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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.’
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PROJECTES D’INTERVENCIÓ INTEGRAL

Projecte ACTUA - Territori de Masies

PDC Xup i Balconada

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.

Plans de Desenvolupament Comunitari dels
barris del Xup i Balconada de Manresa (20142016)

El projecte ‘Implementació Participativa
del PAI del Solsonès’ (d’ara en endavant
Projecte ACTUA) s’inicia al desembre del
2006. L’àmbit d’intervenció és supramunicipal i es concreta en els següents
municipis de la comarca del Solsonès:
La Molsosa, Pinós, Riner, Clariana de
Cardener, Llobera i Pinell de Solsonès, i
enguany s’hi han adherit els pobles de
Castelltallat (Sant Mateu de Bages) i Llanera (Torà). Des de l’ACTUA es treballa en
diferents actuacions proposades i prioritzades pels veïns i entitats del territori.
Enguany, amb la celebració dels 10 anys,
l’assemblea anual es centra en la revisió
de la feina feta i en el disseny conjunt
d’un nou full de ruta pels propers tres
anys, d’on es sorgeixen les actuacions on
treballar, moltes d’elles en el marc de
l’Economia Social i Solidària.

A banda del treball en actuacions, des
de l’ACTUA s’ofereix funcions de Centre
de Recursos per l’empresa de projectes
col·lectius, i es dóna suport a l’empresa i promoció de diferents iniciatives
al territori (suport de l’equip tècnic de
l’ACTUA, cerca de recursos econòmics,
financers i organitzatius...). A banda es
dur la feina tècnica del projecte Territori de Masies, projecte associatiu de
valorització del territori a través de producte local, serveis turístics i culturals,
i projectes d’entitats associatives. Entre
diferents activitats del 2016, destacar la
celebració de la primera edició del Mercat- Concert de Territori de Masies, a
Sant Serni, amb la participació de productors locals.

Els PDC dels barris de la Balconada i el
Xup de Manresa són un programa del
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya,
que actualment promou l’Ajuntament
de Manresa i que desplega L’Arada.
Aquests Plans de Desenvolupament Comunitari s’enfoquen en la creació de
projectes amb beneficis comunitaris al
barri, tant a nivell social, cultural com
ocupacional. Les actuacions van orientades a oferir respostes col•lectives als

El projecte ACTUA- Territori de Masies és un dels projectes presentats
a projectelliures.cat, promogut per
COOP57, ECAS i Òmnium cultural, projecte d’abast català contra l’exclusió de
la pobresa i de transformació social.

Per a més informació:

Per a més informació:

www.actua.larada.net
www.territoridemasies.cat

www.pdcxupmanresa.cat
www.pdcbalconadamanresa.cat
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processos de reforç de l’associacionisme
i la creació de nous projectes associatius al barri, la cohesió i integració social, com a la co-responsabilitat col•lectiva en la millora del barri. Aquests
plans es basen en el foment del treball
en xarxa entre entitats, serveis i persones del barri i de l’entorn, iniciant
o reforçant projectes existents, que
busquen la participació de tots i totes.
Al llarg del 2016, convé destacar, entre
altres projectes, la dinamització del jovent, la consolidació del Servei d’Orientació Sociolaboral, l’impuls de les revistes del barri o la creació d’espais de
trobada entre veïns i entitats del barri.
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PROJECTES ESPECÍFICS, MEMÒRIA I CULTURA POPULAR

Memòria i Identitat Popular - Artés

Paisatges de Montgai i Butsènit
Pla de Desenvolupament Comunitari de
Montgai i Butsènit
El Pla de desenvolupament comunitari
rural de Montgai i Butsènit (Paisatges
de Montgai i Butsènit) és un projecte finançat per la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitaria de la Generalitat
de Catalunya. Aquest busca generar
dinàmiques comunitàries que abordin
realitats pròpies d’aquest territori com
són: una estructura de la població envellida, manca d’oportunitats laborals i
ocupacionals, manca de suport explícit
a l’associacionisme, i un potencial comunitari important, associat a un elevat
coneixement de l’entorn i del veïnatge.
El projecte esdevé pioner en vincular

el treball comunitari pel desenvolupament local des de la memòria oral i la
identitat popular. A nivell de procés, es
basa en la creació d’espais de promoció
comunitària des de diferents entorns,
des del suport i promoció de projectes
existents i nous projectes, la creació de
xarxes de cooperació, el suport associatiu i com a espai cívico-comunitari.

