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L’ARADA, Creativitat Social,
és una iniciativa de l’economia social
especialitzada en la promoció i desenvolupament local de zones rurals i barris
desafavorits, des d’una vessant integral
o des d’àmbits específics (cultural,
social, econòmic, ambiental).

Partint de la necessitat d’intervenció, i
des de metodologies participatives, es
desenvolupen projectes que es construeixen des de la diversitat social i a
través de la creació de xarxes locals de
col·laboració. Alguns exemples en són la
promoció ocupacional de les dones en
l’oferta de serveis a les persones, la promoció turístico-cultural col·lectiva d’un
territori, o la recuperació de la memòria
popular com a eina d’intervenció social
i promoció cultural. Això ens permet
que els projectes es desenvolupin
sempre adaptats al territori, a la seva
identitat, metabolisme i realitat.

En el context econòmic i social actual la
situació de risc de determinats col·lectius i àrees, principalment rurals i industrials, s’ha agreujat. L’ARADA ofereix
serveis de promoció local i el desenvolupament comunitari. La dinamització i
activació parteix de generar i acompanyar processos de reflexió, proposta d’acció i emprenedoria de projectes socials,
culturals i empresarials que activin,
integrin i resolguin conflictes des de
la creativitat social i la mobilització de
recursos locals. Entre aquestes accions
trobem accions de caràcter cultural (potenciació de la identitat positiva), social
(creació de xarxes de suport i de promoció) i ocupacional (acompanyament en
la creació de projectes empresarials des
del desenvolupament endogen). Tots ells
des dels diferents agents del territori o
comunitat (ciutadans, entitats, administracions i empreses) i des del reconeixement mutu i la social.
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L’objectiu fonamental és crear espais
creatius i innovadors tant el disseny
com en l’implementació i avaluació
d’iniciatives de promoció local que permetin assolir un major benestar social
des dels criteris d’eficiència i responsabilitat.
Fer-ho des del reconeixement del caràcter divers i complexe de les comunitats és la base del caràcter sostenible,
innovador i positivista de les nostres
propostes.’

M E M Ò R I A

D ’A C T I V I TAT S

2 0 12

PROJECTES D’INTERVENCIÓ INTEGRAL

Projecte ACTUA

Barri Amunt

Coordinació i gestió tècnica del Pla Comunitari ACTUA, que impulsa diferents projectes
culturals i socials al Sud del Solsonès des
d’espais participatius i des de les entitats i
persones veïnes.

Pla de desenvolupament comunitari del barri
antic de Calaf Desembre 2010 – Desembre
2012

Entre altres projectes, trobem:
- Territori de Masies
- Projecte Molsa
- Aula Gegantera
ACTUA ofereix també serveis d’acompanyament a iniciatives locals i funciona com a centre de recursos organitzatius.

El Pla de Desenvolupament Comunitari BARRI AMUNT de Calaf, és, com el
projecte ESPAIS i el projecte ACTUA,
un procés participatiu que neix de la
inquietud per a la cerca d’alternatives
de desenvolupament comunitari i de la
recuperació de la responsabilitat col·lectiva en el devenir de la realitat territorial i comunitària. S’emmarca en el Pla
de Barris del nucli antic de Calaf, i és
un procés d’intervenció psicosocial que
alhora cerca la reflexió dels habitants
de Calaf, i concretament del seu nucli

antic, sobre el “COM ESTEM” —que es
correspon a la fase 1 “Diagnosi socioambiental participativa”—, “COM ENS
AGRADARIA ESTAR” —fase 2 “Visions
de futur”— i el “ QUÈ PODEM FER PER
ARRIBAR-HI” —fase 3 “Elaboració del
Pla d’Acció Col·lectiu”—.
Amb aquestes pretensions, al desembre
de 2010 s’inicia el projecte. El procés
pròpiament participatiu s’inicia el gener
del 2011, i es preveu inicialment de desenvolupar-se com a pla comunitari fins
que culmini tota l’aplicació de la Llei de

