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1. Introducció
Collsacabra visió de futur, vol ser un procés participatiu on es defineixin quines han de ser les
línies a seguir en els propers anys, en relació al desenvolupament del territori. Són molts els
reptes que hi ha, en aquest moment, damunt la taula i moltes les problemàtiques que s’han anat
agreujant al llarg dels últims anys i sobretot arran de la crisi provocada per la Covid.
És per això que creiem que ha arribat l’hora d’afrontar i plantejar nous reptes que ens portin a
aconseguir un Collsacabra per la gent que hi vivim i on l’accés a l’habitatge o a la terra sigui fàcil,
on hi hagi oportunitats laborals, on es pugui gaudir de la natura amb tranquil·litat i on el més
important sigui el benestar, en tots els àmbits, dels veïns i veïnes…
El Collsacabra té moltes possibilitats i és l’hora d’actuar per fer del nostre territori un lloc on s’hi
pugui viure, treballar, gaudir, relacionar-se… d’una manera sostenible i oberta al medi que ens
envolta. Aquest procés donarà la paraula a la ciutadania per a que reflexioni, debati i defineixi les
prioritats de futur del territori, amb mesures i accions concretes per avançar conjuntament cap
als escenaris desitjats. Per això, us convidem a participar en els diversos mecanismes
participatius que s’aniran programant al llarg dels propers mesos.
El procés participatiu va iniciar-se el 23 d’octubre de 2021 amb una presentació del procés a
Cantonigròs, i té continuïtat a través d’un qüestionari sobre el present i el futur del Collsacabra, i
un seguit de taules de treball temàtiques a les quals totes les persones vinculades al Collsacabra
hi estan convidades. El juny de 2022 es presentaran els primers resultats d’aquestes taules
temàtiques.
Aquest informe recull els resultats de l’esmentat qüestionari ciutadà.
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2. Metodologia
El qüestionari es va dirigir a la ciutadania del Collsacabra, a títol individual. La resposta era
anònima, tot i que si es volia participar a alguna de les taules, calia donar el correu electrònic. El
qüestionari ciutadà va estar operatiu en línia de 17 de gener fins a 6 de març, durant 7 setmanes.
L’objectiu del formulari era doble:
•

Recollir aportacions del màxim de persones possible, mostrant la diversitat d’actors del
territori

•

Donar a conèixer el procés, i concretament les taules de treball

Per fer-ho, el qüestionari constava de 8 preguntes distribuïdes en 3 blocs, Bloc 1. Com veus el
Collsacabra?, Bloc 2. Collsacabra, visió de futur i Bloc 3. Participa!, que recollien respectivament
prioritats i necessitats, la visió de futur i l’interès en participar a les taules de treball. Cada
pregunta tancada comptava amb una pregunta o apartat addicional obert amb la intenció de
recollir el màxim d’aportacions.
A més, un quart bloc recollia dades personals amb finalitats estadístiques com l’edat, el gènere,
el municipi de residència i un correu per al posterior contacte. El qüestionari es pot consultar a
l’Annex 1 del present document.

El qüestionari es va dissenyar per ser emplenat principalment en línia, amb accés via QR o
enllaç. Les respostes per tant majoritàriament es van recollir i actualitzar automàticament
(preguntes tancades), fet que va permetre fer un seguiment de la incidència de la campanya de
comunicació i difusió a temps real.

Es va prioritzar el mètode en línia per a la recollida de les respostes, encoratjant a través dels
diversos canals a persones voluntàries a ajudar a persones grans o amb dificultats a respondre
el qüestionari. A més, es van realitzar accions de difusió en espais específics de reunió de
persones grans, on dinamitzadors voluntaris o treballadors van ajudar a recollir les seves
aportacions. També es van aprofitar tallers o sessions presencials amb la gent gran, com els
tallers d’alfabetització digital.
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Per últim, també es va elaborar una versió del qüestionari en paper per a persones sense accés
a internet o amb dificultats. Als cartells informatius es va explicar on es podien trobar i lliurar els
formularis en paper i en els diferents canals de difusió també es va fer ressò d’aquesta opció. Els
exemplars en paper es van ubicar en edificis municipals, oficines i punts d’atenció a la ciutadania.

Les respostes en paper recollides posteriorment es van traduir en formularis virtuals per part del
Servei de Participació de l’Esquirol, per tal de fer-ne un tractament conjunt.
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3. Resultats del qüestionari ciutadà
3.1 Dades de participació
El qüestionari va estar obert des de 17 de gener fins a 7 de març a primera hora, quan es va
tancar la recepció de respostes via formulari en línia. Durant aquest temps, format per 7
setmanes, es van rebre un total de 300 respostes exactes, l’equivalent a la participació del
11,5% de la població censada del Collsacabra.
La majoria de respostes es van rebre via qüestionari en línia i 30 mitjançant formularis en
paper. La participació en línia va tenir diversos pics durant la campanya comunicativa,
concentrats a 19, 20 i 21 de gener, 25, 26 i 27 de gener i 3 de març.