Memòria i identitat popular, és un treball de recuperació de la memòria popular i col·lectiva del poble d’Artés en
el marc de la celebració del centenari
de la Revolta dels Burots del 2 de Gener de 1917, efemèride local de gran
transcendència històrica pel municipi.
La recuperació de la memòria popular,
no es basa en conèixer tan sols els fets
històrics del nostre passat més immediat,
sinó també la vida quotidiana d’aquells
que els van viure. Per això, és important
que siguin els propis veïns i veïnes que
expliquin els seus records davant els diferents esdeveniments històrics i les vivències quotidianes dels seus avantpassats.
Des d‘aquesta perspectiva, s’ha dut a terme la recopilació de testimonis orals per
ampliar els coneixements sobre la vida
artesenca durant aquest període històric.

El projecte es desplega des d’una metodologia d’investigació acció participativa,
buscant la implicació del teixit i veïnat
local en l’impuls de projectes amb repercussions comunitàries. Al llarg d’aquest
2016 les activitats s’han centrat en la recuperació de la memòria i els indrets de
Montgai, a través d’entrevistes i tallers
participatius, i especialment al voltant
de vivències històriques en general de la
població amb els pobles i el seu entorn,
i més concretament la història de les cases i dels comerços, i finalment tambés
les construccions de pedra seca. S’han
realitzat tallers i transectes participats
interpretatius. Finalment s’han ampliat
els arxius locals, i s’ha produït una publicació de retorn del procés iniciat el 2015
de recull de històries de vida, “Paisatges de Montgai i Butsènit, les vivències
de la nostra gent”. Identificació de les
cabanes i construccions de pedra seca.

Per a més informació:
www.revoltadelsburots.artes.cat
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La memòria dels Manxons - Callús

Memòria i Cultura a Saldes

Memòria Popular de les dones a la Nou del Berguedà

Procés participatiu de recuperació de
la memòria popular a Callús per construir una identitat compartida, recollint i difonent les opinions i testimonis
de la població en relació a la història
del bressol del municipi: Els Manxons.

Durant l’any 2016 s’ha iniciat també un
procés de recuperació de la memòria
popular al municipi de Saldes, que es
preveu que tingui continuïtat al 2017.
En aquest cas, es van dur a terme sis entrevistes a set persones. Així mateix, es
va fer un taller de mapeig sobre aspectes del municipi d’índole diversa: punts
d’aigua, boca-mines, fonts, camins...
i es va aconseguir un arxiu fotogràfic
d’imatges històriques dels diversos pobles del municipi. Tota aquesta informació s’ha concretat en una publicació
de retorn, de tipus revista, que integra
aquests diversos materials per tal de motivar la població de cara a un projecte
que, com s’ha dit, es preveu que tingui
continuïtat durant aquest 2017. A més,
s’ha començat a dissenyar un aplicatiu/
pàgina web que integra aquest material a la manera de Memòria i Paisatge a Sant Mateu de Bages o el projecte
homònim de Guardiola de Berguedà.

L’Arada ha impulsat a la Nou de Berguedà un projecte també de recuperació de
la memòria popular però en aquest cas, i
per primer cop, centrat des d’un punt de
vista de gènere: enfocat en les dones, es
tractava de recuperar, mitjançant entrevistes i un taller de mapeig i fotogràfic,
aquella part més invisibilitzada, però
que tanmateix és bàsica per al sosteniment de la vida i del treball productiu.

El projecte consisteix en la recuperació
de la memòria oral a partir de la participació dels propis veïns com a base per a
la promoció de la identitat comunitària.

A part d’altres aspectes més generals,
com els de l’electricitat o l’abastiment,
el focus del projecte s’ha posat en els
oficis, les feines, les rutes i els llocs que
les dones de principis de segle XX freqüentaven: es va detallar des del camí
per on les dones anaven a treballar a
les fàbriques tèxtils de Sant Salvador de
la Vedella fins als safaretjos i els gorgs
on feien la bugada; així mateix, s’hi
han tractat altres aspectes, com ara la
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divisió del treball per sexe en tots els
àmbits, inclosa la matança del porc; elements de salut i sexualitat femenines...
El projecte ha tingut una molt bona acollida veïnal, que es va fer palesa en el
taller celebrat a principis de desembre i,
amb tot el material recollit, s’ha fet una
publicació de retorn en forma de revista.

