el dissabte 18 de juny, a mig matí-migdia, probablement a 

Cantonigròs pel punt de centralitat geogràfica que té el poble i per ser també el punt on es 

va fer la sessió d’inici, es farà una sessió de retorn amb els resultats de tot el procés i de les 

accions que es volen impulsar amb la participació de la població, en un ambient festiu com 

el que es va fer a 
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la sessió inicial del procés participatiu. Entre el 20 i 30 de juny també es farà una reunió de 

valoració del procés. 

El 17 de juny serà, doncs, el tancament d’aquest procés, però també serà el punt d’inici d’un 

altre: Tal com va avançar en Gerard Costa, “aquest projecte ha servit per identificar les línies 

estratègiques que més preocupen a la població”. És per això, que a partir d’aquí comença un 

altre procés, amb la creació de taules de treball per sectors de treball (tècnics de turisme, 

comerciants, economistes, ambientòlegs, etc), i on s’elaboraran propostes sectorialitzades. La 

població s’hi podrà afegir si hi està interessada. Aquesta segona fase servirà per facilitar la 

tasca als diferents ajuntaments del territori. 

 

Annex: Temes i objectius exposats durant el taller   

 

Cantonigròs, 13 de maig de 2022. Temes i objectius a tractar 

Taules Objectius 

Patrimoni construït Revaloritzar el patrimoni cultural dels pobles del Collsacabra 

Cultura popular 
Divulgar la cultura popular del Collsacabra per desenvolupar 

més el sentit d’identitat del territori 

Oferta cultural i artística 
Crear més activitats culturals i artístiques per tot tipus de públic 

i edats 

Turisme, diversificació i 

desestacionalització 

Aplicar estratègies de diversificació i desestacionalització 

turística a partir del patrimoni 

Teixit associatiu 
Afavorir la integració social de la població del territori a partir 

de la creació d’espais culturals 

 

Patrimoni construït: Revaloritzar el patrimoni cultural dels pobles del Collsacabra 

• Rehabilitar les cases de pagès o masies del Collsacabra per conservar el 

patrimoni arquitectònic per mantenir la vida a les masies i la continuïtat a 

l’activitat del territori (2) 

• Millora i conservació de ponts antics 

• Veure el paisatge com a hàbitat cultural, consubstancialment vinculat al patrimoni 

construït 

Cultura popular: Divulgar la cultura popular del Collsacabra per desenvolupar més el 

sentit d’identitat del territori 

• Divulgació de la memòria històrica, tant de testimonis orals com escrits (2) 

• Desenvolupar més el sentiment comunitari de territori (2) 

Oferta cultural i artística: Crear més activitats culturals i artístiques per tot tipus de 

públic i edats 
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• Invertir més en cultura, sobretot en infraestructures (2) 

• Activitats culturals de nivell (2) 

• Promoure activitats culturals innovadores per la població i també per un turisme 

més enllà del paisatge i la gastronomia (2) 

• Reconvertir Can Quel en un espai cultural i artístic, flexible, de lliure moviment i pel 

poble 

• Més activitats en horari tarda-vespre 

• Més oferta cultural i artística a la població (sobretot infants i gent gran) 

• Garantir l’oci pel jovent per potenciar l’estada d’aquest col·lectiu en el poble 

• El Collsacabra hauria de ser un cau d’artistes que amb la seva presència ajudin a 

mantenir el bon nivell intel·lectual que ja disposen 

• Creació d’art i exposicions 

Turisme, diversificació i desestacionalització: Aplicar estratègies de diversificació i 

desestacionalització turística a partir del patrimoni 

• No fer tantes estratègies de promoció turística (2) 

• Desestacionalitzar el turisme: promocionar el Collsacabra entre setmana i no 

promocionar-lo els    caps de setmana. 

• Fer passejos al mig dels pobles que no en tenen per atraure més turistes, evitant, a la 

vegada, que hi passin tants cotxes pels centres dels nuclis 

• Potenciar un desenvolupament local pensant a llarg termini i prioritzant la ciutadania 

que hi viu. No podem convertir el Collsacabra i especialment pobles com Rupit i Tavertet 

en un parc temàtic  del turisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Si això passa, el 

teixit social desapareixerà i quedarà arraconat per beneficis econòmics a curt termini 

que només beneficien a una part molt concreta del territori. (7) 

• Mantenir nets i endreçats els pobles de cara al turisme (una imatge val més que mil 

paraules).  Rupit i Tavertet són un bon exemple 

 

Teixit associatiu: Afavorir la integració social de la població del territori a partir de la 

creació d’espais culturals 

• S'estan perdent les associacions culturals. És per això que s’haurien de dinamitzar 

aquestes associacions per no perdre la poca interacció social entre pobles i veïns 

que hi ha actualment, ja que aquest tipus de teixit associatiu cultural uneix a moltes 

persones i és un espai d’art, cultura i trobada 

• Taula per promoure la vinguda de persones de cultura, creixement, 

espiritualitat, art, intercanvi (banc del temps) 

• Cercle feminista 