Segons el municipi de residència, van participar 285 persones del Collsacabra, és a dir, un
10,93% de la població censada a 2021. Un 95,0% dels participants al qüestionari van indicar
que tenen residència al Collsacabra, mentre un 5,0% van indicar que resideixen a altres
municipis.
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La majoria de participants (53,0%) resideixen a L’Esquirol, municipi més poblat del Collsacabra.
Seguit de Rupit i Pruit (18,3%) i Tavertet (10,0%). A més, un 13% dels participants (39 persones)
han indicat específicament que resideixen a Cantonigròs, una persona a Sant Martí Sescorts i
una a Sant Julià de Cabrera, tots nuclis que pertanyen administrativament al municipi de
L’Esquirol. En total han participat 200 persones de L’Esquirol, és a dir, 2/3 dels participants són o
resideixen en aquest municipi o els seus nuclis.
Els altres municipis on s’ha indicat que han participat més persones són Manlleu, Sabadell i
Barcelona, amb 3 participants de cada ciutat.
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En relació al cens de cada municipi, la participació ha estat més alta a Tavertet, on un 26,6%
(30 persones) de la seva població (113 habitants) ha contestat l’enquesta. Això suposa que
més d’1 de cada 4 tavertencs ha participat al qüestionari. En aquest sentit Tavertet resulta el
municipi més participatiu.
Seguidament de Rupit i Pruit han participat 55 persones, un 18,6% de la seva població (296
habitants). Per últim, de L’Esquirol han participat 200 persones, resultant en un 9,1% de la
seva població (2198 habitants).
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La participació segons l’edat queda totalment esglaonada, havent més participació en edats
més avançades i menor en edats més promptes. De manera que la majoria de participants es
situen en més de 65 anys, seguit de la franja d’entre 56 i 65, de 46 a 55. Prop d’ ½ dels
participants (134 persones, 44,7%) tenen més de 55 anys i quasi 2/3 (191 persones, 63,7%)
tenen més de 45 anys. La franja menys participativa ha estat la de menors de 16 anys, on tot i
la dificultat del qüestionari per a infants tan joves, han participat 2 persones.
En proporció al cens del Collsacabra per edats, la franja que ha participat més són els joves
d’entre 26 i 35 anys, amb un 15,1% dels censats (36 de 239 habitants) responent el
qüestionari. Les dades de la franja entre 36 i 45 anys són similars, amb un 14,5% dels censats
(45 de 311 habitants) participant. Seguit hi ha les participants entre 46 i 55 anys i entre 56 i 65
anys, que representen un 14,0% (54 de 386 habitants) i un 13,6% (58 de 427 habitants) de la
població respectivament.
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La participació segons gènere es distribueix en un 55,3% de dones participants, 43,0% d’homes i
un 1,7% d’altres gèneres o que no han volgut indicar la seva identitat de gènere.
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3.2 Visió del Collsacabra
El Bloc 1 del qüestionari aborda la visió del Collsacabra per part dels participants a partir
d’una priorització d’elements segmentats en temàtiques. Aquestes temàtiques són
assimilables a les taules de treball.

El patrimoni construït resulta prioritari entre els elements patrimonials i culturals, amb 100
respostes de màxima prioritat (valor 1) i una mitjana de 2,4 (on 1 és el màxim). En quant a
nombre de respostes de més prioritat, el següent element és l’oferta cultural i artística, seguit
del teixit associatiu i de la cultura popular. No obstant, l’oferta cultural i la cultura popular
obtenen un mitjana de 2,5 i el teixit associatiu una mitjana on se li dona menor prioritat (2,6 on
1 és el màxim).
La pregunta oberta referent als elements patrimonials i culturals va acumular 35 respostes.
Algunes d’elles referents a altres elements que voldrien prioritzar i altres corresponents a
propostes. Les propostes d’accions recollides en aquesta pregunta oberta i en la resta del
qüestionari es mostren resumides a la pregunta “Tens alguna proposta d'acció per al futur del
Collsacabra?”.
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Altres elements a prioritzar dins els elements patrimonials i culturals
•

Patrimoni natural, espais naturals i flora i fauna del territori (14)

•

Música

•

Gastronomia

•

L’oferta natural

•

La comissió de festes

En quant a qualitat de vida, l’oferta d’habitatge resulta de gran importància, amb 92
respostes de màxima prioritat (valor 1) com també la mobilitat (83 respostes) i la comoditat als
pobles (73 respostes). El valor mitjano obstant, atorgaria la prioritat a la mobilitat (2,3 on el
màxim és 1), seguit de la comoditat als pobles (2,4), l’oferta d’habitatge (2,6) i les
comunicacions per mòbil i fibra òptica (2,7%).
Altres elements a prioritzar dins els elements associats a la qualitat de vida
•

Habitatge residencial (per a joves, famílies...) (12)

•

Serveis i establiments bàsics (sanitat pública, escola, farmàcia, bancs, correus...) (9)

•

Elements de carrer (clavegueram, papereres, bancs, voreres, il·luminació...) (7)

•

Transport públic (5)

•

Carreteres d’accés (4)

•

Neteja (5)

•

Escola rural i de qualitat (4)

•

Cura de la gent gran i el veïnat del Collsacabra (2)

•

Accessibilitat dels pobles i del transport (2)

13

Servei d’Agenda 2030 i Participació
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Àrea de Presidència

•

Xarxa d’aigua, llum i gas (2)

•

Entorn esportiu a l’entorn natural

•

Manteniment de camins a finques particulars

•

Estat dels boscos i camps

•

L’oferta d’oci per a joves

•

Equipaments

•

Cooperació i xarxa amb territoris veïns

El producte local ha estat l’element més prioritzat de l’economia, amb 111 respostes de més
prioritat i una mitjana de 2,0 (on el valor màxim és 1,0), oposat al turisme, element menys
prioritzat amb 24 respostes de valor 1 i una mitjana de 3,4, el valor més baix de tots els
elements i àmbits. En segon terme de priorització es trobaria l’agricultura, amb 88
prioritzacions i un 2,2 de mitjana i el sector serveis, amb 77 prioritzacions i un 2,4 de mitjana.