L’A R A D A ,

Memòria i Paisatge a Sant Mateu de
Bages - Fase III

Paisatges Vius a Sant Mateu de Bages

El 2016 s’ha donat continuïtat a la feina
de recuperació de la memòria i interpretació dels boscos iniciat el 2014 al municipi de Sant Mateu de Bages. La tercera
fase de “Memòria i Paisatge” ha consistit
en la realització d’un seguit de tallers
participatius de documentació vivencial
i mapeig comunitari, i diferents trobades
veïnals durant les quals els veïns i veïnes han fet un exercici memorístic que
inclou la dimensió social del paisatge.
També s’ha continuïtat la tasca de documentació poarticipada de fotografies,
tot plegat per ampliar l’inventari participat de patrimoni material i immatgerial associat al paisatge i a la identitat
dels pobles. El projecte s’ha finançat
a través de la Diputació de Barcelona.

Amb el projecte “Paisatges Vius a Sant
Mateu” s’ha iniciat la implementació
d’un nou concepte turístic, vinculat en
la construcció participada del posicionament turístico-cultural del municipi.

C R E AT I V I TAT

S O C I A L

Fonollosa Cultura i Memòria

aquest mateix llibret vingulat a l’antic
camí saliner i dues rutes ja existents,
creades en projectes anteriors a Sant Mateu.
Tot aquest material, s’ha incorporat a
l’aplicatiu web que, damunt del mapa,
permet visualitzar diferents aspectes
d’interès cultural/paisatgístic del municipi. S’ha finançat a través de la línia
d’iniciatives turístiques innovadores de
la Diputació de Barcelona.

Una de les rutes més importants, i que
articulava bona part del municipi de
Sant Mateu (unint els diferents nuclis
que el conformen) va ser l’anomenada
ruta de la sal, de la qual se n’ha recuperat la memòria històrica i s’ha inventariat el patrimoni que hi ha al llarg del
seu recorregut, i s’ha elaborat un llibret
explicatiu.

Per a més informació:

Així mateix, s’han traduït a tres idiomes

santmateubages.memoriaipaisatge.cat

Per a més informació:
santmateubages.memoriaipaisatge.cat
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El projecte s’enfoca en el foment de la
identitat positiva a partir del paisatge
social (que s’inclou aquí des de la dimensió del paisatge i l’activitat de cultura
popular), com a base per a la promoció
de la participació i benestar comunitari. Després d’una negociació prèvia amb
els agents i veïnat local, el projecte s’ha
centrat per una banda en la recuperació de la memòria popular associada als
moviments culturals de la transició, i la
memòria de l’acció associativa i cultural,
i per l’altra en els canvis en l’entorn natural.
Es treballa des del punt de vista dels protagonistes i la seva relació històrica, social i ambiental amb el seu entorn. Les
línies d’actuació són el mapeig comunitari, la recollida de la memòria popular
sobre el paisatge natural i el social i cultural que s’hi relaciona, a través d’entrevistes i tallers, l’elaboració de rutes
participades, i finalment la contribució
a l’arxiu municipal.

M E M Ò R I A

D ’A C T I V I TAT S

2 0 16

Memòria i Paisatge al Baix Solsonès
Memòria i Paisatge al Baix Solsonès ha
tingut per objectiu la potenciació de la
identitat positiva a partir del paisatge
social (que inclou la dimensió memorística i social del paisatge, incloent
les relacions socials en la interpretació
d’aquest) com a base per a la promoció
comunitària. El projecte ha comportat
un programa d’activitats participatives
de treball picosocial sobre memòria per
a cada poble, que inclourà tallers veïnals
de documentació de fotografies antigues, tallers de mapeig col·lectiu d’in-

Relats i Memòria de Rajadell
drets identificatius, i tallers participatius
de recull i documentació del patrimoni
natural i cultural del darrer segle. Així
mateix, s’han entrevistat una trentena de persones d’edat avançada per tal
de recuperar la memòria popular de la
zona i complementar la informació recollida en el marc del procés participatiu.

El projecte participatiu Relats i Memòria
de Rajadell es desplega conjuntament
amb l’Ajuntament de Rajadell per treballar la identitat del municipi des dels
testimonis vivencials de la població
en relació a la història de l’últim segle.
El projecte ha consistit en un seguit
d’activitats participatives de potenciació de la identitat a partir d’un discurs
del paisatge social i cultural rural, reconstruït per els propis veïns com a
base per a la promoció comunitària.
Aquest discurs inclou la dimensió de la
memòria oral al voltant del context natural, cultural i social, i com aquests han
canviat i per tant també les relacions

