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 ARADA té una experiència de 7
 anys en la promoció de projectes
 locals sostenibles i la promoció local. 
L’Arada compta amb un equip multidis-
ciplinari especialitzat en la investigació 
participativa (de la metodologia d’inves-
tigació-acció participativa), la promoció 
cultural, la gestió i el desenvolupament 
rural i la gestió sostenible del paisatge i la 
seva biodiversitat associada.

Es compon d’un equip multidisciplinari 
format per un ambientòloga i ecologa, un 
sociòleg i politòlegs. Dins l’equip hi trobem 

també professionals del món audiovisual, 
del disseny gràfic, i enginyers superiors en 
informàtica amb qui, des de fa uns anys, es 
treballa conjuntament en el desenvolupa-
ment d’aplicacions webs d’interpretació i 
promoció del territori.

La seva experiència en projectes de pro-
moció local i comunitària, reconeixement i 
promoció social i ambiental dels territoris 
a través de fonts orals, es basa tant en l’ex-
periència dels seus membres i els diferents 
projectes duts a terme com a la xarxa d’enti-
tats en què es troba.

QUÍ SOM?

L’



  

  l paisatge és indissociable de la
 història i voluntats dels veïns a qui
 acull, i la història dels veïns i dels 
pobles és indissociable del paisatge on es 
desenvolupa i dels seus recursos.

Entenem paisatge com aquell entorn, natu-
ral però també social, cultural i econòmic, 
que al llarg de la història acull tranforma i 
és transformat per les poblacions.

Memòria i Paisatge ofereix un servei que
pretén interpretar el paisatge a partir
de la història, i la història a partir del
paisatge, a través de fonts orals, i de la mà 
de diferents possibles formats: audiovi-
suals; aplicacions interactives; edicions 
gràfiques, plafons interpretatius i suports 
cartogràfics.

E

PRESENTACIÓ EL PROJECTE

El servei s’adapta a l’interès i recursos 
específics de cada entorn. Ja siguin enfo-
cantes al patrimoni material o immaterial 
singulars (des del patrimoni ramader i 
agràri, al contraban, complexos patrimo-
nials concrets i altres trets de la cultura 
popular), esdeveniments i pertorbacions 
naturals (com incendis, riuades.., períodes 
d’ús intensiu de recursos naturals..), o des 
de grans esdeveniments històrics i la seva 
evolució en el territori en qüestió en l’úl-
tim segle (transformacions en l’economia 
productiva, com la indústria, la mineria, la 
revolució agrària, o altres esdeveniments 
polítics i culturals).

        ualsevol poble o territori ha viscut 
         en l’últim segle un seguit d’esdeveni-
ments que l’han transformat completament.  
El paisatge és un reflex de la història d’un 
territori, del què és avui i del què vol ser. 
A través del record i del fer del dia a dia, el 
paisatge ens configura la nostra manera de 
fer i de voler.

Memòria i Paisatge pretén interpretar el 
paisatge d’un entorn a través dels seus 
valors socials i comunitaris, però també 
ecològics. Tampoc s’escapa d’interpretar la 
relació que hi ha entre els diferents valors: 
com la vida a un territori pot afavorir un 
paisatge en bon estat, i viceversa.

És un servei d’interpretació del paisatge a 
través de la memòria i els recursos natu-
rals, el patrimoni material i immaterial. 

A partir del paisatge, 
la història, les fonts 
orals i la relació de 
l’home amb l’entorn

El servei s’adapta a l’interès 
i recursos específics de cada 
entorn
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 s realitza un treball de recuperació de la 
 memòria històrica i popular, especialment 
 a través d’entrevistes a les persones més 
grans, i per tant, a través de fonts orals.

Es complementen aquestes amb entrevistes a tèc-
nics i persones clau, el recull gràfic i/o audiovisual  
dels paisatges i esdeveniments característics del 
territori.

Es du a terme també una recerca i digitalització de 
fotografies antigues, i sessions obertes de mapeig 
del paisatge, els seus indrets i canvis.
Es poden realitzar altres tallers participatius de 
recull i documentació de fotogr afies antigues, 
d’arxius documentals, i sessions col·lectives de 
recull de fonts orals.

RECUPERACIÓ 
DE LA MEMÒRIA 

E  l conjunt d’entrevistes i el material
 audiovisual i gràfic recollit, s’analitza, s’in 
 terpreta i es sintetitza per a ser retornats 
en els formats escollits. El procés de recollida del 
material busca el consens col·lectiu abans de deci-
dir el contingut a retornar. Els tallers participatius 
s’enfoquen també en això. 

Molt important és el procés de cohesió i reco-
neixement social i identitari resultant del pro-
jecte. No només amb col·lectius concrets com 
la població més gran, sinó a través d’un treball 
intergeneracional i a nivell de poble o territori. 

Els projectes es desenvolupen a través de tallers, 
caminades, visionats de fotografies, i altres activi-
tats de dinamització social i comunitària. 

 ls formats amb què ja ha treballat i 
 recomana l’ARADA són (a escollir segons el  
 projecte):

       -  Edició i publicació gràfica del material  
 audiovisual i de les fonts orals.
       -  Rutes interpretatives.
       -  Plafóns interpretatius i suports 
 cartogràfics.
       -  Aplicatiu-web interactiu. 
       -  Documental audiovisual.

