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PRESENTACIÓ 

 

Durant els dies 13,14 i 15 de març del 2019, en els locals de l’Institut d’Estudis Catalans, tindrà 
lloc el 2on Congrés del Mon de la Masia” Una mirada de futur al territori rural català”. És el 
2on. Congrés d’aquest tema, després del 1er.celebrat el 2015 i d’una jornada tècnica del 2017. 
En ambdues activitats, fou destacable l’interès per la quantitat d’assistència que participa en 
cada una. 

Conscients de la situació que estem vivint on s’apunta, des de ja fa temps, un traspàs de 
persones del mon rural a les ciutats, organitzem aquest congrés amb l’objectiu de donar 
l’oportunitat de rebre coneixements i debatre temes d’actualitat. Per aconseguir aquest 
objectiu, hem organitzat els 3 dies en els diferents blocs de contingut dels temes que les 
diferents comunicacions, presentades per persones de forma lliure, ens van fer arribar després 
de la 1ª circular on es proposaven diversos temes. 

S’ha organitzat buscant horaris dedicats al debat, després de cada bloc, per tal de donar veu a 
qui pugui estar interessat o preocupat. 

Conferències de temes Claus, exposades per persones coneixedores, obre el matí dels 3 dies. 
Igualment a l’inici de cada bloc, una persona tècnica exposarà algun aspecte destacat i concret 
de cada bloc. 

Dues taules rodones destaquen pels temes que es proposen com és el despoblament Del mon 
rural i hi participen les entitats municipalistes i entitats territorials i la diputació de Barcelona. 
La 2ª amb el títol ”Reptes de futur: una necessitat de futur, és la que dona nom al congrés 
perquè copsa l’interès bàsic: posar sobre la taula temes tant destacats per al futur com: el 
traspàs energètic; la dona en el món rural; nova llei d’espais agraris i patrimoni rural com a 
forma d’incentivar el territori a través de la cultura. 

És així que els temes que es tractaran al llarg dels 3 dies és: demografia, amb especial interès a 
la doona i joves per aconseguir que s’hi mantinguin o retornin. En aquest bloc, comptem el 
projecte, entre d’altres, ”Cowocat rural: el Coworking com a eina de desenvolupament rural, a 
càrrec del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Sociològiques de Ribera d’Ebre- Terra Alta. 

Canvi climàtic i noves tecnologies tanquen el primer dia amb temes destacats com la big data, 
el problema de l’aigua, amb projectes, entre d’altres, com Life Clinomics eOportunitats i reptes 
de l’economia local i la societat per adaptar-se al canvi climàtic, presentat per Unió de 
pagesos, Diputació de Barcelona o l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. O Bcn Smart Rural. 
Gestió Integral de l’espai agrari i estratègia Intel·ligent de reconnexió camp-ciutat a càrrec de 
la Diputació de Barcelona. 

El 2º. Dia es dedica a l’edifici de la pròpia masia, començant pel coneixement de l’edifici tenint 
en compte la seva historia i evolució. Els nous usos a través de les rehabilitacions conformen el 
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2on bloc i acabarem amb una mirada de l’administració a través dels catàlegs de masies, entre 
altres temes. 

Innovació territorial , ja al divendres, vol mostrar aquesta visió d’una tendència a la modernitat 
o actualització, amb una aposta, entre altres, sobre el paisatge. El turisme és una de les 
sortides que actualment té un bon predicament.  

Acaba el congrés amb el bloc dedicat a polítiques, plans i programes nacionals, amb la 
presentació de projectes tant destacables com: LEADER: Innovació en el medi rural o La xarxa 
europea d’accés a la terra: trajectòria i reptes. Presentat per Xarxa de Custòdia del territori. 

És així com participen una gran varietat d’entitats, institucions territorials, generalitat de 
Catalunya, Diputació, entitats municipalistes, universitats o sindicats i persones autònomes. 
Tant s’ha buscat la diversitat de coneixements, entitats com també representació del territori 
català.  

Acaba amb una conferencia de part de Dionés Guiteres de la Diputació de Barcelona i el 
president de la ICEA-IEC com a organitzador de l’acte. 

 

Assumpta Serra i Clota 

Coordinadora del Congrés, ICEA- IEC 
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II Congrés del món de la masia: una mirada de futur al territori rural català 
13, 14 i 15 de març de 2019. Sala Prat de la Riba i sala Pi i Sunyer de l’IEC (c. del Carme, 47, Barcelona) 

DIMECRES 13 DE MARÇ 

MATÍ 
9.00-9.15 Recepció i lliurament documentació    

9.15-10.00 Inauguració Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 

  

Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) 

  

Jordi Sala i Casarramona,  president  de la Institució 
Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) 

  

10.00 -10.10 Presentació del Congrés Assumpta Serra i Clota, coordinadora del Congrés   
Intervencions d’entitats municipalistes Amador Marquès Atès, alcalde de Bossost (Lleida) i 

president de l’àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis 
urbans, de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
Carles Banús Puigivila, alcalde de Tavèrnoles i 
responsable de la Comissió de Petits Municipis de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM)  

10.10-10.50 Conferència inaugural 
SERVITITZACIÓ TERRITORIAL 

Yancy Vaillant, catedràtic especialista en emprenedoria 
rural de la Toulouse Business School 

  

10.50-11.00 Presentació dels pòsters exposats al 
claustre i inauguració de l’exposició «La 
masia catalana. Imatges del fons de l’arxiu 
fotogràfic del Centre Excursionista de 
Catalunya», coorganitzada pel Centre 
Excursionista de Catalunya i el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona. 

   

11.00-11.30 Pausa cafè    
  

Bloc: DEMOGRAFIA, DONES I JOVES 
  

11.30-11.50 Conferència 
UNA APROXIMACIÓ ALS CANVIS 
DEMOGRÀFICS DE LA RURALIA 
CATALANA DES DE COMENÇAMENTS 
DEL SEGLE XXI 

Joaquín Recaño Valverde. Centre d’Estudis Demogràfics 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

  

11.50-12.10 Comunicacions Presentació Joaquín Recaño Valverde   
 11.50 La memòria biocultural de les dones 

pageses del nordoest del Bages 
Cristina Espejo Biosca   

 12.00 Dones del món rural Raquel Camps   
12.10-13.10 Exposició de projectes    
 12.10 Projecte COWOCAT_RURAL: el coworking 

com a eina de desenvolupament rural  
d’ARCA, GAL, CIS 
 

Begoña Garcia Barco, gerent del Consorci Intercomarcal 
d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS) Ribera d’Ebre-Terra Alta  
Jaume Bages Jansà, coordinador del projecte 

  

 12.30 Projecte ODISSEU: retorn dels joves al món 
rural / Viure en rural de la Fundació Món 
Rural, Leader i CIS 

(pendent de confirmació) 
 

  

 12.50 Programa de dones del món rural i marítim 
de Catalunya 2016-2020 del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - 
Institut Català de les Dones 

Loli Jiménez Soler, responsable de polítiques transversals i 
d'igualtat de gènere del DARP 

  

13.10-13.50 Taula rodona 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL APOSTA 
PER UN TERRITORI VIU, ACTIU I 
SOSTENIBLE 

Modera: Joan Antoni Solans Huguet, arquitecte, 
membre de l’IEC 

  

Participants: Miquel Arisa, alcalde de Centelles, sociòleg i 
representant de la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) 

  

M. Carmen Freixa Bosch, presidenta de l'Associació de 
Micropobles de Catalunya i alcaldessa de Vallfogona del 
Ripollès 

  

Carles Banús Puigivila, alcalde de Tavèrnoles i 
responsable de la comissió de petits municipis de 
l'Associació Catalana de Municipis  (ACM) 

  

Xavier Forcadell i Esteller, coordinador general de la 
Diputació de Barcelona i Secretari Municipal 

  

13.50-14.00 Debat    
TARDA 
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Bloc: CANVI CLIMÀTIC, INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT 
15.45-16.05 Conferència 

PER QUÈ EL CANVI CLIMÀTIC ÉS UN 
PROBLEMA? 

Josep Enric Llebot Rabagliati, director del 
Departament de Física, Àrea de Física de la Matèria 
Condensada, de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i secretari general de l’IEC 

  

16.05-16.45 Comunicacions Presentació: Roser Maneja Zaragoza, ambientòloga del 
COAMB i investigadora  de l’ICTA (UAB) 

  

 16.05 Com pot afectar el canvi global a la 
producció de bolets a Catalunya? 

Sergio de Miguel Magaña (UdL)   

 16.15 Evolució dels usos i activitats a l’entorn del 
mas al Montseny 

Sònia Sànchez-Mateo i Martí Boada. Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambiental i Universitat Autònoma de Barcelona 
(ICTA-UAB) 

  

 16.25 L'adaptació al canvi climàtic del sector 
agrícola de l'Aran i Alt Pirineu: riscos i 
oportunitats 

Jordi Puig Roca, ambientòleg i doctor en Ciències 
Ambientals 

  

 16.35 El Montseny com a paisatge sentinella del 
canvi global. Efectes de l’abandonament 
agrícola i l’increment de temperatura sobre 
els biomes 

Josep Pujantell, Adrià Barbeta, Martí Boada, Josep 
Peñuelas, Carles Barriocanal i José Eduardo Fuentes. 
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental i Universitat 
Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) 

  

16.45-17.00 Pausa cafè i exposició de pòsters    
17.00-18.00 Exposició de projectes    
 17.00 ENFOCC: Energia, Forest i Canvi Climàtic: 

Leader  
Eduard Paredes Caturiny, coordinador del projecte 
Àngels Guiteras Benet, gerent de l’Associació Leader 
Ripollès, Ges i Bisaura 

  

 17.20 LIFE CLINOMICS. Oportunitats i reptes de 
l’economia local i la societat per adaptar-se 
al canvi climàtic, d’Unió de Pagesos, 
Diputació Barcelona i l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic. 