Amb tot el material generat, s’ha creat
un arxiu per poble custodiat i promogut pel veïnat. Aquest programa representa l’obertura d’espais setmanals
de trobada veïnal per conversar sobre
la seva història i vivències. La publicació de retorn és un treballat relat de
les formes de vida i relacions socials al
Baix Solsonès durant els dos primers
terços del segle XX. Així mateix, part
de la informació es pot consultar al web
del projecte. El programa, finançat per
mitjà de l’Obra Social de la Caixa, s’ha
desenvolupat als municipis de Llobera,
Pinell, Clariana de Cardener, Riner, Pinós i Llanera. Pròximament s’hi incorporaran part dels resulats dels projectes
desenvolupats a Castelltallat (Sant Mateu
de Bages) i la Molsosa, respectivament.

Per a més informació:
memoriaipaisatge.territoridemasies.cat
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socials amb ell i la seva interpretació.
S’han obert diferents espais de participació, des d’entrevistes d’històries de vida, a
dos tallers de mapeig d’indrets emblemàtics i usos de l’entorn, i dos tallers de documentació de fotografies antigues. Ha
esdevingut en un seguit d’espais de trobada veïnal, de reconeixement social de
la gent més gran, un espai de contacte intergeneracional, també com a procés de
mediació social i territorial. Finalment
s’ha editat una petita publicació de recull dels testimonis orals i classificada per
grans temàtiques en la història del municipi. Aquesta s’ha repartit entre la publicació després d’una presentació final.

L’A R A D A ,
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PROJECTES ESPECÍFICS, DESENVOLUPAMENT LOCAL

+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu

Memòries del Calaf Miner
Aquest ha estat un primer pas en el treball de l’Ajuntament de Calaf per recuperar el llegat històric de la Conca Minera de Calaf. L’aposta per potenciar la
participació social al voltant de la recuperació de la memòria de l’acció minera
a Calaf i entorn en el segle XX s’ha concretat en un taller ciutadà per debatre
estratègies i accions a emprendre, i un
seguit d’entrevistes d’històries de vida.
Es vol iniciar i promoure un procés de
reconstrucció de la identitat col·lectiva al voltant del patrimoni material i
immaterial que vincula la població de

+60 Alt Empordà. Propostes per a un
envelliment actiu és un procés de participació per a la definició de polítiques locals d’envelliment actiu promogut pel Pla per a la Inclusió i la
Cohesió social de l’Alt Empordà del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb
la col·laboració dels ajuntaments de Borrassà, Castelló d’Empúries, L’Escala,
La Jonquera, Llançà, Roses i Vilafant.

Calaf amb el seu passat miner, sempre
en clau de positivització del fet històric
i identitari. Els resultats dibuixen un
punt d’inici i full de ruta per aprofundir
aquest 2017 i en vistes a mig i llarg plaç.

+60 Alt Empordà ha obert un procés de
reflexió sobre l’envelliment actiu a la comarca amb la finalitat d’acordar accions
i fer una proposta de recomanacions als
ajuntaments i altres agents locals per a
millorar la qualitat de vida de les persones més grans que resideixen al territori.
El procés de treball en aquests municipis
finalitza amb l’elaboració d’un Informe
de resultats que identifica els àmbits estratègics i fa una proposta d’actuacions,
que els i les participants de les sessions
de participació han considerat prioritaris. És un document de treball que ha de
servir de base per al treball de contrast
amb els diferents agents locals amb responsabilitat en el disseny i la implementació de polítiques públiques d’envelliment actiu. La finalitat és operativitzar
les propostes i ajudar a l’Ajuntament a
definir les prioritats del municipi en relació a l’envelliment actiu, tenint en compte la participació i implicació del con-
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junt d’agents i ciutadania del municipi.
El procés participatiu +60 Alt Empordà
a Borrassà s’ha concretat en la realització de 3 sessions de participació en cada
un dels 7 municipis esmentats entre
octubre i novembre de 2016. Aquests
tallers anaven adreçats a ciutadania de
més de 60 anys i entitats del municipi.
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Fòrum del Talent Solsona i Cardona

Pasturem.cat

El Fòrum del Talent, és un nou projecte
per promoure la innovació empresarial
i social del territori, sota l’impuls de
l’Agència de Desenvolupament Local de
Solsona i Cardona.

PASTUREM.CAT sorgeix de la iniciativa
de l’associació la Gaiata, tres pastors i
pastores i l’associació Territori de Masies
per difondre la tasca i revaloritzar l’ofici i la vida de les persones que ens dediquem a l’ofici de pastor. Una feina antiga, amb mil·lennis d’història, però que
segueix sent, i lluitem perquè així sigui,
una opció de vida plenament vàlida, i necessària, als temps d’avui en dia.