Mapa espais mobilitazats i peles Actua

Web:
www.actua.larada.net

Es poden consultar els documents
i els resultats a:
www.digueslateva.cat
www.larada.net
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Barris, entre el 2014 i el 2015. Per raons
pressupostàries finalment s’atura el
2013. Dins el Pla d’Acció Col·lectiu s’ha
animat una dinamització transversal
que ha inclòs els projectes: “Reporters
i reporteres de Calaf”, la ”Promoció de
l’emprenedoria de dones en l’atenció a
gent gran: projecte Xarxa Enfila’t”, la
“Promoció comercial conjunta”, la recuperació de la memòria històrica a través
de fonts orals en el projecte “Memoral”,
i la dinamització de l’associacionisme
del barri i del poble.
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PROJECTES ESPECÍFICS, MEMÒRIA I CULTURA POPULAR

Projecte Molsa

Quaderns de Viatge
El projecte ha estat subvencionat per l’Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
“Quaderns de viatge, memòria popular en
Super 8 mm” és un projecte de cerca de
filmacions en els formats subestàndard
de 8mm i Super 8mm, amb l’objectiu
de posar en valor el patrimoni cultural
i popular de la Catalunya Central. Els
resultats ens permeten reviure des de la
mirada dels seus protagonistes, expressions tant personals com el cinema
domèstic i el cinema amateur entre els
anys 60 i 80. El projecte facilita alhora la
conservació del material recollit en formats digitals, per la posterior re-apropiació del mateix pels seus protagonistes i pel conjunt de la gent del territori,
per qui esdevé part del seu patrimoni
cultural popular. “Quaderns de Viatge”,

és un procés que ha permès i ens ha de
seguir permetent la presa de consciència i la promoció cultural pròpia de la
Catalunya Central a través de la recuperació i exposició de material inèdit.

El Projecte Molsa és emmarcat en el
projecte ACTUA. Pretén dinamitzar i
mantenir un arxiu de memòria popular
de la pagesia de La Molsosa i rodalies,
i acompanyar a iniciatives locals que
volen iniciar-se en aquesta tasca.

Àmbit d’intervenció: Sud del Solsonès:
Pinell, Llobera, Solsona, Riner, Clariana
de Cardener, Pinós i La Molsosa. Anoia:
Igualada, Jorba, Copons, Veciana, Pujalt,
Sant Martí Sesgueioles, Els Prats de Rei,
Calaf, Sant Pere Sallavinera, Calonge i
Castellfollit. Bages: Cardona, Sant Mateu
del Bages, Fonollosa, Aguilar de Segarra,
Rajadell, Castellfollit del Boix i Manresa.

Durant el 2012 s’organitza la jornada
anual de formació, en aquest cas en
documentació i conservació de documentació antiga, i s’elabora un catàleg
online de publicacions i treballs relacionats amb la memòria de la pagesia
del Sud del Solsonès i rodalies. Aquest
catàleg és especialment sensible en la
divulgació de treballs fets des d’entitats
locals i veïns del propi territori.

S’han recollit prop de 200 pel·lícules
i 20 testimonis han aportat les seves
vivències personals i col·lectives entorn
el format Super 8 mm i el què, a través
del visor de les seves càmeres van poder
captar.

Per a més informació:

Per a més informació:

www.larada.net

www.projectemolsa.larada.net
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Aula Gegantera

Memoral

Aula gegantera és un procés participatiu que pretén difondre i dinamitzar el
patrimoni geganter del Sud del Solsonès
i rodalies.

Memoral és un projecte promogut i
coordinat conjuntament amb l’entitat
Grup Cerca en el què es forma a grups
locals de 7 pobles en la recuperació de la
memòria oral, tant a nivell tècnic com
organitzatiu. Durant el 2012 es duen a
terme formacions i la creació d’arxius
locals de més de 500 fotografies antigues i entrevistes a 30 persones de més
de 80 anys.