Altres elements a prioritzar dins els elements de l’economia
•

Control del turisme (habitatge, accés espais naturals, economia...) (13)

•

Comerç i empresa local (botigues, restauració,...) (10)

•

Ramaderia (associada a l’agricultura) (9)

•

Generació de llocs de treball (per joves, de qualitat...) (8)

•

Emprenedoria (2)

•

Cooperativisme
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•

Innovació tecnològica

•

Explotació forestal

•

Treball artesanal

La natura i el paisatge ha estat l’element més prioritzat entre els elements de sostenibilitat
territorial i en general el que ha obtingut més acord de priorització, amb 169 valors màxims i una
mitjana de 1,8 (valor màxim 1). En segon terme, molt allunyat del primer es troba l’estalvi
d’energia (50 prioritzacions, mitjana de 2,7). La gestió dels residus ha obtingut més valors de
màxima prioritat (46) però en mitjana un valor inferior (2,8 amb valor màxim 1) que l’estalvi
d’aigua (35 valors de més prioritat i mitjana de 2,7).

Altres elements a prioritzar dins els elements de la sostenibilitat territorial
•

Impacte dels purins i altres residus del bestiar (14)

•

Qualitat de l’aigua (6)

•

Energia sostenible (plaques fotovoltaiques...) (6)

•

Transport públic (5)

•

Impacte dels mitjans de transport (tractors, camions, vehicles en festius...) (3)

•

Gestió dels boscos i camps (3)

•

Sostenibilitat del sector agrari (3)

•

Eficiència energètica
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•

Autosuficiència energètica

•

Impacte de la contaminació lumínica

•

L’acció individual

•

Caça

3.3 Objectius de futur
El Bloc 2 del qüestionari es refereix a la visió de futur acordada pels tres alcaldes al Pacte de
Cantonigròs i busca conèixer el grau d’acord o desacord amb tres afirmacions:
•

Al Collsacabra, voldríem un territori habitat amb gent saludable i feliç

•

Al Collsacabra, voldríem un paisatge equilibrat, saludable, resilient, bell i silenciós

•

Al Collsacabra, voldríem una població arrelada, amb fort sentit de pertinença i
responsabilitat
16

Servei d’Agenda 2030 i Participació
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Àrea de Presidència

El 88,7% dels participants estan molt o bastant d’acord amb l’afirmació sobre una població
saludable i feliç. Aquesta afirmació és la que ha generat major suport (266 persones).

El 87,3% dels participants, 262 persones, es mostren molt o bastant d’acord amb l’afirmació.
Aquesta afirmació ha rebut un menor grau de desacord que la resta, un 1,7% (5 respostes de
gens d’acord).
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El 83,3% de participants, (250 persones) es mostra molt o bastant d’acord amb l’afirmació,
essent la que menys suport ha rebut. Aquesta també ha és l’afirmació que ha rebut més
desacord amb un 3,3% de les participants, 10 persones, que indiquen estar “gens d’acord”
amb l’enunciat.

3.4 Propostes de futur
El Bloc 3 del qüestionari animava a participar a les taules de treball plantejades, per tal de
debatre i acordar accions a emprendre.
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Les taules de treball han generat molt d’interès entre els participants, especialment en la de
Persones i Comunitat, on 103 persones han indicat que hi volen participar. Això representa que 1
de cada 3 participants al qüestionari s’ha interessat per aquesta taula. En segon terme i amb
xifres similars a la primera, es troba la Taula d’Economia i Qualitat de Vida, amb 98 persones
interessades, seguida de la Taula de Territori i Sostenibilitat amb 91. En darrer terme es troba la
Taula de Patrimoni i Cultura, amb 67 persones interessades.
En general, 237 persones han indicat l’interès a participar en una o altra taula, essent el 79,0%
del total de participants al qüestionari. A més, 62 persones s’han interessat per 2 taules, 20
persones per 3 taules i 10 persones per totes les taules.
A més de l’interès en els temes proposats per les taules, es va demanar, en una pregunta oberta
si els participants volien proposar alguna altra temàtica.

Altres temàtiques proposades
•

Ecologia (2)

•

Salut i benestar (2)

•

Acompanyament a gent gran

•

Acompanyament a infants

•

Activitats rurals

•

Arquitectura

•

Assessorament de professionals

•

Autogestió i dependència de la gent gran

•

Autonomia energètica i alimentària

•

Cercle feminista

•

Creació d'art i exposicions

•

Depuradora

•

Estudi de paisatge i mediambiental per a energies renovables

•

Gestió d’autocaravanes a Tavertet

•

Memòria històrica

•

Oci

•

Purins i macrogranges
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•

Salut i natura

•

Sortides laborals per al jovent

•

Talls de llum i problemes generals quan plou

•

Taula d’Educació per la Natura

•

Voluntariat

Seguidament, es va demanar en les preguntes obertes de cada taula i en una genèrica si els
participants volien proposar accions per al futur del Collsacabra. Es van recollir més de 250
propostes, que es presenten a continuació:

1.