L’objectiu central del Fòrum ha estat
el de generar espais de debat i reflexió
conjunta entre el sector públic i privat
en l’àmbit de la cooperació i la innovació empresarial i social, considerant-les
la clau de volta per al desenvolupament
social i econòmic del nostre territori.
D’aquesta manera, al llarg del 2016 s’ha
organitzat un cicle de ponències, tallers
participatius i una taula rodona d’experiències del territori, de forma itinerant
a ambdues poblacions i obertes al teixit
empresarial i social del territori i a tota
la ciutadania en general, i on s’ha posat
el focus en les actituds i els valors, la cooperació, l’economia social, la cohesió social, la innovació i la millora del treball
en equip.

L’ARADA SCCL és l’entitat encarregada del disseny i execució del projecte
de foment de la venda directa i circuits
curts de comercialització del producte derivat del sector de l’oví. Es dissenya un portal web de contacte directa
amb més de 50 pastors de Catalunya,
amb informació sobre el diferent procés productiu, serveis i productes que
ofereixen. El projecte s’acompanya de
diferents tallers de debat sobre la realitat i voluntats dels pastors i del territori
(incloent el sector de la restauració, turístic i cultural), i la elaboració de vídeos
divulgatius sobre el paper dels ramats a
nivell cultural, social, territorial i econòmic, vídeos produïts per Dan Ortínez.

Per a més informació:

Per a més informació:

www.adlsolcar.cat/forumdeltalent

www.pasturem.cat
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Terra de Profit
Disseny, gestió administrativa (cerca de
recursos organitzatius i econòmics), i
execució de l’ideari i material de comunicació del projecte Terra de Profit. Promoció del consum local i de la venda de
proximitat de productes d’horta, ramaderia, vi i cava a la comarca del Bages”.
El projecte té per objectiu promocionar
els circuits curts de comercialització i la
venda directa de tres sectors concrets:
l’horta ecològica, la ramaderia ecològica (avicultura), i el sector del vi i el
cava. L’objectiu principal és la promoció
del consum de proximitat dels sectors
productius anomenats a la comarca del
Bages, i en concret del producte Tornaterra (emprès pel pagès professional Arnau Vilaseca), el producte Ecopallareta
(emprès pel pagès professional Gerard
Font), i els productes de vi i cava del
Celler Cooperatiu Artés (amb DO Pla de
Bages i DO Cava). El consum d’aquests
productes i sectors s’estructura en tres
agrobotigues, dues d’elles situades a
Manresa, i una d’elles situada a Artés.
El projecte es desenvolupa dins el marc
conceptual i organitzatiu de l’agroecologia i l’economia social i solidària.

Per a més informació:
www.terradelprofit.cat
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Castelladral
tació familiar. Ecopallareta reivindica el
producte local i de qualitat i participa
en xarxes socials de consum responsable
i local.
Per la seva banda, Tornaterra és un projecte de recuperació d’horts abandonats
de pobles rurals a través de la recuperació
de varietats locals d’horta, que implica a
la població en la identificació d’horts i en
la recuperació i valorització del patrimoni cultural associat (material i immaterial). Tornaterra es complementa amb
activitats de turisme cultural de coneixement de l’entorn cultural i social associat
als horts i als seus productes. Es tracta
també d’una iniciativa d’un jove agricultor incorporat fa tres anys a l’explotació
familiar per donar-li relleu. Des de l’economia social, Tornaterra pretén crear
xarxes de productors d’horts recuperats
empresos per diversos pagesos que comparteixin els objectius socials i culturals.

“Terra de profit” - vol ser un segell de
confiança que distingeixi el producte
del petit productor, la vinculació i custòdia del territori, el producte de qualitat
i el foment de l’economia local i social.
MengemBages s’emmarca en l’economia
social i solidària: Frescoop SCCL, és una
cooperativa mixta de treball i consum,
d’iniciativa social i sense afany de lucre,
que neix per cobrir les necessitats d’alimentació dels serveis que gestionava
Gedi SCCL, amb la qual hi ha una relació
estreta i de treball conjunt.
El Celler Cooperatiu Artés és una cooperativa agrària amb clara vocació territorial que complementa els seus serveis
amb una agrobotiga que es vol modernitzar i adherir a la xarxa MengemBages,
oferint serveis culturals i gastronòmics
que permetin, de la mà del producte local, valorar el territori, el producte local
i la pagesia de la comarca el Bages.
El projecte Ecopallareta és un projecte
de ramaderia ecològica de l’entorn de
Manresa basada en races autòctones liderada per Gerard Font, jove agricultor que
dóna relleu des de fa tres anys a l’explo-
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Disseny i elaboració del projecte tècnic
d’interpretació de la Lluna en un cove,
d’interpretació de la influència de la Lluna en la pagesia i altres àmbits de la vida
quotidiana.
Projecte elaborat conjuntament amb
STOA SL.