Al 2012 es celebra una nova edició de
l’aula formativa, que du a terme l’empresa EMPIE, i des d’on es restauren dos
capgrossos i se’n creen dos més.
Es celebra també la Diada gegantera on
es presenta la publicació electrònica ‘Inventari de gegants i capgrossos del baix
Solsonès’, resultant d’un any de recerca
i inventari.

El projecte finalitza també amb un
primer audiovisual de promoció dels
grups locals i visibilització de la feina
empresa.

Per a més informació:

Per a més informació:

www.larada.net

www.memoral.net
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FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Programa Enfila’t
La Xarxa Enfila’t uneix dos objectius
d’actuació claus en la dinamització
social del territori:
-

La promoció social i professional
de les dones

-

i l’atenció a l’augment demogràfic
de la població envellida.

Ofereix serveis a les persones grans des
dels locals socials, seguint els objectius
de “l’envelliment actiu” concepte desenvolupat per la OMS l’any 2001. Aquest
serveis es desenvolupen al sud del Solsonès, Cardona, Biosca, Torà i Calaf. Per
a potenciar i promocionar aquesta xarxa
de dones, s’ofereix formació en l’autoocupació des del cooperativisme, donant
eines professionals i personals per a fer

Territori de Masies
el pas cap a l’empresa pròpia. Paral·lelament, es dona relleu social i reconeixement públic a les labors desenvolupades
dins el rol femení i familiar a través
d’actes formatius públics, tallers grupals
dinàmics, i publicacions bimensuals del
Butlletí Dona i Gent Gran.

Coordinació i direcció tècnica del
projecte “Territori de Masies: Turisme
i cultura al Sud del Solsonès”, projecte
participatiu de promoció del patrimoni i
la cultura al Sud del Solsonès.
Elaboració d’una publicació sobre
Patrimoni i Cultura al Sud del Solsonès,
organització i guiatge de 10 rutes al territori amb la participació de veïns/es, i
elaboració de documentació de les rutes.
Disseny i execució d’accions formatives
de comunicació social i assessorament
en disseny de productes i activitats
culturals.

El projecte ofereix també la possibilitat
de participar en un espai d’ajuda mútua
entre dones en general, i de manera més
concreta un grup entre cuidadores que
tenen algun familiar al seu càrrec i amb
problemes de dependència. S’ofereixen
trobades i formacions per tal d’impulsar la Xarxa Enfila’t i la seva vesant
d’emprenedoria social, amb dones del
territori que d’aquesta manera promocionen conjuntament els seus serveis de
manera professionalitzada.

L’any 2012 s’inicia la col·laboració
amb el Grup Natura del Solsonès per
a l’impuls de projectes de custòdia del
territori, amb el disseny d’un programa

Per a més informació:

Per a més informació:

www.dependenciaenelmonrural
.wordpress.com

www.territoridemasies.cat
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propi pel Sud del Solsonès.
Els participants de Territori de Masies
són tant veïns/es com associacions i
empreses. El projecte segueix caminant
per ser una plataforma de persones i
entitats que duen o volen dur a terme
activitats de divulgació de la cultura
rural del Sud del Solsonès.
En el marc de Territori de Masies, L’ARADA organitza, en col·laboració amb la
comunitat benedictina del Santuari
del Miracle, la “Diada de Territori de
Masies” al Santuari del Miracle, que el
2012 celebra la primera edició que gira
entorn el barroc.
Territori de Masies s’emmarca en el projecte comunitari “Projecte ACTUA”.
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PROJECTES ESPECÍFICS, DISSENY

Programa de foment de l’emprenedoria comercial al centre històric de Calaf

Poma de Muntanya de la Vall de Lord

El Programa de foment de l’emprenedoria comercial al centre històric de
Calaf ha ofert espais de dinamització
de l’emprenedoria comercial i de la seva
promoció conjunta, l’acompanyament
en la creació de noves empreses comercials, i creació d’una borsa de locals en
desús que en faciliti el seu accés. Els
destinataris del projecte són tant els
veïns/nes de Calaf com els emprenedors
i comerciants.