David Vivet Tañà, tècnic Unió de Pagesos   

 17.40 BIOS. La natura crea cultura. Energies 
renovables per al desenvolupament rural 
sostenible, d’Ecotallers cooperativa 

Francesc Miret Rodrigo   

18.00-18.20 Pòster (al claustre) Marina Vilaseca (L’ARADA SCCL, ICTA-UAB), Josep 
Pujantell (ICTA-UAB): Adaptació i mitigació del canvi 
global des de la creació d’espai de creativitat social 

  

Debat    

  
Bloc: NOVES TECNOLOGIES I SOSTENIBILITAT 

  

18.20-18.40 Conferència 
LA RECERCA EN AGROALIMENTACIÓ 

Anna Gras Moreu, directora de l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona 

  

18.40-19.55 Comunicacions Presentació: Joan Simó Cruanyes, Fundació Miquel 
Agustí i professor de l’Escola d’Agricultura de Barcelona 

  

 18.40 El canvi climàtic i la gestió de l’aigua a 
Catalunya 

Carles Ibañez Martí, investigador del programa d’aigües 
Marines i Continentals (IRTA - St. Carles de la Ràpita) 

  

 18.50 L’era de la digitalització a l’agricultura: una 
oportunitat per a una producció dels 
aliments més sostenibles 

Francesc X. Prenafeta Boldú, Andreas Kamilaris. IRTA   

 19.00 Campus Empresarial Agrari: Formació 
innovadora en gestió empresarial per al 
sector agroalimentari 

Joan S. Minguet Pla, cap del Servei de Formació Agrària del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.   

  

 19.15 Canvis i efectes del sector agrícola (vinya), i 
nous reptes al municipi d’Aiguamúrcia 

Jaume Marlès Magre, Martí Boada Juncà i Roser Maneja 
Zaragoza. Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental i 
Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) 

  

 19.25 Caracterització dels recursos hídrics 
mitjançant eines de modelització: impactes 
del canvi climàtic i d'altres processos 
antròpics 

Dr. Pere Quintana Seguí, Observatori de l’Ebre (Universitat 
Ramon Llull - CSIC) 

  

 19.35 El sector primari com a actor clau en la 
gestió sostenible del territori 

Xarxa de Custòdia del Territori   

 19.45 L’aïllament, un problema o una oportunitat 
per a l’ús d’energies renovables? 

Associació de Micropobles de Catalunya   

19.55-20.35 Exposició de  projectes    
 19.55 BCN Smart Rural. Gestió integral de l’espai 

agrari i estratègia intel·ligent de reconnexió 
camp-ciutat, de la Diputació de Barcelona 

Sònia Callau Berenguer, cap de la Unitat de suport als 
espais agraris de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona  

  

 20.15 Viure de l’aire del cel: un exemple 
d’apropiació social de la tecnologia eòlica 

Pep Puig i Boix, Enginyer industrial   

20.35-20.55 Pòster (al claustre) Associació de Micropobles de Catalunya: Energies 
renovables, una gran oportunitat per les masies 

  

Debat    
DIJOUS 14 DE MARÇ 

MATÍ 
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MATÍ 
    

Bloc: L’EDIFICI DE LA MASIA 
9.00-9.40 Conferència 

LA PROTECCIÓ, LA CONSERVACIÓ I 
DIFUSIÓ DELS BÉNS DEL PATRIMONI 
CULTURAL VINCULATS AMB LA 
MASIA: ARQUITECTURA I ARXIUS 

Elena Belart Calvet, cap del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic 
Josep Fernández Trabal, cap de l'Àrea de Fons Històrics 
de l'Arxiu Nacional de Catalunya. 
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

  

  
1.- Història i evolució constructiva de l’edifici de la masia 

  

9.40-11.00 Comunicacions Presentació: Assumpta Serra Clota, historiadora i 
arqueòloga, especialista en l’estudi de l’edifici del mas-
masia 

  

 9.40 Pautes i criteris per la realització d’estudis 
històrics arqueològics de masies i 
edificacions rurals 

Isidre Pastor i Batalla, arqueòleg i historiador de l’Art   

 9.50 La guerrilla antifranquista i les masies del 
Berguedà 

Jordi Ramos, et alii   

 10.00 Masies de plana i masies de muntanya María del Agua Cortés Elía   
 10.10 L’arquitectura de la masia modernista: la 

Masia Grabuac i la valoració del paisatge 
vitivinícola al Penedès 

Montse Julià Torné   

 10.20 Del molí a la masia. Masies de la riera de 
Pontons a Sant Martí Sarroca 

Rosa Escala Moyés, arquitecta   

 10.30 Tres experiències Montserrat Caldés i Torrent, arquitecta   
 10.40 Els oficis artístics del patrimoni 

arquitectònic com element de rehabilitació i 
sostenibilitat de la masia. 

Josep M Armengol i Villanueva, mestre artesà picapedrer   

 10.50 Els oficis. La problemàtica de la desaparició 
de les pells de les masies 

Cristina Thió i Lluch, conservadora i restauradora de patrimoni   

11.00-11.30 Pausa cafè i exposició de pòsters    
11.30-11.40 Comunicacions    
 11.30 Les obres en la casa rural catalana en els 

segles XVIII i XIX: materials, tècniques, 
eines i operaris segons els fons notarials 

Ramon Ripoll, Miquel Àngel Chamorro i M. Mercè Pareta. 
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona 

  

11.40-12.10 Pòsters (al claustre) Àngels Pinyol: Del molí a la masia   
Laura Tomàs Valldepérez: Masos i sénies de 
Masdenverge: una aproximació a l’arquitectura rural típica 
de la plana del Montsià. 

  

Debat    
  

2.- Nous usos de la masia: Rehabilitacions i materials 
  

12.10-13.20 Comunicacions Presentació: Joan Ramon Rosell Amigó, Laboratori de 
Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

  

 12.10 L’edifici de la masia. Nous usos Cristina Thió i Lluch, conservadora i restauradora de patrimoni   
 12.20 Rehabilitar la masia. La mirada de 

l’arquitecte 
Salvador Ribas i Serra, arquitecte   

 12.30 La conservació estricta en la restauració del 
mas Burot (BCIL). Un exemple de 
construcció que ha arribat als nostres dies 
sense pràcticament cap modificació 

Consol Marcó Bardella, dra. en Belles Arts, especialitat en 
conservació i restauració de patrimoni catalogat 

  

 12.40 Masia, molí paperer i fàbrica: el cas de 
Ferrer i Mora de Molins de Rei 

Eusebi Casanelles i Rahola, enginyer industrial i exdirector del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 

  

 12.50 Conversió d’una antiga masia del Solsonès 
en un hotel ecològic i vegà de 4 estrelles 

Anna Feu i Jordana i Carlos Godoy Bregolat (Feu i Godoy 
Arquitectes SLP) 

  

 13.00 Les Masies urbanes de Mataró. Resiliència i 
adaptació davant el repte del 
desenvolupament urbanístic 

Diego Saez Ujaque, Universitat Politècnica de Catalunya. Rosa 
Busqué Bonamusa, arquitecta i cap de Projectes de Serveis 
Territorials de l’Ajuntament de Mataró. 

  

 13.10 Can Buch o la rehabilitació Km0 com a 
estratègia tradicional contemporània 

Oriol Roselló Viñas, arquitecte   

13.20-13.50  Debat    
TARDA 

  
Bloc: REGULACIÓ DE LES MASIES 

  

15.45-16.05 Conferència 
PROS I CONTRES DELS CATÀLEGS DE 
MASIES, CASES RURALS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 

Lupe Serrahima Milian, arquitecta, gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de 
Barcelona (GSHUA) 

  

16.05-16.45 Comunicacions Presentació: Manuel Julià i Macias, arquitecte i 
arqueòleg 

  

 16.05 La protecció legal de les masies a 
Catalunya: legislació, catalogació i 
governança 

F. Xavier Menéndez i Pablo   

 16.15 La intervenció arquitectònica en les masies. 
Condicions urbanístiques i viabilitat. 

Joan Badia Font, arquitecte   
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 16.25 L’avaluació ambiental dels plans especials 
urbanístics de catàlegs de masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable 

Joan Casas i Guillem Boix, ambientòlegs   

 16.35 Els masos rònecs per raons urbanístiques: 
una reflexió sobre els catàlegs de masies. 

Jordi Salbanyà i Benet, advocat de l’Associació de 
Propietaris del Montnegre i el Corredor 

  

16.45-17.00 Pausa cafè i exposició de pòsters    
17.00-17.40 Comunicacions    
 17.00 L'administració local i els catàlegs de 

masies en un entorn metropolità 
Jordi Vallhonrat Espasa, arquitecte urbanista   

 17.10 Els plans especials de Catàleg de masies de 
Granera i Montclar 

Ferran Pont i Montaner   

 17.20 
 

Criteris d’intervenció en el patrimoni rural 
arquitectònic. Conclusions del Comitè 
científic de la I Jornada d’Intervenció en 
Patrimoni de les Terres de l’Ebre 

Adelina Casanova, arquitecta, membre de la Comissió Cívica 
de Patrimoni de les Terres de l’Ebre (CCP-TE) 
 

  

 17.30 
 

Criteris per al tractament de masies, cases 
rurals i construccions en sòl no 
urbanitzable: proposta d’harmonització de 
canvis normatius 

Associació Catalana de Municipis (ACM)   

17.40-18.00 Debat    
18.00-20.00 Taula rodona 

REPTES DE FUTUR: UNA NECESSITAT 
DE PAÍS 

Modera: Neus Monllor Rico, professora de geografia de 
la Universitat de Girona i consultora d’Arrels a taula 

  

Ponents i temes: 1.- Les dones: Rosa Pruna Esteve, expresidenta de  
COPA (Brussel·les) i exsecretària general d’AFAMMER 

  

2.-. Transició energètica a municipis i comarques de 
Catalunya: TE 21 MiC: Ramon Sans Rovira, enginyer 
industrial  

  

3.- La nova llei d’espais agraris: Antonio Enjuanes 
Puyol, subdirector general d’infraestructures rurals 
DARP 

  

4.- Patrimoni rural construït: museïtzació? Turisme de 
qualitat. Departament Cultura i Patrimoni (per confirmar) 