M E M Ò R I A
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Biolord.coop

Bruc

Acompanyament organitzatiu del grup
de promotors del projecte de cultiu i venda de la poma ecològica de muntanya.
Assessorament i acompanyament en la
creació de xarxes locals, la creació d’una
cooperativa rural, i la participació en
xarxes de promoció de l’economia local.

A l’estiu del 2016 s’inicia un programa
de promoció de l’entorn rural del Bruc,
finançat per l’Ajuntament del Bruc i la
Diputació de Barcelona. L’equip tècnic
encarregat de tirar endavant el programa és l’ARADA SCCL, que posa a disposició del projecte un equip de treball
d’assessorament i una figura de tècnic de
promoció rural. Aquest programa comprèn 3 projectes del Catàleg de Serveis
de la DiBa que tenen com a objectiu fer
visibles els recursos humans, materials,
productius i culturals de la zona rural
del Bruc, ordenar-los i emprendre, entre
tothom qui vulgui, actuacions de millora
de l’accés i qualitat del producte agrari.
Aquests projectes es plantegen com una
sola actuació que de manera integrada
intervé en diversos àmbits relacionats
amb el municipi. Concretament són:

El projecte ha inclou la cerca de recursos organitzatius i econòmics pel projecte Biolord Coop, pel qual s’ha obtingut finançament pel 2017 en el marc
dels projectes singulars de l’economia
social i solidària de Catalunya amb impacte territorial i generació d’ocupació.

natura com el senderisme, i s’han elaborat dues rutes que aporten valor al territori mitjançant els testimonis directes
de persones d’edat del Bruc. D’aquesta
manera es promouen parts del municipi
que no es beneficien del model turístic
actual, alhora que es posa en valor el territori mitjançant la memòria pagesa i
popular.
- Fira de Producte Local: tindrà lloc el
proper 22 d’abril i consistirà en la promoció de nous cultius i en una xerrada
sobre economia social. Per la tarda hi
haurà una mostra d’associacions relacionades amb la pagesia i el territori. Paral·lelament hi haurà espai per al tast de
producte local.

- Pla Estratègic per a la Promoció de
l’Espai Rural: el principal resultat
d’aquest projecte és una Pla d’Acció en
què s’estructuren les peticions dels actors més importants al Bruc, amb especial atenció al sector primari. Aquest document és producte d’una quinzena de
trobades amb productors i altres actors
del Bruc.

Per a més informació:
www.pomademuntanyabiolord.com

- Promoció de Productes Turístics Innovadors: s’ha fet una diagnosi de la
infraestructura turística al Bruc, sobretot la relacionada amb les activitats a la
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Aquesta primera fase acabarà el proper
mes d’abril amb la presentació dels resultats a la Fira de Producte Local.
A banda del treball tècnic, en la segona
fase s’ofereix assessorament a grups de
veïns, empreses agràries, associacions o
altres ens, i a l’Ajuntament, en la cerca de
recursos per dur a terme projectes i actuacions d’interès pel medi rural. També
es continua recollint la memòria popular
relacionada amb l’espai agrari del Bruc i
estructurant un discurs territorial propi
que permeti al Bruc créixer en la reafirmació de sí mateix i de les seves arrels.

L’A R A D A ,

Tornaterra

Gaiata

Tornaterra és un projecte de recuperació d’horts abandonats de zones rurals a
través del conreu de varietats locals en
desús i un programa cultural i pedagògic
associat.

Remats al bosc
Acompanyament en el disseny i cerca
de recursos per l’activitat socioeducativa ‘Anem a Pasturar’, i el projecte de
memòria i realitat de dones pastores.

És promogut pel pagès Arnau Vilaseca i
en col·laboració amb L’ARADA i MengemBages i l’associació l’ERA. L’ARADA du a
terme tasques de disseny i divulgació del
discurs pedagògic territorial que pretén
explicar l’evolució del paisatge pagès i
els valors comunitaris, culturals, socials
i ecològics de la petita horta que es recupera.