Disseny del projecte social “Poma de
Muntanya de la Vall de Lord” i acompanyament en la seva posada en marxa.
Poma de Muntanya és un projecte agrosocial de conreu de pomes a les muntanyes de la Vall de Lord, al Solsonès.

El programa, i en els exercicis de creativitat que s’hi desenvolupen, es regeix
pels valors que es pretenen promoure
des del teixit comercial:
- el comerç de qualitat i proximitat,
- l’artesania,
- i els productes turístic-culturals.

L’ARADA ha acompanyat en la definició
de la organització dels emprenedors a
nivell empresarial, i ha elaborat el projecte i els seus impactes des del punt de
vista social, ambiental i econòmic.

Per a fer-lo possible s’han articulat un
seguit d’eines i de borsa de recursos
locals que han de fer possible l’establiment de comerços al nucli històric
de Calaf, així com la consolidació del
nucli històric com a centre comercial de
proximitat i de referència a nivell del
seu entorn territorial, l’Alta Segarra.

Per a més informació:
www.pomademuntanya.cat
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El projecte pretén revitalitzar l’economia de la Vall de Lord a través del
conreu de pomes i la oferta de serveis
culturals i socials associats a aquest conreu i al paisatge agroforestal de la vall.
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PROJECTES ESPECÍFICS, FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME

Promoció associaitiva i la Guia d’Entitats de Calaf

Assessorament administratiu

Altres

En el marc de la promoció associativa al
barri antic de Calaf s’ha elaborat un projecte d’ús d’espais per a activitats culturals i una Guia d’Entitats per acostar a
la població el moviment associatiu, així
com per fomentar trobades que esdevinguin un espai d’ajuda mútua associativa,
d’intercanvi de recursos.

Associació Malalts Mentals
Associació Boletaires

Disseny de projectes socials i de promoció territorial per a ens locals i entitats
locals (programes públics i privats
europeus —FEDER, LIFE —, autonòmics
i locals).

S’han realitzat una vintena de consultes i assessoraments, i s’ha editat
una Guia d’Entitats de Calaf per tal de
facilitar la promoció de les entitats i les
seves activitats, així com per ajudar a
enfortir els vincles entre elles. En ella
hi trobareu informació de les entitats i
grups informals de la vila, amb les seves
característiques i recursos, en alguns
casos per compartir.

La Guia d’Entitats està vinculada amb
un bloc i amb els seus mateixos objectius de promoció comercial:

Acompanyament en la gestió administrativa d’associacions (adaptació a nous
marcs legals, actualització administrativa i legal d’estatuts i junta directiva),
i en la organització del treball i de les
responsabilitats entre els socis i juntes
directives de les associacions.

www.guiaentitats-calaf.wordpress.com
A través d’aquest programa s’ha pogut
fer efectiva la constitució de l’Associació
de Veïns del Barri Antic de Calaf, així
com el seu foment, promoció i recerca
amb èxit de recursos.

Per a més informació:
www.guiaentitats-calaf.wordpress.com
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PROJECTES ESPECÍFICS, COHESIÓ SOCIAL

SERVEIS FORMACIÓ I PONÈNCIES

Mirades del Barri

UAB. Màster

Ponència DIBA

Docència en una sessió d’experiències
pràctiques de participació-acció en el
Màster Oficial de Participació i Polítiques Públiques de la UAB.

Participació en les jornades de dones
organitzades per l’ICD i la Diputació de
Barcelona amb la ponència entorn les
dones rurals i les possibilitats empresarials d’iniciatives d’atenció a les persones a zones rurals.