  

20.00 Presentació de la visita del dissabte 16 de 
març al Museu de la Vida Rural de la 
Fundació Carulla (l'Espluga de Francolí) 
 

Gemma Carbó, directora del museu   

DIVENDRES 15 DE MARÇ 
MATÍ 

  
Bloc: INNOVACIÓ TERRITORIAL I EMPRENEDORIA 

  

9.00-9.40 Conferència 
TERRITORIALITAT: GLOBALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT 

Xavier Baulies, responsable de recerca i innovació del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

  

9.40-10.00 Comunicacions Presentació: Bernat Vilarasau Alsina, gerent de 
l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic 

  

 9.40 Bioeconomia, nou concepte o nova 
oportunitat 

Francesc Reguant Fosas   

 9.50 Crisi econòmica i resiliència al territori rural 
català. L’ocupació manufacturera a les 
comarques rurals del 2008 al 2017 

Jordi Rosell Foxà i Lourdes Viladomiu Canela   

10.00-10.40 Exposició de projectes    
 10.00 Col·labora x Paisatge, de LEADER 

Construccions de pedra seca. 
Desenvolupament rural a través del paisatge i 
la col·laboració ciutadana 

ADRINOC (per determinar) 
 

  

 10.20 Priorat-Montsant-Siurana, mosaic 
mediterrani, paisatge cultural agrícola. 
Candidatura de la comarca del Priorat a la 
Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO en 
la categoria de paisatges culturals 

PRIORITAT   

10.40-11.10 Debat    
11.10-11.40 Pausa cafè i exposició de pòsters    
  

Bloc: TURISME I PRODUCCIÓ DE SERVEIS 
  

11.40-12.00 Conferència 
EL TURISME RURAL: NOUS USOS PER 
A ESPAIS TRADICIONALS 

Dra. Ester Noguer Juncà, professora de gestió 
hotelera i turística de l’EUHT. Universitat de Girona 

  

12.00-13.20 Comunicacions Presentació: Ramon Serrat Mulà, professor del Centre 
d’Estudis Tècnics i Turístics de la Universitat de 
Barcelona (CETT-UB) 

  

 12.00 L’ecomuseu de la Vall d’Ora. L'elaboració 
del discurs divulgatiu 

Ainhoa Pancorbo i Helena Rovira   

 12.10 El turisme rural a Catalunya a partir de la Dr. Enric López C., Centre d’Estudis Tècnics i Turístics de   
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 16.25 L’avaluació ambiental dels plans especials 
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rurals en sòl no urbanitzable 

Joan Casas i Guillem Boix, ambientòlegs   

 16.35 Els masos rònecs per raons urbanístiques: 
una reflexió sobre els catàlegs de masies. 

Jordi Salbanyà i Benet, advocat de l’Associació de 
Propietaris del Montnegre i el Corredor 
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DARP 
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qualitat. Departament Cultura i Patrimoni (per confirmar) 

  

20.00 Presentació de la visita del dissabte 16 de 
març al Museu de la Vida Rural de la 
Fundació Carulla (l'Espluga de Francolí) 
 

Gemma Carbó, directora del museu   
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MATÍ 
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l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic 

  

 9.40 Bioeconomia, nou concepte o nova 
oportunitat 

Francesc Reguant Fosas   

 9.50 Crisi econòmica i resiliència al territori rural 
català. L’ocupació manufacturera a les 
comarques rurals del 2008 al 2017 

Jordi Rosell Foxà i Lourdes Viladomiu Canela   

10.00-10.40 Exposició de projectes    
 10.00 Col·labora x Paisatge, de LEADER 

Construccions de pedra seca. 
Desenvolupament rural a través del paisatge i 
la col·laboració ciutadana 
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 10.20 Priorat-Montsant-Siurana, mosaic 
mediterrani, paisatge cultural agrícola. 
Candidatura de la comarca del Priorat a la 
Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO en 
la categoria de paisatges culturals 

PRIORITAT   

10.40-11.10 Debat    
11.10-11.40 Pausa cafè i exposició de pòsters    
  

Bloc: TURISME I PRODUCCIÓ DE SERVEIS 
  

11.40-12.00 Conferència 
EL TURISME RURAL: NOUS USOS PER 
A ESPAIS TRADICIONALS 

Dra. Ester Noguer Juncà, professora de gestió 
hotelera i turística de l’EUHT. Universitat de Girona 

  

12.00-13.20 Comunicacions Presentació: Ramon Serrat Mulà, professor del Centre 
d’Estudis Tècnics i Turístics de la Universitat de 
Barcelona (CETT-UB) 

  

 12.00 L’ecomuseu de la Vall d’Ora. L'elaboració 
del discurs divulgatiu 

Ainhoa Pancorbo i Helena Rovira   

 12.10 El turisme rural a Catalunya a partir de la Dr. Enric López C., Centre d’Estudis Tècnics i Turístics de   

visió dels propietaris d’allotjaments rurals. 
Investigació empírica 

la Universitat de Barcelona (CETT-UB) 

 12.20 Masia Can Fonollet a Terrassa - projecte 
MIMON, parc d’experiències naturals 

Sander Cornelius Laudy   

 12.30 El Cinquè Llac i Gratitud Pallars Mireia Font i Vidal, presidenta de l’Associació Marques de 
Pastor i propietària de Casa Leonardo. 

  

 12.40 Atractiu turístic dels masos tradicionals 
evolucionats. El cas de Calonge i Sant 
Antoni 

Joan Molla Callís i Esther Loaisa Dalmau   

 12.50 El país remença com a marca de turisme 
cultural rural 

Lluís-Esteve Casellas i Serra, Ajuntament de Girona   

 13.00 Rehabilitació i arranjament de la masia de 
Cal Puig de Vallferosa per activitat turística. 
Creació d’un establiment d’allotjament 
turístic 

Antoni Martí i Falip, arquitecte   

 13.10 La masia com garant del patrimoni dins 
l’àmbit agrari periurbà de Barcelona 

Mercè Civera Pérez, professora de ciències culinàries i 
gastronòmiques al Grau de Turisme del Centre d’Estudis 
Tècnics i Turístics de la Universitat de Barcelona (CETT-UB) 

  

13.20-13.40 Exposició de projectes    
 Territori de masies: El turisme rural i 

cultural com a eina de pedagogia territorial i 
d’enfortiment comunitari 

Territori de masies (per determinar)   

13.40-14.00 Debat    
TARDA 

  
Bloc: POLÍTIQUES, PLANS I PROGRAMES NACIONALS 

  

15.45-16.05 Conferència 
CARACTERITZANT LA INTERVENCIÓ 
PÚBLICA EN EL DESENVOLUPAMENT 
RURAL A CATALUNYA 

Isabel Salamaña Serra, Departament de Geografia de 
la Universitat de Girona 

  

16.05-16.55 Comunicacions Presentació: Lourdes Viladomiu, professora del 
Departament d’Economia Aplicada (UAB) i 
coordinadora de projectes de recerca sobre 
desenvolupament agrari per la Comissió Europea 

  

 16.05 L'estratègia territorial del programa de 
desenvolupament rural, 2014-2020 i línies 
de futur 

Laura Dalmau Pol, sub-directora general de Planificació 
Rural de la Direcció General de Desenvolupament Rural 

  

 16.15 La col·laboració públic-privada com a 
instrument de governança silvícola amb 
externalitats patrimonials positives. El cas 
del Mas “El Dalmau” (Sant Llorenç Savall) 

Eloi Beulas i Ors, cap de la Secció de Boscos i Recursos 
Forestals Serveis Territorials a Barcelona, Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Joan Vallhonrat Matalonga, cap de l'Oficina Comarcal del 
Vallès Occidental. Serveis Territorials del DARP a Barcelona 

  

 16.25 Polítiques públiques des de l’escala local 
per una nova generació de pagesia. Els 
espais test agraris com a innovació social 
pel desenvolupament rural. 

Laura Megias, Neus Monllor i Albert Puigvert   

 16.35 Una oportunitat de resiliència en els espais 
rurals i periurbans. L’Agricultura social a 
Catalunya 

Antoni F. Tulla, Ana Vera, Natàlia Valldeperas i Carles 
Guirado 

  

 16.45 Del desenvolupament rural sostenible a la 
promoció popular i sostenible 

Marina Vilaseca Puigpelat, de L’Arada, creativitat social, 
SCCL 

  

16.55-17.35 Exposició de projectes    
 16.55 LEADER: Innovació en el medi rural Secundino Caso Ruiz, president de la Red Española de 

Desarrollo Rural 
Gemma Estany Ferrer, coordinadora tècnica de l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya. 
Carles Luz Muñoz, president de l’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya 

  

 17.15 La xarxa europea d'accés a la terra: 
trajectòria i reptes 

Xarxa de Custòdia del Territori   

17.35-18.05 Debat    
18.05-18.40 Conferència de clausura Dionís Guiteres Rubió, vicepresident primer de la 

Diputació de Barcelona  
  

18.40-19.00 Cloenda Jordi Sala i Casarramona, President de la Institució 
Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) 

  

 
DISSABTE 16 DE MARÇ 

Sortida al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí   
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Nova territorialitat, ciutats fèrtils, camps creatius; una reflexió entre la globalització i la 
sostenibilitat: Xavier Baulies i Bochaca, Responsable de Recerca i Innovació, Secretaria General 

TEXT: 

El moment fundacional que viu Catalunya, juntament amb el repte de superar el sotrac social 
generat per la crisi, és una gran oportunitat per posar la ciència i el coneixement al servei d'un 
nou model de creixement. Tal com el noucentisme, a les portes d'un nou segle, va posar la 
cultura al servei de la creació de l'imaginari d'un país millor, avui també es donen les 
condicions per construir els fonaments d'una economia intel·ligent basada en l'eficiència 
ambiental. Hem descobert els límits, la necessitat d'internalitzar els costos socials i ambientals 
i d'instaurar una nova cultura conversacional amb l'entorn natural. Ara cal traduir aquesta 
consciència en un nou marc d'actuació global i local, en el qual la implementació de les 
polítiques ambientals estigui en el procés de la presa de decisió des del primer moment. En 
aquest context, els resultats del cicle Catalunya Futur Verd, celebrat en tres jornades durant 
l'any 2017 a la Pedrera i recollits en un llibre presentat el novembre del 2018, pretenen 
contribuir a reelaborar i actualitzar el concepte de la sostenibilitat definit a finals del segle 
passat.  