Per a més informació:

Per a més informació:

www.tornaterra.cat

www.ramatsalbosc.org
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SERVEIS DE DISSENY I COMUNICACIÓ SOCIAL

Terra de profit

Memòries Castelltallat

Imatge corporativa / disseny web / gràfica publicitària / roll-up

Pasturem.cat Disseny web

Memòria popular. Les dones de la Nou i Malanyeu

Disseny editorial

Paisatges de Montgai i Butsènit

Memòria i cultura a Saldes

Disseny editorial

Disseny editorial

Disseny editorial

Memòria i cultura

A SALDES
~

Una aproximació a les formes
de vida històriques del poble

14

L’A R A D A ,

C R E AT I V I TAT

S O C I A L

PUBLICACIONS

El gaig al bosc - Memòria il·lustrada
dels boscos de Territori de Masies

Paisatges de Montgai i Butsènit
Una altra publicació que s’ha portat a terme aquest passat 2016 ha estat l’edició de
Paisatges de Montgai i Butsènit.

Edició i publicació del conte « Memòria
Il·lustrada dels Boscos de Territori de Masies» que explica l’evolució social i cultural dels boscos del baix Solsonès des del
primer terç del segle XX fins l’actualitat.
El llibre és il·lustrat per Laura de Castellet.

Recollint materials editats anteriorment, com ara les entrevistes realitzades
a la gent gran dels dos pobles, així com
altres informacions recollides en tallers,
per exemple, la de la relació exhaustiva
dels noms de les cases dels dos nuclis i
masies i els canvis que hi ha hagut en la
nomenclatura al llarg del segle XX.
En forma de llibre, el gruix de la publicació s’estructura de manera similar a
l’altra publicació editada per l’Arada enguany, Memòries de Castelltallat: en primer
lloc, una descripció general dels diversos
aspectes de la vida tradicional al segle
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XX i els canvis que va patir aquesta població, que fou línia de front durant la
Guerra Civil; a continuació, les biografies
de les persones més grans del municipi i,
finalment, i com hem apuntat anteriorment, l’annex amb els noms de les cases
i comerços i un altre annex que dona
cabuda a un recull fotogràfic de temàtica diversa de la vida i història locals.

M E M Ò R I A
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RECERCA

Memòries de Castelltallat
L’any 2016 ha significat la culminació
d’un projecte que posa en valor el treball
que des de fa anys l’Arada realitza amb
el municipi de Sant Mateu de Bages; en
aquest cas en concret, amb el poble de
Castelltallat: l’edició i publicació d’un
llibre de memòria popular de les persones d’aquest vilatge. Amb una extensió
de més de 200 pàgines, el gruix del llibre inclou una àmplia descripció general
del poble i de les maneres de viure de la
pagesia castelltalladenca; així mateix,
també s’hi poden trobar les memòries
de vida de molts dels protagonistes dels
grans canvis que Castelltallat ha viscut durant els segle XX, com tot el món

Global Change
de 200 exemplars, se’n van vendre 140 la
mateixa jornada de presentació, que va
comptar amb una elevada participació.

agrari català, o de persones que, si bé no
nascudes al poble, hi han mantingut una
relació sostinguda en el temps. L’últim
gran apartat del llibre està conformat
per biografies de persones il·lustres nascudes a Castelltallat que, d’una manera
o d’una altra, han deixat petjada en àmbits com el polític, el religiós o el forestal, a Castelltallat mateix, a Manresa o
més enllà de les fronteres del nostre país.

Memòries de Castelltallat ha estat possible gràcies a la implicació de veïns
del poble i s’ha realitzat en coordinació amb l’Associació Riubrogent, l’ADF
Amics del Bosc, l’Ajuntament de Sant
Mateu de Bages, i Territori de Masies.
Ha comptat amb la col·laboració de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i la Diputació de Barcelona.

Aquest llibre s’acompanya d’un ampli ventall d’annexos, que complementen i concreten d’alguna manera aspectes tractats
en l’aproximació general. Amb un tiratge
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Publicació de l’article “Local indicators of climate change: the potential
contribution of local knowledge to climate research”, conjuntament amb
Reyes-García,Victoria,
Fernández-Llamazares, Álvaro; Guèze, Maximilien
Garcés,Ariadna; Mallo, Miguel ; Vila-GómezMargarita ; Vilaseca, Marina.