Taula de Patrimoni i Cultura (tradicions, arts, gastronomia...)
1.1. El patrimoni construït

•

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
1.2. La cultura popular

•

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

•

Desenvolupar més el sentiment comunitari de territori (2)
1.3. L’oferta cultural i artística

•

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
1.4. El teixit associatiu

•

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,
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cultura i trobada.
•

Taula per promoure la vinguda de persones de cultura, creixement, espiritualitat, art,
intercanvi (banc del temps)

•

Cercle feminista
1.5. Altres

•

Treure les banderes independentistes i posar la Catalana, per ser neutre de cara als visitants.
Posar solament la independentista és una falta de respecte a molta gent que ve de turisme

2.

Taula de Persones i Comunitat (serveis a les persones, cohesió social, jovent i gent
gran...)
2.1. La comoditat dels pobles

•

Manteniment de les instal·lacions i neteja als pobles: Que els nuclis urbans (pobles) i els seus
entorns es mantinguin nets amb un servei municipal periòdic i efectiu de neteja i que hi hagi
més manteniment de les instal·lacions. Un poble net i endreçat fa que la gent el respecti (10)

•

Arreglar les voreres, són un perill sobretot per la gent gran (tenen relleus i forats que, per les
persones que van amb caminador són un impediment) (10)

•

Fer més aparcaments (3)

•

Més llum (per exemple al pont) (3)

•

Posar papereres als camins (3)

•

Arreglar els jardins (2)

•

Posar més bancs (2)

•

Reduir la velocitat dins les poblacions, reduint la contaminació acústica i evidentment
preservant la seguretat de tots (2)

•

Que es pugui conviure en pau (2)

•

Prohibir aparcar davant el casal d’avis. Dificulta molt la circulació, i de lloc per aparcar n’hi ha al
parc de dalt o davant la plaça nova

•

Variant de la gasolinera al Padró. El trànsit de la plaça Major és molt escandalós per la gent que
volta per allà o està als bars

•

Aglomeració de jovent als bars que impedeix passar als vianants

•

Millorar el carrer principal de Cantonigròs donant més protagonisme als vianants

•

Arreglar (asfaltar) els carrers de la zona sud de Cantonigròs i els cablejats penjants

•

Treure les voreres perquè els cotxes hi aparquen i els vianants no poden passar i han d’anar
per la carretera amb el carro de la compra

•

Solucionar els talls de llum i problemes generals quan plou

•

Controlar millor els propietaris de gossos que deixen que cridin a les nits. S’ha d’aplicar la
normativa que ja existeix

•

Tancar alguns camins els diumenges (només pas a veïns) i que només es pugui circular amb
bici o a peu per poder tenir més silenci

•

Trobar la manera de fer còmodes els pobles perquè els habitants tinguin una bona qualitat de
vida
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•

Evitar construccions amb aspectes aliens a la pròpia de l’entorn. Tavertet i Rupit en són bons
exemples i L’esquirol i Cantonigròs un mal exemple de nuclis urbans i cases de tipologia molt
diverses

•

Millorar els serveis bàsics de llum, aigua i gas

•

Millorar el clavegueram

•

Posar rampes per la gent gran

•

A Cantonigròs no hi ha servei de neteja i està tot el poble ple de brutícia (posar un servei
municipal periòdic i efectiu de neteja
2.2. Les comunicacions per mòbil i fibra òptica

•

Més oferta de comunicacions per facilitar la vida als habitants i fer atractiu el territori perquè s’hi
instal·lin més persones (3)

•

Que no s’implanti el 5G

•

Fibra als pobles gratuïta
2.3. L’oferta d’habitatge

•

Més oferta d’habitatge en bon estat i a preus econòmics (sobretot pel jovent perquè no hagi de
marxar i pugui independitzar-se): no hi ha oferta i això fa que el que surt té uns preus
desorbitats, i amb els salaris normals de la gent és inviable. L’ajuntament hauria de fer
promocions d’habitatges per la gent del poble i pels que volen canviar la ciutat per la vida
tranquil.la i saludable dels pobles petits (12)

•

Incentivar i ajudar en la rehabilitació d’habitatges ja existents, en especial de les masies
abandonades i/o amb runes del Collsacabra, amb l’objectiu de fomentar que el jovent i no tant
jovent hagi de marxar degut al preu excessiu dels lloguers o poques opcions d’accedir a
hipoteques, ajudes i/o relació amb els arrendadors (7)

•

Més ajudes per viure la gent dels pobles i menys lloguers per turistes (5)

•

Crear pisos / cases de protecció destinats als joves

•

Fer habitatges cooperatius i integratius

•

Que a totes les masies hi visqui gent, tot l’any i a preus sostenibles

•

Habitatges pels joves assequibles de preu per tal d’aconseguir un poble que arribi a aquest
col·lectiu i pugui seguir la seva vida a l’Esquirol

•

Accés a la vivenda o a reformes de cases sense haver de passar 2 anys esperant una resposta.