En relació al territori, és encara vigent la visió de la ciutat com a únic destí viable o es pot 
esperar una relació territorial nova i diferent entre el fet urbà dominant i una nova ruralitat 
dotada de més prestigi, diversificació i creativitat? Quin sentit té actualment la frase d'Ildefons 
Cerdà: "Cal urbanitzar el camp i ruralitzar la ciutat"? Poden ser les ciutats més fèrtils i 
saludables (ruralitzar la ciutat) i els camps més creatius?. La clau de la sostenibilitat rau en una 
consciència i autoestima territorial que integri els ideals urbà i rural, el que hem volgut 
descriure com a una estratègia vintcentista per a una nova territorialitat. Una condició 
indispensable per aquesta nova territorialitat és que la vocació global dels valors urbans vagin 
acompanyats d'una forta vinculació local i territorial. 

On som? Quines forces de canvi generen noves oportunitats i condicions que poden fer 
possible més progrés i a la vegada una major resiliència ambiental, econòmica i social? Quins 
llindars de risc són assumibles per delimitar un espai d'actuació a favor d'un desenvolupament 
sostenible? 

Elements com l'energia, l'aigua, la garantia alimentària i ús de recursos propis, i la circularitat 
de materials i residus constitueixen els pilars constructors de qualsevol model de 
desenvolupament alhora que en són factors limitants. Al mateix temps la societat actual cada 
cop és més conscient que el progrés no ho és si posa en risc tres valors fonamentals com la 
cohesió social, la qualitat de vida de les persones i el manteniment i millora de la biodiversitat. 

Quins són els escenaris plausibles de disponibilitat d'aigua, d'energia i d'alimentació? 

Quines seran les necessitats tenint en compte l'evolució demogràfica? Com obtindrem aquests 
recursos? Des d'una perspectiva antropològica, demogràfica i climatològica, què farem, quants 
serem, com estarem distribuïts, com ens mourem i en quines condicions viurem? 

És possible construir el posicionament internacional de Catalunya basat en la vessant 
ambiental i en l'actualització de la seva mediterraneïtat? Els nous valors de consciència social i 
territorial tenen com a demanda comuna la necessitat d'incorporar i d'aprofitar el factor 
ambiental en qualsevol estratègia de futur. Per desenvolupar el concepte de la nova 
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territorialitat caldrà, entre altres, promoure un coneixement multidisciplinari que sàpiga 
generar una visió integrada i moderna de la sostenibilitat i que, per tant sigui capaç d'incidir, 
en clau positiva, sobre les decisions individuals, empresarials i institucionals. Assegurar el 
compromís institucional i de la societat civil de fer compatible la vocació global amb la 
vinculació local, així com propagar els casos d'èxit actuals i emergents, pot ser la base per 
construir un model català de progrés basat en l'eficiència ambiental en el context de la 
Mediterrània Occidental. 
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TAULA RODONA 

 



20



21

14 
 

Reptes de Futur. Una necessitat de País: 

Rosa Pruna 

 

La dona en l’àmbit agrícola i rural te una funció més estratègica que la del propi home, ja que 

comparteix en molts casos la mateixa condició professional, però alhora la de ser l’element 

vertebrador de la unitat familiar, sense la qual l’explotació agrària a casa nostra seria inviable 

(paraules de l’exconseller d’Agricultura Miró i Ardèvol 1.996). 

Bé, aquest element vertebrador que a fet i fa que el seu treball sigui tant important per 

l’explotació agrícola i ramadera no li ha sigut reconegut el seu treball fins passat el 1.995. fins 

aleshores les dones han treballat a l’explotació familiar fent-la viable sense cap reconeixement, 

sense estatut jurídic i professional. Han sigut classificades sense professió (sus labores), era el 

marit el que tenia e títol de responsable de l’explotació amb conseqüències jurídiques i socials. 

Sense cap reconeixement la dona era invisible davant l’administració, en conseqüència sense 

jubilació. Per aquests motius no sols Catalunya i la resta de l’Estat, sinó d’altres països 

d’Europa com Bèlgica, Portugal, Grècia que, la Comissió Femenina del COPA (Comitè 

Professional Agràri a Brussel·les) vam demanar portar aquest informe al Parlament Europeu i 

el 31 de gener de 1.989 vam anar a proposar canvis a les Directives Europees pel que feia a les 

dones agricultores. El Parlament Europeu ens va donar la raó excepte l’eurodiputat Sr. André 

Pearce, anglès que no ho volia. 

Es va modificar la legislació i es completà la Directiva 86/613 CE sota els punts següents: 

- Es consideren participants en el negoci amb la mateixa situació jurídica i professional, 

totes les dones que treballin en l’agricultura i en altres empreses familiars, i tindran els 

mateixos drets a una protecció social complerta en cas d’embaràs, maternitat, malaltia 

o incapacitat laboral. 

- El mes de juny de 1.989 es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Europea: La 

Comissió informarà a tots els països membres de la CE perquè adoptin aquesta 

legislació. Aquesta Directiva 86/613 va costar de que alguns països la posessin en 

vigor, doncs no era vinculant. El 1.991 l’Estat Espanyol l’administració afirma complir la 

directiva malgrat reconèixer que no es duen a terme alguns aspecte com la substitució 

per maternitat, la creació de societats entre esposos i l’estatut de la dona 

col·laboradora. 

- Al 1.995 es va fer una gran difusió a tot l’Estat per dur a terme aquesta Directiva, tant 

com a Presidenta de la Comissió Femenina del COPA com d’Afammer. Catalunya va ser 

la primera en adoptar normatives tant per la creació de societats, SATS o cooperatives 
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pel reconeixement del seu treball podent cotitzar a la seguretat social (sense ser 

propietàries) i tenir un reconeixement econòmic en cas de viudetat o divorci. 

- Avui al 2.019 després de 30 anys de ser aprovada la Directiva 86/613 les dones han 

deixat de ser invisibles pel que fa a formar part de les empreses o societats, tenir els 

mateixos drets i deures, tenir jubilació, descans per maternitat i salut, Una altra cosa 

es si l’agricultura i la ramaderia obté bons beneficis. 

  



23

15 
 

pel reconeixement del seu treball podent cotitzar a la seguretat social (sense ser 

propietàries) i tenir un reconeixement econòmic en cas de viudetat o divorci. 

- Avui al 2.019 després de 30 anys de ser aprovada la Directiva 86/613 les dones han 

deixat de ser invisibles pel que fa a formar part de les empreses o societats, tenir els 

mateixos drets i deures, tenir jubilació, descans per maternitat i salut, Una altra cosa 

es si l’agricultura i la ramaderia obté bons beneficis. 

  

16 
 

Transició energètica a municipis i comarques de Catalunya: TE 21 MiC Ramon Sans Rovira 

RESUM  

L’enginyer industrial Ramon Sans Rovira, després de la bona acollida que han generat els seus 
dos llibres de la seva col·lecció La Transició energètica del segle XXI (TE21) - Sans, R (2014) i 
Sans, R (2016) - ha desenvolupat el 2017 un model de càlcul que ha anomenat: Transició 
energètica a Municipis i Comarques (TE21 MiC) 

Els dos llibres mencionats contemplen, amb un format molt entenedor, un pla pilot i un càlcul 
per fer la transició energètica cap a energies 100% renovables, d’avui a 2050, a Europa i amb 
més concreció a sis territoris europeus: Catalunya, Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia i 
Espanya.  

Amb la finalitat de fer l’estudi més pràctic i donada la urgència per  implantar un model 100% 
renovable el més aviat possible, el model s’ha escurçat 10 anys i el nou model permet  que 
cada poble  de Catalunya i cada comarca en global puguin saber quina potència han 
d’instal·lar, quina superfície de territori precisen i quina inversió han de fer per aquest canvi 
d’avui a 2040 i, el més important, quin estalvi tindran si ho fan.  

Aquest nou model és una eina per a valorar les avantatges i dur a terme la transició energètica 
a 100% renovables a tots els municipis i comarques de Catalunya de manera distribuïda i 
participada a fi de que la ciutadania passi a tenir, o millor a recuperar, el control sobre 
l’energia, ben diferent i lluny de l’actual model basat en combustibles fòssils i en el control 
total de l’energia per part dels grans oligopolis de l’electricitat, del petroli i del gas. 

Aquest model ha estat implementat amb el suport de Ripollès Desenvolupament i de la Xarxa 
Leader Ripollès – Ges - Bisaura, en un model d’informe i en un web:  
www.transicioenergetica.com  en el que es poden veure i descarregar els informes per a dur a 
terme la TE21 a tots els municipis i comarques de Catalunya.  Una feina ingent, de més de 1000 
entrades, que ha estat desenvolupada per Carina Creixans Tenas, tècnica de Ripollès 
Desenvolu  

 

RESUMEN: 

El ingeniero industrial Ramon Sans Rovira, tras la buena acogida que han generado sus dos 
libros de su colección La Transición energética del siglo XXI (TE21) - Sans, R (2014) y Sans, R 
(2016) - ha desarrollado en 2017 un modelo de cálculo que ha llamado; Transición energética a 
Municipios y Comarcas (TE21 MiC) 

Los dos libros mencionados contemplan, con un formato muy comprensible, un plan piloto y 
un cálculo para hacer la transición energética hacia energías 100% renovables, de hoy en 2050, 
en Europa y con más concreción a seis territorios europeos: Cataluña, Inglaterra, Francia, 
Alemania, Italia y España.  

Con el fin de hacer el estudio más práctico y dada la urgencia para implantar un modelo 100% 
renovable lo antes posible, el modelo se ha acortado 10 años y el nuevo modelo permite que 



24

17 
 

cada pueblo de Cataluña y cada comarca en global puedan saber qué potencia deben instalar, 
qué superficie de territorio precisan y qué inversión deben hacer por este cambio de hoy 2040 
y, lo más importante, qué ahorro tendrán si lo hacen.  