WIREs Clim Change 2015. doi: 10.1002/
wcc.374

L’A R A D A ,

DADES ECONÒMIQUES I PLANTILLA

Memòria Activitats / 2015

Memòria Activitats / 2016

Pressupost............................... 224.356,36 €

Pressupost................................217.609,65 €

Finançament públic (subvencions)...12,44 %
Finançament privat............................87,56 %

Finançament públic (subvencions)..28,00 %
Finançament privat............................72,00 %

Resultat (aprox.)............................10.113,10€

Resultat (provisional)..................22.415,53€

Plantilla

Plantilla

Socis treballadors/es ................................. 2
Treballadors/es ........................................... 7
Total treballadors/es .................................. 9
Dones ....................................................... 6
Homes ........................................................3

Socis treballadors/es ................................. 4
Treballadors/es ............................................6
Total treballadors/es ................................. 10
Dones ....................................................... 4
Homes ........................................................6

Forquilla salarial ............................... 100 €

Forquilla salarial ............................... 100 €

Diferència entre el sou mensual brut més alt i el

Diferència entre el sou mensual brut més alt i el

més baix.

més baix.
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XARXES

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.
Xarxa Coop

Xarxa d’Economia Solidària

Coop57

Xarxa Coop està formada per 7 cooperatives 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.

La XES és una xarxa d’entitats i empreses
de Catalunya que apostem per construir
una altra manera de fer economia posant
la sostenibilitat de la vida i del planeta al
centre.

Coop57 és una cooperativa de serveis
financers ètics i solidaris que té com a
objectiu principal, contribuir a la transformació social en positiu de la nostra
economia i de la nostra societat.

Les organitzacions de consum, producció, intercanvi, comercialització i finançament que formem part de la XES,
som valuoses de cara a construir l’altre
món possible en la mesura que som un
laboratori on diàriament assagem noves
formes de treballar, consumir i invertir,
i que demostrem a tothom que vulgui
veure que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives
i sostenibles.

La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia social i
solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar
l’estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d’entitats
de l’economia social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat
en general, i promoguin la sostenibilitat
sobre la base de principis ètics i solidaris.

Així doncs, la XES intenta enfortir l’economia solidària des d’aquesta
perspectiva
transformadora.

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per
persones i entitats de l’economia social
i solidària.

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.
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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Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya
La Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya agrupa, representa i lidera
les empreses cooperatives de treball al
nostre país.
La Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya és una organització empresarial integrament dedicada a la creació,
el creixement i la promoció de les més de
3.000 empreses cooperatives de treball
que, dia a dia, enforteixen l’economia i
la nostra societat en base a principis democràtics.
Les cooperatives promouen la participació de les persones membres, l’ocupació
estable, la innovació, l’arrelament al territori i el desenvolupament local.
Existeixen cooperatives de treball a tots
els àmbits i sectors des de l’atenció a les
persones, les energies renovables, la comunicació o la indústria, entre d’altres.

L’A R A D A ,

XARXES

Xarxa de Custòdia del Territori

Som Energia

Grup de Recerca de la UAB

La XCT és una organització sense ànim
de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el
desenvolupament i l’ús de la custòdia del
territori al nostre país. La XCT creu en la
necessitat i en l’oportunitat de capacitar
la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del
territori.

Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre.
Les activitats principals són la comercialització i la producció d’energia d’origen
renovable. Estem compromesos a impulsar un canvi del model energètic actual
per assolir un model 100% renovable,
perquè l’actual model energètic basat en
combustibles fòssils és insostenible.

El Grup de Recerca Conservació, Biodiversitat i Canvi Global, Nycticorax, de
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l’Universitat Autònoma de
Barcelona (ICTA-UAB), està dirigit pel Dr.
Martí Boada.

La XCT impulsa la custòdia del territori
com a estratègia de participació de la societat en la conservació i gestió del medi
natural, rural i urbà.

Som Energia és una comercialitzadora
independent i compromesa a impulsar
un model 100% renovable. La cooperativa
està al servei dels socis i sòcies de manera eficient, transparent i responsable.

És un grup format per investigadors
doctors, investigadors en formació i estudiants de doctorat i màster, experts en
diferents temes que enriqueix el grup de
coneixement des de la perspectiva de les
Ciències Ambientals i que funciona de
forma interdisciplinar.
L’origen del nom del grup va venir de l’espècie “Nycticorax nycticorax”, també conegut com a martinet de nit, en consideració al Director del grup Dr. Martí Boada.

Entre altres objectius, la XCT cerca potenciar el treball en xarxa de les organitzacions membres i altres agents implicats en la custòdia del territori.

www.nycticorax.cat
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