•

Provar amb l’arquitectura biològica: permet reciclar l’aigua i evitar depuradores, evita escales
per persones grans, permet emprar la terra per produir-se alimentació i evitar més “mobilitat”;
no es tracta de més habitatges perquè siguem més a pagar més impostos, es tracta de
propietaris que podem desgravar per reformar habitatges.
2.4. La mobilitat

•

Millorar molt la xarxa de transport públic (7)

•

Més horaris de la línia Sagalés: per exemple s’hauria de millorar el transport públic entre els
municipis del Collsacabra i les seves connexions amb Vic i Barcelona, a hores d’ara molt
deficitàries (amb Roda de Ter i Manlleu ja són bones) (3)

•

Arreglar la carreteres (la Diputació podria fer una millor inversió dels diners en les obres. Un
exemple és la carretera de Tavertet, que el que estan fent és canviar les baranes quan la
població els hi demana eixamplar la carretera). A més, moltes d’elles estan molt desgastades i
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en mal estat, cosa que dificulta l’accés a alguns nuclis (3)
•

Oferir un servei de mini bus en principi els caps de setmana i més endavant 7 dies, que recorri
tots els 3 pobles cada dues hores, fent així que la gent deixi el cotxe, camini i torni amb mini bus
(2)

•

Fer alguns carrers (exemple Passeig de les Gorgues) de doble sentit de circulació (2)

•

La mobilitat física entre pobles s’ha de millorar

•

Transports públics híbrids o elèctrics

•

Construir un altre accés pel barri del Pedró sense haver de travessar tot el poble

•

Fer una bona gestió a Tavertet amb el tema de les autocaravanes. Han de passar pel mig del
poble i cada cap de setmana és una continua desfilada d’autocaravanes.
2.5. Altres

•

Despoblament: Cal buscar incentius per a que el jovent vingui a viure i el que hi viu no hagi de
marxar. Un exemple és promoure que en els pobles més petits vingui a viure gent jove (del
territori i forana) donant facilitats per habitatge (assequible) i feina de qualitat, i també captar
parelles amb fills petits, i no els que només hi venen a jubilar-se i als dos dies marxen per falta
de serveis (16)

•

Gent gran: educar, respectar i pensar amb la gent gran del poble, tots un dia ho serem (3)

•

Acompanyament a gent gran i a infants

3.

Taula d’Economia i Qualitat de Vida (producte local, agricultura, turisme...)
3.1. El producte local

•

Productes de la terra: DO Collsacabra o aposta pels productes autòctons del Collsacabra
(patates, mongetes, cebes, horta d’estiu, varietats pròpies, bolets, formatge de cabra i tòfona)
(5)

•

Donar suport i/o guiar a la gent que vulgui emprendre o continuar projectes de productes
alimentaris de proximitat al territori (3)

•

Afavorir els treballs artesanals i els productes locals de l’agricultura ecològica (2)

•

Incentivar petites empreses respectuoses amb el medi ambient i la sostenibilitat (2)
3.2. L’agricultura i la ramaderia

Agricultura:
•

Tornar als orígens d’aquest territori i defensar la pagesia (la gent de la terra, els petits
productors, agricultura extensiva respectuosa amb el medi i amb petits masos, etc) (5)

•

Repoblar la pagesia amb gent jove amb l’ajuda de projectes concrets (ara hi ha la masiaira) (4)

•

Agricultura ecològica i sostenible (4)

•

Recuperar les finques de pagès i fer arribar l’aigua a les masies (3)

•

Innovació tecnològica (2)

•

Plantació massiva de varietats autòctones biològiques per re-incentivar la riquesa i humitat de la
terra (cicle de l’aigua)
Ramaderia:
•

Evitar la ramaderia intensiva i evitar que en un futur es concedeixin més llicències a futures
granges intensives o que realitzin ampliacions i construccions com les realitzades a Can Patel o
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Tarradelles (12)
•

Potenciar la ramaderia extensiva i respectuosa amb el medi i de proximitat (3)

•

Arreglar camins de carro (2)

•

Fomentar la incorporació de joves en el sector ramader (2)

• Netejar finques forestals amb ramats d’ovelles.
Conjunt:
•

Apostar per l’agricultura i ramaderia extensives, recuperar la petita pagesia i ramaderia i la
petita indústria agroalimentària (6)

•

Donar suport, guiar, ajudar i donar subvencions importants a aquells que volen emprendre o
continuar projectes dins el sector primari, sobretot als joves emprenedors (3)

•

Donar suport, guiar, ajudar i donar subvencions importants a aquells que volen emprendre o
continuar projectes dins el sector primari, sobretot als joves emprenedors (3)

•

Agricultura i ramaderia sostenibles i ètiques
3.3. El turisme

•

Regular el turisme i la massificació implantant mesures dissuasives encara que siguin poc
populars pel sector turístic (taxes d’accés més altes, control d’aforaments, regulació de vehicles
i de turistes, etc.) per protegir el territori del turisme massificat i perquè els habitants continuïn
gaudint del lloc on viuen (12)

•

Turisme no massificat i sostenible (promocionar el territori com a exemple de preservació de la
natura i l’àmbit sostenible) (10)

•

No es pot 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. Per això és important no encegar-se amb el turisme de masses i dur a
terme un desenvolupament local pensant a llarg termini i prioritzant la ciutadania que hi viu (7)

•

Evitar turisme massiu de poca qualitat (5)