Este nuevo modelo es una herramienta para valorar las ventajas y llevar a cabo la transición 
energética a 100% renovables en todos los municipios y comarcas de Cataluña de forma 
distribuida y participada a fin de que la ciudadanía pase a tener, o mejor a recuperar, el control 
sobre la energía, bien diferente y lejos del actual modelo basado en combustibles fósiles y en 
el control total de la energía por parte de los grandes oligopolios de la electricidad, del 
petróleo y del gas. 

Este modelo ha sido implementado con el apoyo de Ripollès Desarrollo y de la Red Leader 
Ripollès - Ges - Bisaura, en un modelo de informe y en una web: www.transicioenergetica.com 
en el que se pueden ver y descargar los informes para llevar a cabo la TE21 a todos los 
municipios y comarcas de Cataluña. Un trabajo ingente, de más de 1000 entradas, que ha sido 
desarrollada por Carina Creixans Tenas, técnica de Ripollès Desarrollo.pament. 
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Reptes de futur: una necessitat de país 

Nova llei d’espais agraris: 

Antonio Enjuanes Puyol, subdirector general d’infraestructures rurals DARP. 

 

Resum 

Els espais agraris han de donar una gran diversitat de serveis a la societat del segle XXI. Fins no 
fa massa temps l’espai agrari ha estat catalogat des de el punt de vista urbanístic com a sòl no 
urbanitzable, es ha dir com una reserva per poder-lo urbanitzar quan fos necessari. Aquesta 
visió d’espai sense altres funcions, ha anat canviant al llarg del temps. A aquest espai se li han 
anat atribuint una sèrie de serveis a la societat des de el punt de vista paisatgístic, de lleure i 
també des de el punt de vista d’espai natural amb valors de biodiversitat, etc. No obstant una 
de les funcions que cal remarcar és la seva funció de producció d’aliments i de espai on es 
desenvolupa l’activitat econòmica de un gran nombre d’empreses dedicades a la producció 
agropecuària i per tan, com un element de gran importància estratègica per garantir aliments 
segurs per una població cada cop més exigent i també des de el punt de vista del equilibri 
territorial. 

Han agut moltes propostes i iniciatives per posar en valor l’espai agrari, actualment  el 25 
d’octubre de 2018 el Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la tramitació de la Llei 
d'espais agraris de Catalunya. Es tracta d’una llei molt necessària per que el sector agrari pugui 
afrontar els reptes que es plantegen per la nostra societat. 

 

 

Resumen 

Los espacios agrarios deben dar una gran diversidad de servicios a la sociedad del siglo XXI. 
Hasta no hace mucho tiempo el espacio agrario ha sido catalogado desde el punto de vista 
urbanístico como suelo no urbanizable, es decir como una reserva para poder urbanizar 
cuando fuera necesario. Esta visión de espacio sin otras funciones, ha ido cambiando a lo largo 
del tiempo. A este espacio se le han ido atribuyendo una serie de servicios a la sociedad desde 
el punto de vista paisajístico, de ocio y también desde el punto de vista de espacio natural con 
valores de biodiversidad, etc. No obstante, una de las funciones que hay que remarcar es su 
función de producción de alimentos y de espacio donde se desarrolla la actividad económica 
de un gran número de empresas dedicadas a la producción agropecuaria y  por tanto, como un 
elemento de gran importancia estratégica para garantizar alimentos seguros para una 
población cada vez más exigente y también desde el punto de vista del equilibrio territorial. 

Ha habido muchas propuestas e iniciativas para poner en valor el espacio agrario, actualmente 
el 25 de octubre de 2018 el Parlamento de Cataluña ha dado luz verde a la tramitación de la 
Ley de espacios agrarios de Cataluña. Se trata de una ley muy necesaria para que el sector 
agrario pueda afrontar los retos que se plantean para nuestra sociedad. 
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L’administració local aposta per un territori viu, actiu i sostenible  

Dr. Xavier Forcadell i Esteller. Coordinador General de la Diputació de Barcelona; Secretari 
municipal; Professor associat de Dret Administratiu a la Universitat Rovira i Virgili. 
xavierforcadell@xavierforcadell.cat  

 

Resum:  

La realitat territorial catalana es caracteritza per comptar amb un nombre significatiu de 
municipis de dimensió reduïda que, a més d’haver de donar resposta a les qüestions habituals 
de la gestió municipal, han d’assumir els reptes que es deriven de la innovació, la digitalització 
i l’adaptació a les noves iniciatives legislatives. A aquesta circumstància s’hi afegeix el 
problema del despoblament d’aquests municipis, que requereix l’adopció, per part del conjunt 
de les instàncies públiques, d’iniciatives adreçades a promoure el desenvolupament integral 
d’aquests territoris.  

 

Resumen: 

La realidad territorial catalana se caracteriza por contar con un número significativo de 
municipios de pequeño tamaño que, además de tener que dar respuesta a las cuestiones 
habituales de la gestión municipal, deben asumir los retos que se derivan de la innovación, la 
digitalización y la adaptación a las nuevas iniciativas legislativas. A esta circunstancia se añade 
el problema de la despoblación de estos municipios, que requiere la adopción, por parte del 
conjunto de las instancias públicas, de iniciativas dirigidas a promover el desarrollo integral de 
estos territorios. 

 

 

Paraules clau:  

Municipis, despoblació, digitalització, modernització 
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BLOC TEMÀTIC 

DEMOGRAFIA, DONES I JOVES 
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UNA APROXIMACIÓ ALS CANVIS DEMOGRÀFICS DE LA RURALIA CATALANA DES DE 
COMENÇAMENTS DEL SEGLE XXI 

Joaquín Recaño Valverde. Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona i 
Centre d’Estudis Demogràfics 

RESUM 

En els últims anys, han continuat els canvis demogràfics en l'àmbit rural català. Fins fa poc, les 
possibilitats d'estudiar amb detall inframunicipal les característiques demogràfiques de la 
població resident a la ruralia catalana eren pràcticament nul•les i es reduïen a l'estudi de casos 
i/o dels municipis de menor grandària, amb dades que oferia regularment el padró continu de 
Població i, de forma decennal, el cens de Població. No obstant això, en els àmbits rurals 
catalans l'existència d'una única secció censal no permetia distingir l'àmbit de la població 
disseminada, que és el més proper a les masies. En aquesta ponència pretenem avaluar el 
canvi demogràfic de la població resident a les masies catalanes entre 2001 i 2017 a partir d’una 
explotació inèdita encarregada a l'Instituto Nacional de Estadística (INE) on es vincula 
informació del Padró Continu (sexe, edat, lloc de naixement) i el Nomenclàtor de Població, que 
identifica les entitats de població i la població disseminada i de forma indirecta les masies. 

Amb aquesta informació pretenem estimar les similituds i diferències demogràfiques de la 
població resident a les masies catalanes, tractant temes com l'estructura demogràfica, l'edat 
mitjana de la població, els nivells d'envelliment i sobreenvelliment, els desequilibris per sexes i, 
en resum, el potencial de creixement / decreixement demogràfic al llarg de tot el territori 
català per als propers anys. Per desenvolupar aquests objectius aplicarem tècniques d'anàlisi 
demogràfica i d’estadística multivariant (anàlisi factorial i de conglomerats) amb l'objectiu de 
construir tipologies que uneixin les característiques demogràfiques i la localització espacial. 
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LA MEMÒRIA BIOCULTURAL DE LES DONES PAGESES DEL NORDOEST DEL BAGES: Cristina 
Espejo Biosca    

RESUM 

Les feines associades a la Masia i al Mas a principis i mitjans de segle XX cobren avui en dia 
importància si parlem del coneixement tradicional ecològic i del valor d'aquest coneixement en 
termes de canvi i d'adaptació al canvi climàtic. En aquest treball es realitza una comparació 
històrica dels coneixements de les dones del món rural català, aquelles que es dedicaven a la 
cura de la Masia i a tot un seguit de feines, tant reproductives com productives, associades a 
l'agroecosistema, al paisatge i al sector agrari. La perspectiva història és comparada amb dones 
d'avui en dia, que s'han professionalitzat en l'agricultura ecològica o ramaderia convencional, 
cercant els coneixements compartits. El treball aborda doncs, per una part, la dignificació de la 
figura de la dona a pagès, entenent la seva funció i la seva importància en el sector agrari de 
principis de segle fins als anys 80, tot i no estar reconegudes com a treballadores. La 
importància del coneixement tradicional ecològic que han sabut aprendre i mantenir per a 
l'equilibri de l'agroecosistema mediterrani, sent una aportació als treballs entorn de la 
memòria biocultural, a l'etnoecologia i finalment, a l'agroecologia, com a potencial 
coneixement a aplicar en els seus cultius i projectes productius. 

Paraules clau: dona rural, coneixement tradicional ecològic, agroecosistema, unitat 
productiva, masia. 

Resumen 

Los trabajos asociados a la Masía y al Mas a principios y mediados del siglo XX cobran hoy en 
día importancia si hablamos de conocimiento tradicional ecológico y del valor de este 
conocimiento en términos de cambio y adaptación al cambio climático. En este trabajo se 
realiza una comparación histórica de los conocimientos de las mujeres en el mundo rural 
catalán, aquellas que se dedicaban a los cuidados de la Masía y a todo un seguido de trabajos, 
tanto reproductivas como productivas, asociadas al agroecosistema, el paisaje y al sector 
agrícola. La perspectiva histórica se compara con mujeres actuales que se han profesionalizado 
en agricultura ecológica o en la ganadería convencional, buscando los conocimientos 
compartidos. 

El trabajo aborda la dignificación de la figura de la mujer en el campo, entendiendo sus 
funciones y su importancia en el sector agrario de principios de siglo hasta los años 80, todo 
estar invisibilizadas como trabajadoras. Así como la importancia del conocimiento tradicional 
ecológico que han sabido aprender y mantener para el equilibrio del agroecosistema 
mediterráneo. 