Ponència Pere Tarrés

ECA Olius

Participació en les Jornades Tècniques
de Plans de Desenvolupament Comunitari de la Generalitat de Catalunya, com
a ponents amb la explicació de la metodologia de l’ARADA i la importància de
la comunicació social en els processos
participatius.

Estratègia comunicativa, imatge i
disseny web, per al producte cultural i
turístic.

És un projecte de creació d’espais de
reflexió entorn al identitat del barri
com a fet dinàmic i divers, basat en el
reconeixement i la potenciació de la
identitat positiva.

Una identitat que alberg tant les
mirades de persones grans, que
van viure i viuen al barri, com de
les mirades de nouvinguts (primera
i segona generació).

“Mirades de barri” pretén aconseguir
tant des de la producció i visionat d’un
producte audiovisual final que aculli
les mirades de persones del barri i de
persones nouvingudes, però també, de
manera molt especial, durant el procés
participatiu d’execució del projecte i
d’experimentació (reflexió-acció) entorn
a les realitats del barri mentre aprenen
a utilitzar les eines audiovisuals.

En un context on trobem sobretot
aquests dos perfils de persones,
gent gran, i gent jove nouvinguda.
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SERVEIS COMUNICACIÓ SOCIAL I DISSENY GRÀFIC

Toc de Fusta Imatge corporativa / disseny web / gràfica publicitària

Catàleg del regadiu de Manresa

Cal Mas disseny web

Poma de Muntanya

XAC

Promoció de comerç de Calaf

Imatge corporativa / disseny revista, fulletons / roll-up per a estanc de fira
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Imatge corporativa / gràfica publicitària / disseny mapes

Imatge corporativa / disseny web

Gràfica publicitària
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PUBLICACIONS I EXPOSICIONS

L’Inventari de Gegants i Capgrossos del Baix Solsonès

Territori de Masies. Patrimoni i cultura al sud del Solsonès.

Neix de la motivació i el camí ja iniciat
en el marc de la recuperació de cultura
popular i gegantera dels membres de
l’Associació Cultural de Vallmanya i
dels veïns del nucli de Vallmanya i el
projecte ‘ACTUA’, promogut i coordinat
per L’ARADA.

Després de quatre anys de treball en el
projecte comunitari Territori de Masies,
surt a la llum la primera publicació. En
aquesta primera edició, en un primer
bloc la publicació ens introdueix, de mà
de veïns i entitats, als diferents poblets
i parròquies del Sud del Solsonès i a la
seva cultura i patrimoni. El segon bloc
està dedicat a quatre moments claus i
singulars de Territori de Masies: l’Origen de la pagesia i la prehistòria, amb la
descripció de 17 elements prehistòrics;
Recórrer la Terra de Frontera; l’Edat
mitjana, amb la descripció de diferents
torres i castells de les contrades, i l’ex-

Les més de 50 figures que trobem al
Baix Solsonès signifiquen, sens dubte,
una important aportació per a l’imaginari i cultura popular. La importància popular radica també de manera
especial en el procés de construcció, en
el què hi participa la gran majoria del
poble, que hi seguirà col·laborant en les
festivitats on es lluiran.

Per a més informació:
www.botiga.larada.net

Per a més informació:
www.territoridemasies.cat
www.botiga.larada.net
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plicació de l’origen de molts dels nostres
petits pobles i les seves viles-closes; El
Barroc rural i l’expansió de la masia; i
finalment les Guerres Carlines.
La publicació, amb nombroses fotografies i il·lustracions, pretén acostar-nos
al nostre patrimoni amb la intenció de
facilitar el reconeixement i descoberta
entre veïns i també per visitants. Per
a completar la descoberta, el llibre
convida a visitar el patrimoni que s’hi
descriu, i a visitar el Museu Diocesà de
Solsona, que alberga gran part del valuós patrimoni de les nostres contrades.