•

Evitar massificacions i erosions de punts d’interès del territori, optant per un turisme saludable i
un tipus de turista respectuós amb el medi i l’entorn, tot trobant una bona cohesió entre turista,
resident, associacions i ajuntaments per poder aconseguir-ho i perquè hi hagi un mínim impacte
en l’entorn (4)

•

El turisme és una font important d’ingressos entre d’altres aspectes, però no la més important
per mantenir l’essència i la riquesa del territori (3)

•

No fer tantes estratègies de promoció turística (2)

•

Cobrar als turistes / excursionistes per entrar

•

Controlar les massificacions puntuals de turisme per exemple a Setmana Santa

•

Restringir la massificació de visitants i no castigar als visitants que aporten beneficis als
negocis, per exemple: qui fa nit o va a un restaurant a menjar o a una botiga a comprar, se’l pot
premiar amb un val d’aparcament, amb percentatges diferents: vals botiga 25% de dte., vals
restaurants 50% de dte., vals allotjaments 100% de dte.

•

Desestacionalitzar el turisme: promocionar el Collsacabra entre setmana i no promocionar-lo els
caps de setmana.

•

Fer difícil i car l’accés als “punts calents”. L’accés podria ser només amb guia, o amb carro i
cavall en algun punt com ara Cabrera, excepte el “dia del ciutadà del Collsacabra” que seria
com ara el “dia de l’espectador” i seria gratuït pels que viuen i tancat als visitants
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•

Concretament a Rupit hi ha un greu problema amb el tipus de visitant actual

•

Regularitzar zones de patrimoni i interès turístic com el Morro de l’Abella

•

Fer curses de muntanya

•

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

•

Mantenir nets i endreçats els pobles de cara al turisme (una imatge val més que mil paraules).
Rupit i Tavertet són un bon exemple

•

Que els habitants dels pobles tinguin gratuïtat als pàrquings dels 3 municipis, així com l’accés a
la Foradada i altres indrets

•

Actualment l’ajuntament de Tavertet tan sols governa per al turisme i no es veuen motivats a fer
canvis
3.4. El sector serveis

•

Més comerç i més serveis per la gent dels pobles per evitar haver d’anar a la plana: s’està
perdent el comerç en els pobles, al final la gent gran i sense possibilitats de desplaçar-se a Vic
no tindran ni opcions d’adquirir productes o serveis necessaris (sobretot l’Esquirol és dels més
afectats en aquest aspecte) (11)

•

Sanitat pública: disposar d’un bon servei mèdic, com a mínim un cop a la setmana (6)

•

Mantenir locals de petits comerços i donar facilitats per les petites empreses locals (4)

•

Oferta educativa de qualitat (4)

•

Falten botigues (3)

•

Més caixers i més servei dels bancs a la gent gran sobre tot (3)

•

Invertir en espais d’oci adequats al jovent, com ara: un gimnàs, aules d’assaig o d’estudi, espais
de trobada, activitats de cultura, l’Ateneu, etc (3)

•

Que els serveis generals siguin àgils i estiguin a prop (3)

•

Potenciar el sector serveis per a la tercera edat (2)

•

Més farmàcies (2)

•

Donar suport i/o guiar a la gent que vulgui emprendre o continuar projectes d’oferta de formació
al territori

•

Ajudes a les botigues del poble

•

Punts de vacunació: disposar de la sala de plens de l’Ajuntament o la sala rodona per la
vacunació, en comptes del lavabo habilitat del CAP

•

Fer una remodelació dels parcs infantils del poble oferint als infants atraccions que fomentin
encara més el desenvolupament de les qualitats motrius bàsiques: equilibri, coordinació, força,
agilitat, resistència, així com el gaudi i el joc

•

Disposar de més tendes de productes bàsics i restaurants

•

Que l’oficina de correus tingui un horari normal (de 8 a 14:00h)

•

Collsacabra Fem Salut: Estil de vida, hàbits, conèixer la nostra Microbiota i Salut Intestinal.
Aprenem a combatre diferents patologies a través del nostre Sistema Immunitari

•

Mancomunar serveis

•

Economia d’intercanvi

•

Potenciar l’economia diversificada
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3.5. Teixit associatiu
•

Cooperativisme (3)

•

Fer una cooperativa dels ramaders i pagesos per innovar en agricultura ecològica

•

Grup de treball per millorar la pagesia i la indústria relacionada amb la transformació de
productes agraris

•

Potenciar una xarxa d’economia local

•

Fomentar la iniciativa empresarial

•

Facilitat espais per emprenedors i negocis: locals, restauració, etc

•

Procés participatiu d’iniciatives professionals dels joves.

•

Tallers de persones en situació d’atur

•

Cooperatives de consum

4.