Palabras llave: mujer rural, conocimiento tradicional ecológico, agroecosistema unidad 
productiva, masía.La memòria biocultural de les dones pageses del nordoest del Bages: 
Cristina Espejo Biosca 
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PROJECTES:  

El coworking com a eina de desenvolupament rural: Begoña Garcia Barco (gerent del Consorci 
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques), Jaume Bages Jansà (coordinador del projecte 
Cowocat_Rural) 

Resum 

El projecte de cooperació Cowocat Rural sorgeix de la necessitat de promoure l'emprenedoria 
mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Amb aquesta iniciativa es 
vol potenciar la creació d’ocupació i activitat econòmica a les zones rurals, i fomentar els valors 
del coworking i del teletreball en els territoris que participen al projecte. 

Cowocat_Rural et permet formar part d’una xarxa de professionals que creu en el treball 
col·laboratiu experimentant una nova manera de treballar i de relacionar-te professionalment. 
T’ajuda a col·laborar amb altres professionals, compartir les teves idees i projectes i gaudir de 
l’entorn rural amb l’objectiu de crear economia i ocupació en els territori rurals. Aquest 
projecte és una oportunitat per als professionals que volen treballar en un espai col·laboratiu 
sense renunciar a un entorn rural. 

Cowocat_Rural permet atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals, amb la 
corresponent retenció de talent: un factor clau pel desenvolupament d’aquests territoris. 

Els objectius del projecte són: 

Difondre el coworking com una nova manera de treballar a través de les TIC a l’entorn rural. 

Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris rurals 

Sensibilitzar i crear sinèrgies amb altres territoris rurals en la difusió del coworking. 

Atraure talent i fixar població a l’entorn rural. 

 

RESUMEN 

“COWOCAT_RURAL” – EL COWORKING COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO RURAL: 
Begoña Garcia Barco (gerente del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques) 
Jaume Bages Jansà (coordinador del proyecto Cowocat_Rural) 

El proyecto de cooperación Cowocat Rural surge de la necesidad de promover el 
emprendimiento mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Con 
esta iniciativa se quiere potenciar la creación de empleo y actividad económica en las zonas 
rurales, y fomentar los valores del coworking y del teletrabajo en los territorios que participan 
en el proyecto. 

Cowocat_Rural te permite formar parte de una red de profesionales que cree en el trabajo 
colaborativo experimentando una nueva manera de trabajar y de relacionarse 
profesionalmente. Te ayuda a colaborar con otros profesionales, compartir tus ideas y 
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proyectos y disfrutar del entorno rural con el objetivo de crear economía y empleo en los 
territorios rurales. Este proyecto es una oportunidad para los profesionales que quieren 
trabajar en un espacio colaborativo sin renunciar a un entorno rural. 

Cowocat_Rural permite atraer y fijar capital humano cualificado en las zonas rurales, con la 
correspondiente retención de talento: un factor clave para el desarrollo de estos territorios. 

Los objetivos del proyecto son: 

Difundir el coworking cómo una nueva manera de trabajar a través de las TIC en el entorno 
rural. 

Fomentar los hábitos del teletrabajo y el coworking entre los emprendedores de los territorios 
rurales. 

Sensibilizar y crear sinergias con otros territorios rurales en la difusión del coworking. 

Atraer talento y fijar población en el entorno rural. 
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RESUM 

ODISSEU – RETORN DELS JOVES AL MÓN RURAL : MIREIA FONT / TERESA CASTELLÀ 

L’objectiu d’aquest projecte de cooperació és afavorir el retorn i la inserció laboral del capital 
humà jove als territoris rurals. Es vol acompanyar i fer seguiment als i les joves interessats en 
conèixer millor les oportunitats que hi ha als entorns rurals per a desenvolupar-hi un projecte 
professional, siguin originaris d'aquestes zones rurals o d'altres. A través de diferents activitats, 
Odisseu acosta als i les joves a oportunitats laborals o se'ls convida a crear iniciatives 
emprenedores que, alhora, els permetin conèixer millor com es viu al món rural. 

El projecte actua de forma transversal sobre els agents que incideixen en aquesta transició per 
facilitar el retorn dels i les joves (centres de formació, teixit empresarial i administració) i 
també porta a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de les migracions 
juvenils en el medi rural en general i en els centres de formació. 

La migració de persones joves, majoritàriament per formació però també per treball, cap a 
zones urbanes i el fet que en acabar la formació no retornin a la seva zona o municipi d’origen, 
és un repte principal per al desenvolupament socioeconòmic i la vertebració dels territoris 
rurals. Aquest fenomen no és nou i contribueix als processos d’envelliment, masculinització i 
despoblament de determinades zones rurals. Per això, és important ser capaç de millorar la 
capacitat d’atracció i retenció de població jove de les zones rurals. 

RESUMEN  

El objetivo de este proyecto de cooperación es favorecer el regreso y la inserción laboral del 
capital humano joven a los territorios rurales. Se quiere acompañar y hacer seguimiento a los 
jóvenes interesados en conocer mejor las oportunidades que hay en los entornos rurales para 
desarrollar un proyecto profesional, sean originarios de estas zonas rurales o de otras. A través 
de diferentes actividades, Odisseu acerca a los y las jóvenes a oportunidades laborales o se les 
invita a crear iniciativas emprendedoras que, al mismo tiempo, les permitan conocer mejor 
cómo se vive en el mundo rural. 

El proyecto actúa de forma transversal sobre los agentes que inciden en esta transición para 
facilitar el regreso de los y las jóvenes (centros de formación, tejido empresarial y 
administración) y también lleva a cabo acciones de divulgación y sensibilización sobre los 
impactos de las migraciones juveniles en el medio rural en general y en los centros de 
formación. 

La migración de personas jóvenes, en su mayoría por formación pero también por trabajo, 
hacia zonas urbanas y el hecho de que al terminar la formación no retornen a su zona o 
municipio de origen es un reto principal para el desarrollo socioeconómico y la vertebración de 
los territorios rurales. Este fenómeno no es nuevo y contribuye a los procesos de 
envejecimiento, masculinización y despoblación de determinadas zonas rurales. Por ello, es 
importante ser capaz de mejorar la capacidad de atracción y retención de población joven de 
las zonas rurales. 
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Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020 del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Institut de les Dones.: Loli Jiménez Soler, 
responsable de polítiques transversals i d’igualtat de gènere del DARP.  

Resum 

Fa més de 20 anys que el Govern de la Generalitat impulsa accions destinades a transformar i 
millorar la situació de les dones de Catalunya, i és evident que s’han produït avenços 
significatius en el camí cap a la igualtat. Tanmateix, la realitat segueix mostrant evidències de 
la persistència de desigualtats i desavantatges per les dones, motiu pel qual es fa necessari 
continuar impulsant i reforçant polítiques de dones, i promovent accions davant la societat en 
general, i dels sectors rural i marítim en particular.  

Amb aquesta voluntat s’aprova el Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 
2016-2020, un compromís del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) que té com a màxim objectiu esdevenir un marc per continuar impulsant millores per a 
les dones que viuen i treballen en els entorns rurals i marítims del nostre país.  

Aquest Programa neix en un moment de transformació del món rural i marítim que dona peu a 
l’aparició de nous processos de participació de les dones, que veuen la possibilitat d’agafar les 
regnes de tasques tradicionalment destinades a homes. Aquesta nova generació de dones, 
millor formades, amb actituds i aptituds empresarials, estan decidides a aconseguir el 
protagonisme del qual són mereixedores. Des de l’administració tenim l’obligació de recolzar-
les, no només per una qüestió d’ètica i justícia, sinó de pragmatisme: la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones és una necessitat per garantir la viabilitat del sector agroalimentari, 
forestal i pesquer. Sense el talent que elles aporten, la supervivència del sector primari no serà 
possible. Perquè sense dones no hi ha relleu generacional ni desenvolupament als entorns 
rurals i marítims del nostre país. 

Resumen 

Hace más de 20 años que el Govern de la Generalitat impulsa acciones destinadas a 
transformar y mejorar la situación de las mujeres de Cataluña, y es evidente que se han 
producido avances significativos en el camino hacia la igualdad. Sin embargo, la realidad sigue 
mostrando evidencias de la persistencia de desigualdades y desventajas para las mujeres, por 
lo que se hace necesario continuar impulsando y reforzando políticas de mujeres, y 
promoviendo acciones ante la sociedad en general, y ante los sectores rural y marítimo en 
particular. 

Con esta voluntad se aprueba el Programa de dones del món rural y marítim de Catalunya 
2016-2020, un compromiso del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) que tiene como máximo objetivo convertirse en el marco que permita continuar 
impulsando mejoras para las mujeres que viven y trabajan en los entornos rurales y marítimos 
de nuestro país. 

Este Programa nace en un momento de transformación del mundo rural y marítimo que da pie 
a la aparición de nuevos procesos de participación de las mujeres, que ven la posibilidad de 
tomar las riendas de tareas tradicionalmente destinadas a hombres. Esta nueva generación de 



35

26 
 

Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020 del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Institut de les Dones.: Loli Jiménez Soler, 
responsable de polítiques transversals i d’igualtat de gènere del DARP.  

Resum 

Fa més de 20 anys que el Govern de la Generalitat impulsa accions destinades a transformar i 
millorar la situació de les dones de Catalunya, i és evident que s’han produït avenços 
significatius en el camí cap a la igualtat. Tanmateix, la realitat segueix mostrant evidències de 
la persistència de desigualtats i desavantatges per les dones, motiu pel qual es fa necessari 
continuar impulsant i reforçant polítiques de dones, i promovent accions davant la societat en 
general, i dels sectors rural i marítim en particular.  

Amb aquesta voluntat s’aprova el Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 
2016-2020, un compromís del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) que té com a màxim objectiu esdevenir un marc per continuar impulsant millores per a 
les dones que viuen i treballen en els entorns rurals i marítims del nostre país.  