L’A R A D A ,

Quaderns de viatge, memòria popular en Super 8 mm’
Quaderns de viatge, és un projecte de
cerca de filmacions en els formats subestàndard de 8mm i Super 8mm, amb
l’objectiu de posar en va or el patrimoni
cultural popular de la Catalunya central. Els resultats ens permeten reviure
des de la mirada dels seus protagonistes,
expressions tant personals com el cinema domèstic i el cinema amateur entre
els anys 60 i 80.
El projecte facilita alhora la conservació
del material recollit en formats digitals,
per la posterior re-apropiació del mateix
pels seus protagonistes i pel conjunt de
la gent del territori, per qui esdevé part
del seu patrimoni cultural popular.

“Quaderns de viatge”, és un procés
que ens ha permès i ens ha de seguir
permetent la presa de consciència i la
promoció cultural pròpia de la Catalunya central a través de la recuperació i
exposició de material inèdit. En aquesta
primera fase s’han recollit pel·lícules de
Solsona i municipis del Sud del Solsonès,
Calaf, Els Prats del Rei, Cardona, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Rajadell,
Manresa, Santpedor, Aguilar de Segarra,
Jorba i Igualada. S’han recollit prop
de 200 pel·lícules i 20 testimonis han
aportat les seves vivències personals i
col·lectives entorn el formats 8 mm i
Super 8 mm, i el què, a través del visor
de les seves càmeres van poder captar.

Per a més informació:
www.botiga.larada.net
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RECERCA

CIMAS

UNILCO

Publicació, juntament amb Marta
Ricart, de l’article “Reporter@s de Calaf:
recuperación de la memoria del comercio
de barrio. El audiovisual como herramienta
de dinamización en contextos rurales de
Cataluña.” a la revista del CIS, sobre
l’audiovisual i la memòria com a eines
de promoció social.

Publicació de l’article “Apología a la cotidianidad”, que parla sobre metodologies
participatives, a la publicació “Autogestión, núm. 3”, editada per UNILCO.

Per a més informació:

Per a més informació:

www.redcimas.org

www.ilusionismosocial.org
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XARXA

L’ARADA forma part de diverses xarxes
territorials per tal de contribuir al treball
organitzat al voltant de diferents temàtiques
de transformació social i territorial.
L’ARADA forma part de la Xarxa Coop,
la nova cara de la Xarxa Gedi:
Xarxa Coop és l’inici d’una nova etapa,
amb nous grups incorporats i l’adaptació del projecte als temps canviants que
ens toquen viure.
Xarxa Coop està formada per 7 cooperatives
(Gedi sccl, Actua sccl, Aema sccl, +Més sccl,
Frescoop sccl, Esport 6 sccl, L’arada sccl) de
treball d’iniciativa social que compartim el
compromís amb una economia socialment
responsable i implicada en la promoció local i
la trans formació social. Aquest compromís es
manifesta tant en la tipologia dels serveis que
oferim en conjunt, com en el caràcter obert i
dinàmic que donem a la xarxa.
Es tracta d’una aliança entre projectes
que compartim un espai obert, d’intercanvi i creativitat que garanteix l’oferta
de serveis adaptats a les diferents realitats complexes dels nostres temps.

Els objectius són:
1 Crear un entorn creatiu i obert que
permeti oferir serveis innovadors i
integrals que vetllin per la transformació i promoció social.
2 Crear un espai on teixir aliances entre iniciatives empresarials i el territori, i des d’on s’acompanyi la creació
de nous projectes empresarials que
comparteixin els valors socials.
3 Garantir la transparència i transferència dels nostres projectes al
territori.
4 Promocionar les iniciatives de la xarxa i millorar-ne la qualitat socioempresarial, la projecció econòmica i
sostenibilitat des de la intercooperació entre entitats sòcies.

La diversitat, la creativitat, el treball en
xarxa i la implicació territorial són els
principals valors de cadascuna de les
iniciatives que en formem part i també
els valors que defineixen la iniciativa
col·lectiva de Xarxa Coop.
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