Taula de Territori i Sostenibilitat (energia, paisatge, mobilitat, clima...)
4.1. L’estalvi d’energia

•

Pobles auto-sostenibles: energia solar a partir de la implantació de plaques solars fotovoltaiques
comunals per tenir una energia neta i un abaratiment dels costos de l’energia, com fan a Sant
Pere de Torelló per exemple. S’haurien de definir accions i donar incentius per tal que la gent es
decideixi (8)

•

Instal·lar sistemes de generació d’energia renovable (4)

•

Establir un projecte innovador i pioner d’autogestió sostenible com a nou model social i econòmic
gestionat localment que pugui ser adaptat i implementat a d’altres territoris en un futur (2)

•

Fer un pla energètic conjunt pel Collsacabra definint accions (2)

•

Promoure llums eficients. Els camps de futbol fan molta contaminació lumínica i molesten molt
4.2. La natura i el paisatge

•

Protecció dels rius i rieres: actualment hi ha una sobreexplotació d’aigua de forma directa o via
pous que fa que els cursos fluvials estiguin en perill (3)

•

Controlar l’explotació forestal (molta tala d’arbres i branques que després no es recullen, deixant
bruts els camins i provocant alt risc d’incendi (gestió dels boscos) (3)

•

Evitar la degradació del paisatge amb infraestructures desproporcionades (2)

•

Més arbres i més manteniment d’aquests (2)

•

Protecció i millora de la natura i paisatge (és necessari per sí mateix i acaba retornant en forma
d’activitat econòmica vinculada al turisme de qualitat) (2)

•

Millorar el paisatge amb normes urbanístiques restrictives en construcció heterogènia, i protegir
l’entorn natural (2)

•

Recuperar la bellesa del Salt del Cabrit

•

Recuperar la bellesa de la riera de Sant Martí

•

Vetllar per la bona conservació de pistes forestals i camins, últimament hi passen moltes motos i
quads a gran velocitat i s’erosiona el sòl. Si fos possible, prohibir el pas d’aquests vehicles

•

Donar molta rellevància i valor a la natura, no com a bé de consum, sinó com a bé en risc de
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pèrdua. A les escoles, al nou institut i a les entrades del Collsacabra, no tant amb plafons sinó
amb guiatge i estudis seriosos
•

Conscienciar, sobretot als qui manen, que sense l’equilibri de la natura no hi haurà futur al
territori

•

Potenciar el poder de la natura del Collsacabra, sobretot les seves fagedes

•

Protecció de la flora i fauna autòctones

•

Cuidar el territori no vol dir vendre’l. La natura és important però no s’ha de cuidar pel turisme

•

Restringir més la caça sobretot els caps de setmana ja que és perillós pels habitants, gossos i
excursionistes

•

Controlar la plaga de talps. Manquen òlibes i mussols per tal de pal·liar la descomunal
multiplicació d’aquests animals sobretot al paisatge agrari.

•

Fer del Collsacabra un espai de Patrimoni Natural Protegit, on la naturalesa, l’agricultura,
ramaderia i activitats relacionades amb la natura es potenciessin més. Un Collsacabra verd i
amable amb les persones que l’habiten, hi treballen i tenen segona residència.

•

Que els ajuntaments ajudin a mantenir els camins que van a finques particulars on viuen els
llogaters tot l’any

•

Voluntariat
4.3. L’estalvi d’aigua

•

Menys piscines privades (menys permisos) i més de municipals, amb això s’estalviarien molts m 3
d’aigua (2)

•

Recuperar l’aigua de les fonts

•

Resoldre el problema pel medi ambient i la sostenibilitat que provoca l’excessiu consum d’aigua
4.4. La gestió dels residus

•

Control d’abocament de residus sòlids: dur a terme una bona gestió, fer més inspeccions a les
granges de porcs o prohibir l’abocament de purins a tot el Collsacabra per la protecció del
territori, ja que el purí provinent de les grans granges de porcs i a vegades també de vaques està
enverinant l’aigua (aqüífers) i matant les espècies (no hi ha gripaus, granotes ni cargols en
algunes zones) i està contribuint al canvi climàtic. Sembla que no ho volem veure (veure
pel·lícula Don’t look up com a metàfora). A més l’olor que desprèn és molesta pels habitants i no
paren de pujar i baixar tractors i camions durant tot el dia (26)

•

Més sostenibilitat (la recollida selectiva no funciona adequadament) (4)

•

Prioritzar la depuradora (3)

•

Reduir i reciclar correctament els plàstics agrícoles i oferir alternatives als productors en matèria
de tècniques, materials, etc.

•

Control d’abocament de residus líquids

•

Crear una entitat que gestioni la neteja de camins, rieres, zones boscoses, ja siguin públics i/o
privats a través de batudes voluntàries o crear una brigada municipal o similar (opció ramat
públic) i promoure la sensibilitat i la importància de mantenir el sotabosc net, finques, etc.

•

Generar compost local de la fracció orgànica

•

Control dels residus de les masies com plàstics de les bales o restes d’uralites tirades i
enterrades per tot el sòl prop de les cases
4.5. Altres
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•

Potenciar, donar valor i sentit a la nostra essència rural alhora que es manté el territori.

A més de les propostes associades a les quatre taules temàtiques de treball, s’han recollit dues
propostes d’acció transversals relacionades amb la governança. Tant els agents públics com
privats són protagonistes a l’hora de dur a terme les accions anteriors, i per això cal una bona
coordinació entre tots ells perquè les propostes d’acció es puguin desenvolupar amb èxit.