Aquest Programa neix en un moment de transformació del món rural i marítim que dona peu a 
l’aparició de nous processos de participació de les dones, que veuen la possibilitat d’agafar les 
regnes de tasques tradicionalment destinades a homes. Aquesta nova generació de dones, 
millor formades, amb actituds i aptituds empresarials, estan decidides a aconseguir el 
protagonisme del qual són mereixedores. Des de l’administració tenim l’obligació de recolzar-
les, no només per una qüestió d’ètica i justícia, sinó de pragmatisme: la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones és una necessitat per garantir la viabilitat del sector agroalimentari, 
forestal i pesquer. Sense el talent que elles aporten, la supervivència del sector primari no serà 
possible. Perquè sense dones no hi ha relleu generacional ni desenvolupament als entorns 
rurals i marítims del nostre país. 

Resumen 

Hace más de 20 años que el Govern de la Generalitat impulsa acciones destinadas a 
transformar y mejorar la situación de las mujeres de Cataluña, y es evidente que se han 
producido avances significativos en el camino hacia la igualdad. Sin embargo, la realidad sigue 
mostrando evidencias de la persistencia de desigualdades y desventajas para las mujeres, por 
lo que se hace necesario continuar impulsando y reforzando políticas de mujeres, y 
promoviendo acciones ante la sociedad en general, y ante los sectores rural y marítimo en 
particular. 

Con esta voluntad se aprueba el Programa de dones del món rural y marítim de Catalunya 
2016-2020, un compromiso del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) que tiene como máximo objetivo convertirse en el marco que permita continuar 
impulsando mejoras para las mujeres que viven y trabajan en los entornos rurales y marítimos 
de nuestro país. 

Este Programa nace en un momento de transformación del mundo rural y marítimo que da pie 
a la aparición de nuevos procesos de participación de las mujeres, que ven la posibilidad de 
tomar las riendas de tareas tradicionalmente destinadas a hombres. Esta nueva generación de 
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mujeres, mejor formadas, con actitudes y aptitudes empresariales, están decididas a conseguir 
el protagonismo del que son merecedoras. Desde la administración tenemos la obligación de 
apoyarlas, no sólo por una cuestión de ética y de justicia, sino de pragmatismo: la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres es una necesidad para garantizar la viabilidad del 
sector agroalimentario, forestal y pesquero. Sin el talento que ellas aportan, la supervivencia 
del sector primario no será posible. Porque sin mujeres no hay relevo generacional ni 
desarrollo en los entornos rurales y marítimos de nuestro país. 
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Dones del món rural 

Raquel Camps 

 

Resum:  

 La dona ha esdevingut clau per al desenvolupament del món rural. No obstant, 
tradicionalment ha tingut un paper poc reconegut i sovint invisibilitzat. L’Associació de Dones 
del Món Rural de Catalunya vol donar veu a aquest col•lectiu defensant-ne els seus interessos 
i les seves necessitats, creant sinèrgies i vetllant per la igualtat d’oportunitats del sector. 
També, té l’objectiu de cobrir i donar resposta a una gran quantitat de qüestions plantejades 
per les seves associades sobre temes agrícoles, ramaders, econòmics, ambientals, legals, 
fiscals, educatius i socials, relacionats amb la presència de la dona al món rural i amb el seu 
treball diari. 

 

Resumen 

La mujer ha sido clave para el desarrollo del mundo rural. Sin embargo, tradicionalmente ha 
tenido un papel poco reconocido y menudo invisibilizado. La Asociación de Mujeres del Mundo 
Rural de Cataluña quiere dar voz a este colectivo defendiendo sus intereses y sus necesidades, 
creando sinergias y velando por la igualdad de oportunidades del sector. También, tiene el 
objetivo de cubrir y dar respuesta a una gran cantidad de cuestiones planteadas por sus 
asociadas sobre temas agrícolas, ganaderos, económicos, ambientales, legales, fiscales, 
educativos y sociales, relacionados con la presencia de la mujer en el mundo rural y con su 
trabajo diario. 
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Dones del món rural 

Raquel Camps 

 

Resum:  

 La dona ha esdevingut clau per al desenvolupament del món rural. No obstant, 
tradicionalment ha tingut un paper poc reconegut i sovint invisibilitzat. L’Associació de Dones 
del Món Rural de Catalunya vol donar veu a aquest col•lectiu defensant-ne els seus interessos 
i les seves necessitats, creant sinèrgies i vetllant per la igualtat d’oportunitats del sector. 
També, té l’objectiu de cobrir i donar resposta a una gran quantitat de qüestions plantejades 
per les seves associades sobre temes agrícoles, ramaders, econòmics, ambientals, legals, 
fiscals, educatius i socials, relacionats amb la presència de la dona al món rural i amb el seu 
treball diari. 

 

Resumen 

La mujer ha sido clave para el desarrollo del mundo rural. Sin embargo, tradicionalmente ha 
tenido un papel poco reconocido y menudo invisibilizado. La Asociación de Mujeres del Mundo 
Rural de Cataluña quiere dar voz a este colectivo defendiendo sus intereses y sus necesidades, 
creando sinergias y velando por la igualdad de oportunidades del sector. También, tiene el 
objetivo de cubrir y dar respuesta a una gran cantidad de cuestiones planteadas por sus 
asociadas sobre temas agrícolas, ganaderos, económicos, ambientales, legales, fiscales, 
educativos y sociales, relacionados con la presencia de la mujer en el mundo rural y con su 
trabajo diario. 

 

 

 

  

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BLOC TEMÀTIC 

CANVI CLIMÀTIC, INNOVACIÓ I 
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Com pot afectar el canvi global a la producció de bolets a Catalunya? Sergio de Miguel, Albert 
Morera, Juan Martínez de Aragón, José Antonio Bonet. Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal, Universitat de Lleida 

Resum 

Els bolets comestibles són un dels productes forestals més valuosos dels nostres boscos, no 
només per la economia associada a la seva recol•lecció, comercialització i consum, sinó també 
per l’alt valor social que el “anar a caçar bolets” té com a activitat recreativa a les principals 
àrees forestals arreu de Catalunya. Està aquest important recurs forestal en perill en un 
context de canvi global? Evidentment, el canvi d’usos i pràctiques en les activitats agràries, 
com ara el progressiu abandonament de la gestió forestal com a causa de canvis profunds a la 
nostra societat i dels seus sectors productius, comporta canvis en els ecosistemes forestals que 
poden afectar la producció de bolets. Tanmateix, els efectes associats als escenaris de canvi 
climàtic, que preveuen increments generalitzats de les temperatures a Catalunya, així com 
canvis en els patrons de precipitació, també poden afectar la productivitat de bolets, un recurs 
al cap i a la fi molt depenent de les condicions meteorològiques. Aquesta presentació sintetitza 
els resultats dels principals estudis científics realitzats a Catalunya amb l’objectiu d’esbrinar 
quins poden ser els efectes del canvi global sobre la producció de bolets. 

Resumen 

 ¿Cómo puede afectar el cambio global a la producción de setas en Cataluña? Sergio de Miguel, 
Albert Morera, Juan Martínez de Aragón, José Antonio Bonet. Departament de Producció  

Las setas comestibles son uno de los productos forestales más valiosos de nuestros bosques, 
no sólo para la economía asociada a su recolección, comercialización y consumo, sino también 
por el alto valor social que la recolección de setas tiene como actividad recreativa en las 
principales áreas forestales de Cataluña. ¿Está este importante recurso forestal en peligro en 
un contexto de cambio global? Evidentemente, el cambio de usos y prácticas en las actividades 
agrarias, como por ejemplo el progresivo abandono de la gestión forestal como causa de 
cambios profundos en nuestra sociedad y de sus sectores productivos, conlleva cambios en los 
ecosistemas forestales que pueden afectar la producción de setas. Asimismo, los efectos 
asociados a los escenarios de cambio climático, que prevén incrementos generalizados de las 
temperaturas en Cataluña, así como cambios en los patrones de precipitación, también 
pueden afectar a la productividad de setas, un recurso muy dependiente de las condiciones 
meteorológicas. Esta presentación sintetiza los resultados de los principales estudios 
científicos realizados en Cataluña con el objetivo de averiguar cuáles pueden ser los efectos del 
cambio global sobre la producción de setas. 
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Evolució dels usos i activitats a l’entorn del mas al Montseny. Sònia Sànchez-Mateo, Martí 
Boada 

Resum: En ple segle XXI, les activitats vinculades als masos d’àrees rurals, i de manera 
específica al Montseny, difereixen notablement respecte les activitats que tradicionalment 
s’han desenvolupat al massís. El canvi energètic produït a mitjans del segle XX marcà l’evolució 
dels sectors productius, amb el pas del sector primari cap a un procés de terciarització i de 
nous usos, desembocant en un canvi en el paisatge i les formes de vida. 

Aquest fenomen de canvi socioecològic és generalitzat en l’àrea mediterrània. I al Montseny 
s’expressa en l’abandonament de masos agrosilvoramaders; en la reconversió en segones 
residències, equipaments del sector terciari i de serveis; i en nous usos per part de 
professionals liberals, del món de l’artesanat, etc. Generalment, els masos que es mantenen al 
sector primari es troben en una situació finalista per manca de relleu generacional o 
requereixen innovar-se constantment i esdevenir competitius per la seva continuïtat. 

S’han analitzat quaranta masos representatius d’aquests processos de canvi, i es proposa una 
classificació taxonòmica segons les activitats principals que s’hi desenvolupen des d’una 
perspectiva socioecològica, incorporant fonts orals per reconstruir la història ambiental d’un 
territori que, des de l’escala local, reflexa el fenomen del canvi global i alhora planteja reptes 
de futur. 

Paraules clau: mas, canvi global, canvi energètic, canvi socioecològic, sectors socioeconòmics. 

Resumen:En pleno siglo XXI, las actividades vinculadas a las masías de áreas rurales, y de 
manera específica en el Montseny, difieren notablemente respecto las actividades que 
tradicionalmente se han desarrollado en el macizo. El cambio energético producido a 
mediados del siglo XX marcó la evolución de los sectores productivos, con el paso del sector 
primario hacia un proceso de terciarización y de nuevos usos, desembocando en un cambio en 
el paisaje y en las formas de vida. 