INTERPRETACIÓ 
DEL PROJECTE

ELABORACIÓ DE 
PRODUCTES 
INTERPRETATIUS

E E

1 2 3

Desenvolupament

Els passos..

Els projectes de l’ARADA parteixen de la participació i consens ciutadà,
tant en el recull de continguts com en la priorització d’aquells que els són més sentits i representatius.

El relat cultural i identitari d’un terri-
tori a través de les vivències de la seva 
gent.



Edició gràfica de material audiovisual i de les fonts orals en format de publi-
cacions, periòdiques o finals, a mode de retorn dels continguts recollits en el 
projecte: històries de vida, inventari de patrimoni, recull fotogràfic, rutes, etc. 

En format de publicacions periòdiques es poden també publicar revistes de 
seguiment del projecte, en les quals es van presentant resultats recollits, com 
entrevistes als veïns i fotografies recollides.

Elaboració de plafons interpretatius en llocs emblemàtics, resultat del treball 
de camp a través de fonts orals, i dels tallers participatius. Incorporació en els 
mateixos de codis QR que complementin la informació del plafó a través de 
l’aplicatiu-web o d’una web del projecte amb més continguts. 

Desenvolupament

Els productes interpretatius

1 - EDICIÓ GRÀFICA 2 - PLAFONS INTERPRETATIUS

Imatges del “Projecte Molsa: Història popular 
de la pagesia a la Molsosa i rodalies”

Imatges dels projecte ‘Entorn Viu de Montbui”, “Miracle Viu” i “Memòria i Paisatge a Guardiola de 
Berguedà”



Elaboració d’un aplicatiu web d’interpretació en clau d’evolució històrica 
del material recollit, tant des del relat del veïnat, com a través de fotografies, 
cartografia, i vídeos. 

Elaboració d’un audiovisual que repassi a través de dos grans temàtiques, i 
des de testimonis en primera persona, els usos dels camins pel contraban, 
i l’evolució de la ramaderia al llarg del segle XX, i la seva vinculació social 
i ecològica. Que exposi la importància del paisatge en la quotidianitat del 
territori i la seva rellevància en la vida de les persones que el comparteixen. 
També els canvis que ha sofert al llarg de la història i com aquests han mode-
lat la vida de l’home i viceversa.

3 - APLICATIU WEB - MÒBIL 4 - DOCUMENTAL AUDIOVISUAL

Imatges del projecte “Memòria i Paisatge a Guardiola de Berguedà”

Desenvolupament

Els productes interpretatius



Elaboració d’itineraris i rutes a l’entorn, vinculades el material recollit i 
segons les temàtiques prioritzades. Esdevenen una eina de dinamització 
cultural, mentre al mateix temps es poden plantejar com espais on continuar 
recollint el testimoni dels i les participants, d’aquesta manera ampliar el con-
tingut del projecte. 

Un últim producte, sempre resultant de tots els altres i igual o més important 
que aquests, és el recull de material per a als arxius municipals corresponents. 
Aquests es formalitzen en hores de testimonis orals enregistrats en vídeo o 
àudio i en formats d’històries de vida, fotografies i altre material documen-
tal. Poden passar a formar part dels arxius existents, o es poden crear nous 
arxius, inventaris o catàlegs de memòria popular.

5 - ELABORACIÓ D’ITINERARIS I RUTES 6 - AMPLIACIÓ DELS ARXIUS MUNICIPALS

Imatges del projcte “Entorn Viu de Montbui”
Imatges dels projecte “Memòria i Natura a la Serra de Castelltatllat”, “Entorn Viu de Montbui, i 
“Memòria i Paisatge a Guardiola de Berguedà”

Desenvolupament

Els productes interpretatius



“EL MIRACLE: HISTÒRIA RECENT
D’UN PAISATGE DINÀMIC”
 ls paisatges no només són, per
 exemple, els arbres, sinó també
 les relacions socials de tots aquells 
que hi viuen”. Amb aquesta premissa com 
a punt de partida es va construir el projecte 
“El Miracle, història recent d’un paisatge 
dinàmic”, promogut per L’ARADA i el San-
tuari del Miracle, amb el suport de l’ADF 
Natura Viva i l’Associació Territori de 
Masies. L’objectiu d’aquest projecte és “in-

terpretar el paisatge i reforçar-ne el caràcter 
dinàmic i social”. “El Miracle, història re-
cent d’un paisatge dinàmic” relata els canvis 
en el paisatge del Miracle i rodalies en els 
darrers vint anys, i també de les costums de 
veïns i visitants associades a l’entorn.

El projecte és promogut per L’ARADA i el 
Santuari del Miracle, en el marc de “Terri-
tori de Masies” i amb el suport de l’ADF 

miracleviu.territoridemasies.cat

Exemple d’experiència 2

Natura Viva.