5. Política i governança
•

•

Liderar, des dels ajuntaments, projectes que incloguin els actors socials vinculats a cada àmbit.
La tasca principal és activar, connectar i coordinar diverses persones, entitats, empreses,...Xarxa
d’agricultors / ramaders, xarxa d’equipaments turístics, xarxa de protecció del territori,...I,
seguidament, veure com poden col.laborar, també, entre àmbits (Agricultura – turisme; ramadera
- protecció del territori; cultura-...
Constituir alguna organització tipus Mancomunitat dels tres municipis del Collsacabra per actuar
de manera coordinada com a comarca, amb una assemblea ciutadana com a màxim òrgan
democràtic del territori
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4. Annex. Qüestionari ciutadà
Els ajuntaments de l’Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit, amb el suport de la Diputació de Barcelona,
han iniciat un procés de reflexió per definir quines han de ser les línies a seguir de cara al futur
del Collsacabra. Són molts els temes a tractar: pagesia, producte local, habitatge, turisme... i
amb aquest procés els volem posar tots damunt la taula i que sigui la ciutadania qui reflexioni,
debati i defineixi les prioritats de futur, amb mesures i accions concretes per avançar
conjuntament cap als escenaris desitjats.
Us convidem a dir la vostra en aquest procés, responent aquest qüestionari i implicant-vos a les
taules de treball que es posaran en marxa durant la primavera de 2022.
Temps de resposta: 5 minuts

BLOC 1. COM VEUS EL COLLSACABRA?
El Collsacabra és divers, igual que la comunitat que hi vivim. Volem escoltar totes les opinions i
recollir tots els neguits i il·lusions, i per això ens interessa saber com veus el Collsacabra.
1. Tenint en compte la situació actual del territori, quina prioritat d’actuació haurien de
tenir, per a tu, els següents elements culturals i patrimonials del Collsacabra?
Les respostes es presentaran en ordre aleatori. Només es pot assignar un element a cada
columna.
1 (prioritat

2

3

màxima)

4 (prioritat
mínima)

El patrimoni construït
La cultura popular
L’oferta cultural i artística
El teixit associatiu

Vols afegir alguna cosa? __________________________________
2. Tenint en compte la situació actual del territori, quina prioritat d’actuació haurien de
tenir, per a tu, els següents elements associats a la qualitat de vida al Collsacabra?
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Les respostes es presentaran en ordre aleatori. Només es pot assignar un element a cada
columna.
1 (prioritat

2

3

4 (prioritat

màxima)

mínima)

La comoditat dels pobles
Les comunicacions per
mòbil i fibra òptica
L’oferta d’habitatge
La mobilitat

Vols afegir alguna cosa? __________________________________
3. Tenint en compte la situació actual del territori, quina prioritat d’actuació haurien de
tenir, per a tu, els següents elements de l’economia del Collsacabra?
Les respostes es presentaran en ordre aleatori. Només es pot assignar un element a cada
columna.
1 (prioritat

2

3

màxima)

4 (prioritat
mínima)

El producte local
L’agricultura
El turisme
El sector serveis

Vols afegir alguna cosa? __________________________________
4. Tenint en compte la situació actual del territori, quina prioritat d’actuació haurien de
tenir, per a tu, els següents elements per a la sostenibilitat territorial del Collsacabra?
Les respostes es presentaran en ordre aleatori. Només es pot assignar un element a cada
columna.
1 (prioritat
màxima)

2

3

4 (prioritat
mínima)
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El consum d’energia
La natura i el paisatge
El consum d’aigua
La gestió de residus

Vols afegir alguna cosa? __________________________________

BLOC 2. COLLSACABRA, VISIÓ DE FUTUR
Collsacabra, Visió de Futur vol generar un escenari desitjat compartit per tota la població del
Collsacabra, unes fites comunes que permetin orientar les decisions i les accions.
5. Estàs d’acord amb les següents afirmacions?*
Al Collsacabra, voldríem...
Molt

Bastant Poc

d’acord d’acord

Gens

d’acord d’acord

...un territori habitat amb gent saludable i
feliç
...un paisatge equilibrat, saludable, resilient,
bell i silenciós
...una població arrelada, amb fort sentit de
pertinença i responsabilitat
*Nota: pregunta obligatòria

6. Vols afegir algun comentari?
__________________________________
7. Tens alguna proposta d’acció per al futur del Collsacabra?
____________________________________
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BLOC 3. PARTICIPA!
Per tal de facilitar el debat d’accions concretes per al futur del Collsacabra, posarem en marxa un
mínim de quatre taules de treball, que es reuniran almenys una vegada de forma presencial
durant la primavera de 2022. Una mateixa persona pot participar en una o més taules.
8. En quina/es d’aquestes taules de treball tindries interès en participar?
Pots marcar més d’una opció
□

Taula de Patrimoni i Cultura (tradicions, arts, gastronomia...)

□

Taula de Persones i Comunitat (serveis a les persones, cohesió social, jovent i gent gran...)

□

Taula d’Economia i Qualitat de Vida (producte local, agricultura, turisme, habitatge...)

□

Taula de Territori i Sostenibilitat (energia, paisatge, mobilitat, clima...)

9. Voldries proposar una altra temàtica a tractar?
_____________________________________________________________

BLOC 4. DADES PERSONALS
10. Edat: Desplegable amb <16 anys, 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, >65
11. Gènere: Dona/Home/Altre
12. Municipi de residència (desplegable amb els tres municipis, + altres)
13. Vols seguir informat/da del procés participatiu? (inclourà nota sobre protecció de dades)

Correu electrònic: ________________________

Missatge tancament:
Moltes gràcies per la teva participació! T’encoratgem a seguir el procés participatiu a través del
web www.collsacabra.cat, i a les xarxes socials, el #CollsacabraFutur.
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