El seu objectiu és interpretar el paisatge del 
Miracle i rodalies (PEIN del Miracle), re-
marcant el caràcter canviant del nostre pai-
satge, especialment arran del foc del 1998, 
i sempre posant de manifest la vinculació 
d’aquest amb els seus veïns (des del punt de 
vista social, econòmic i cultural). 

El projecte és possible gràcies a entrevistes a 
tècnics i veïns. S’entrevista a un total de 18 
persones veïnes de 18 cases del Miracle, 2 
tècnics, i 7 associacions i entitats

Durant les entrevistes es recullen fotografies 
antigues i actuals. En total s’han recollit 230 
fotografies, de 25 fons diferents. A partir 
de les entrevistes, a banda de l’edició de les 
peces audiovisuals, s’han identificat indrets 



Edel Miracle que es consideren interessants 
pel veïnat degut a la seva importància social 
(20), i també indrets que es consideren im-
portants per la seva qualitat ecològica (30).

Les eines que ens permeten aquesta inter-
pretació són una aplicació web amb contin-
gut multimèdia, un documental, una ruta i 
plafons interpretatius.

Es distribueixen 5 plafons interpretatius a 
indrets prioritzats col·lectivament.

El documental es complementa amb capí-
tols específics sobre:
- Les Agrupacions de Defensa Forestal
- La Gestió dels Boscos
- El Foc del 1998
- Le Regeneració Ecològica

En el mapa interactiu s’ubiquen els llocs 
més importants i emblemàtics que van des-
tacar els entrevistats perquè s’interpreti el 
paisatge “a partir d’aquestes vinculacions”. 

Així, alguns dels indrets marcats en el mapa 
inclouen també càpsules audiovisuals amb 
les experiències dels veïns i visitants.
Aquest és el cas, per exemple, de la Rove-
llonera, un bosc de trobades, on els es-
tiuejants hi anaven a contemplar postes de 
sol i on se celebrava el dinar de l’Aplec de 
Sant Gabriel. “Abans del foc, al setembre, 
ja hi trobaves rovellons i feia molta il·lusió 
[...]; després, va canviar molt” , relata en el 
documental la Josefa Martínez, una veïna 

del Miracle.
La ruta senyalitzada per aquest espai natu-
ral que es pot recórrer amb una aplicació 
web, en què apareixen marcats els llocs més 
emblemàtics i imatges antigues. En aquest 
relat d’un paisatge canviant, hi són molt 
presents els efectes dels incendis del 1998 a 
la Catalunya Central i, per això, el projecte 
també mostra la regeneració ecològica i 
social que es produeix després d’una devas-
tació. 

miracleviu.territoridemasies.cat



  

“MEMÒRIA I PAISATGE
A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ”
 emòria i Paisatge a Guardiola de
 Berguedà és un projecte docu-
 mental i audiovisual de recuperació 
de la memòria oral, a través del qual es 
relaten els canvis ambientals i socials més 
importants del segle XX. És la mateixa 
veu de la gent gran des d’on es descriu la 
relació dels habitants del municipi amb el 
seu entorn natural. A través de l’arxiu de 
fotografies antigues i de l’elaboració d’entre-

vistes d’històries de vida a la gent més gran 
i a persones clau del municipi, el públic pot 
consultar el material elaborat pel projecte 
en diferents formats:

L’aplicació web gratuïta, permet a qui la 
consulti (tant des de dispositius mòbils 
smartphone com des d’un ordinador perso-
nal), situar-se sobre un mapa del municipi 
per explorar-ne els esdeveniments històrics, 

M

memoriaipaisatge.cat

Exemple d’experiència 1

explicats en primera persona i a través de 
textos i fotografies antigues. En l’aplicació 
es poden consultar textos històrics, més de 
150 fotografies antigues, més de 35 vídeos. 
També es poden consultar hàbitats naturals 
i resseguir les activitats extractives més 
importants per a cada gran època. La infor-
mació es divideix en 4 grans èpoques que 
recorren tot el segle XX fins a l’actualitat.

El documental, on es presenta una síntesi 
de les entrevistes en format documental, i 
consultable des de l’aplicació web: memo-
riaipaisatge.cat

L’arxiu documental del projecte, amb 23 
entrevistes realitzades, amb més de 20 
hores gravades, i les més de 500 fotografies 
recollides. L’ajuntament de Guardiola de 
Berguedà és el dipositari d’aquest arxiu 
generat per aquest projecte.



  

Experiències

PROJECTES SEMBLANTS DE L’ARADA 

miracleviu.territoridemasies.cat memoriaipaisatge.cat goo.gl/VLDUvZ

l a r a d a . c o o p

 
paisatgesmontgai.catprojectemolsa.larada.net

entornviumontbui.cat

www.castelltallat.com/memoria-i-paisatge
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Direcció 1: Cal Palà s/n
 Prades de La Molsosa
 08281 - Solsonès
Direcció 2: Carrer Talamanca, 8
 08241 - Manresa
Mòbil: 672 491 223
Tel. fix: 938 729 709
Correu: info@larada.coop
Web: larada.coop
Twitter: @laradacoop
Facebook: /larada.creativitatsocial
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