El fenómeno de cambio socioecológico se produce de manera generalizada en el área 
mediterránea. Y en el Montseny se expresa con el abandono de masías agrosilvoganaderas; la 
reconversión en segundas residencias, en equipamientos del sector terciario y de servicios; y 
los nuevos usos por parte de profesionales liberales, del mundo del artesanado, etc. 
Generalmente, las masías que se mantienen en el sector primario se encuentran en una 
situación finalista por falta de relieve generacional o requieren innovarse constantemente y 
ser competitivas para su continuidad. 

Se han analizado cuarenta masías representativas de estos procesos de cambio, y se propone 
una clasificación taxonómica según las actividades principales desarrolladas desde una 
perspectiva socioecológica, incorporando fuentes orales para reconstruir la historia ambiental 
de un territorio que, desde la escala local, refleja el fenómeno del cambio global y, a su vez, 
plantea retos de futuro. 

Palabras clave: masía, cambio global, cambio energético, cambio socioecológico, sectores 
socioeconómicos. 
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Adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran: riscos i oportunitats: 
Jordi Puig Roca,  www.espigall.cat 

Resum 

El present estudi s’ha focalitzat en l’anàlisi de les implicacions del canvi climàtic a l’agricultura 
de l’Alt Pirineu català. A partir d’un model que ha descrit els tipus: d’estiu, d’hivern i d’humitat 
actuals i futurs (escenari 2030-50, a partir de les previsions de l’IPCC a Catalunya) s’ha 
cartografiat l’extensió de 10 cultius estratègics per a la diversificació de les 53.535 ha agrícoles 
de l’àmbit.  

S’ha observat que amb l’actual cabana ramadera no existeix prou sòl agrícola per a destinar-lo 
a nous cultius. Per això, l’estudi ha proposat l’extensificació d’una part dels caps de bestiar 
(prats alpins i zones no agrícoles)  amb l’objectiu d’alliberar 26.103 ha agrícoles. 

Els resultats indiquen que els 10 cultius analitzats tenen un potencial elevat d’implantació i que 
si es disposes de regadiu a tot el sòl agrícola, en l’escenari futur incrementarien la seva 
superfície un 6,2 %. Aquesta situació és improbable ja que només un 29,1 % de l’àmbit pot ser 
regat i, per tant, la superfície de nous cultius només incrementaria un 3,6 %. En l’escenari en 
què es restringuís sòl per a la ramaderia, la superfície es reduiria fins al 4,8 %, ja que les 
comarques amb millor potencial per a diversificar el secà són les que tenen major pressió 
ramadera i no poden destinar-hi sòl.  

En relació als ingressos bruts, s’ha fet una estimació de la situació, el dia d’avui, a partir de 
dades reals de producció i de superfície total (84,2 M€) i s’ha comparat amb l’escenari climàtic 
futur (76,7 M€) aplicant les reduccions d’ingressos previstes. 

En darrer terme, s’ha creat un procés d’optimització de cultius al total de la superfície 
destinada a diversificació (26.103 ha), per a l’escenari futur, a partir de dos criteris bàsics 
(màxim benefici i mínim consum d’aigua).  Els resultats obtinguts indiquen que els ingressos 
potencials podrien arribar als 181,1 M€ dels quals 141,8 M€ serien de la part optimitzada. Això  
suposaria un increment respecte la situació estimada actual del 114,9 % i vers l’escenari futur 
no optimitzat del 136,1 %.  

Aquest potencial futur tant encoratjador pot veure’s afectat per: les dificultats d’extensificació 
de la ramaderia, la manca d’accés als drets de plantació de vinya, pocs efectius agraris i 
d’infraestructures (motor de la diversificació) o la necessitat de modernització dels regadius. 
Malgrat tot, com s’ha pogut demostrar en aquest estudi, els demèrits productius que generarà 
el canvi climàtic poden ser àmpliament superats gràcies a enfocar els cultius cap a 
l’alimentació humana i a optimitzar les zones de secà i de regadiu en funció de les previsions 
climàtiques. D’altra banda, tot aquest procés haurà ser compatible amb el manteniment de la 
ramaderia per mitjà d’una necessària extensificació  cap a les nombroses zones de pastura del 
territori pirinenc.  

Adaptación al cambio climático del sector agrícola del Alt Pirineu y Aran: riesgos y 
oportunidades: Jordi Puig Roca,  www.espigall.cat 

Resumen 
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El presente estudio se ha focalizado en el análisis de las implicaciones del cambio climático en 
la agricultura del Alto Pirineo catalán. A partir de un modelo que ha descrito los tipos: de 
verano, de invierno y de humedad actuales y futuros (escenario 2030-50, a partir de las 
previsiones del IPCC en Cataluña) se ha cartografiado la extensión de 10 cultivos estratégicos 
para la diversificación de las 53.535 ha agrícolas del ámbito. 

Se ha observado que con la actual cabaña ganadera no existe suficiente suelo agrícola para 
destinarlo a nuevos cultivos. Por ello, el estudio ha propuesto la extensificación de una parte 
de las reses (prados alpinos y zonas no agrícolas) con el objetivo de liberar 26.103 ha agrícolas. 

Los resultados indican que los 10 cultivos analizados tienen un potencial elevado de 
implantación y que si se dispones de regadío en todo el suelo agrícola, en el escenario futuro 
incrementarían su superficie un 6,2%. Esta situación es improbable ya que sólo un 29,1% del 
ámbito puede ser regado y, por tanto, la superficie de nuevos cultivos sólo incrementaría un 
3,6%. En el escenario en que se restringir suelo para la ganadería, la superficie se reduciría 
hasta el 4,8%, ya que las comarcas con mejor potencial para diversificar el secano son las que 
tienen mayor presión ganadera y no pueden destinar suelo. 

En relación a los ingresos brutos, se ha hecho una estimación de la situación, el día de hoy, a 
partir de datos reales de producción y de superficie total (84,2 M €) y se ha comparado con el 
escenario climático futuro (76,7 M €) aplicando las reducciones de ingresos previstas. 

En último término, se ha creado un proceso de optimización de cultivos al total de la superficie 
destinada a diversificación (26.103 ha), para el escenario futuro, a partir de dos criterios 
básicos (máximo beneficio y mínimo consumo de agua). Los resultados obtenidos indican que 
los ingresos potenciales podrían llegar a los 181,1 M € de los cuales 141,8 M € serían de la 
parte optimizada. Esto supondría un incremento respecto a la situación estimada actual del 
114,9% y hacia el escenario futuro no optimizado del 136,1%. 

Este potencial futuro tanto alentador puede verse afectado por: las dificultades de 
extensificación de la ganadería, la falta de acceso a los derechos de plantación de viñedo, 
pocos efectivos agrarios y de infraestructuras (motor de la diversificación) o la necesidad de 
modernización de los regadíos. Sin embargo, como se ha podido demostrar en este estudio, 
los deméritos productivos que generará el cambio climático pueden ser ampliamente 
superados gracias a enfocar los cultivos hacia la alimentación humana ya optimizar las zonas 
de secano y de regadío en función de las previsiones climáticas. Por otra parte, todo este 
proceso deberá ser compatible con el mantenimiento de la ganadería por medio de una 
necesaria extensificación hacia las numerosas zonas de pasto del territorio pirenaico.  
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El Montseny com a paisatge sentinella del canvi global. Efectes de l’abandonament agrícola i 
l’increment de temperatura sobre els biomes. 

Josep Pujantell1*, Adrià Barbeta2,3, Martí Boada1, Josep Peñuelas2,3, Carles Barriocanal1 i 
José Eduardo Fuentes1; 1. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB); 2. CSIC, Unitat d'Ecologia Global – CREAF-CSIC- UAB, 
Cerdanyola del Vallès E-08193, Catalunya, Espanya.; 3. CREAF, Cerdanyola del Vallès E-08193, 
Catalunya, Espanya. 

 Resum 

El canvi global és una de les manifestacions més importants de la crisi ambiental. L’àmbit 
d’estudi, ubicat a la capçalera de la riera de Vallforners (massís del Montseny), és de gran 
sensibilitat per a l’estudi del canvi global per motius biogeogràfics, en incloure la localització 
més meridional d'avet (Abies alba) de la Península Ibèrica i una de les més meridionals 
d'Europa occidental, així com una localització meridional de fageda (Fagus sylvatica), que 
coexisteixen amb  l’alzina (Quercus ilex), espècie típicament mediterrània. S’han analitzat els 
efectes de l’abandonament agrícola i de l’increment de temperatura sobre aquests biomes a 
través de la quantificació del canvi d’usos i cobertes del sòl per al període 1945-2015 i de 
l’estat de salut (senescència i reclutament) d’aquestes espècies forestals, juntament amb les 
dades meteorològiques. Durant les darreres dècades s’ha esdevingut un procés d’aforestació 
vinculat a la disminució de les activitats forestals i ramaderes, modulat per un procés incipient 
de mediterranització dels biomes vinculat a l’increment de la temperatura. 

Paraules clau: Canvi global, paisatge sentinella, canvi d’usos i cobertes del sòl, abandonament 
agrícola, senescència, reclutament 

Resumen 

El cambio global es una de las manifestaciones más importantes de la crisis ambiental. El área 
de estudio, ubicado en la cabecera del arroyo de Vallforners (macizo del Montseny), es de gran 
sensibilidad para el estudio del cambio global por motivos biogeográficos, en incluir la 
localización más meridional de abeto (Abies alba) de la Península Ibérica y una de las más 
meridionales de Europa occidental, así como una localización meridional de hayedo (Fagus 
sylvatica), que coexisten con el encinar (Quercus ilex), especie típicamente mediterránea. Se 
han analizado los efectos del abandono agrícola y del incremento de temperatura sobre estos 
biomas a través de la cuantificación del cambio de usos y cubiertas del suelo para el periodo 
1945-2015 y del estado de salud (senescencia y reclutamiento) de estas especies forestales, 
junto con los datos meteorológicos. Durante las últimas décadas ha ocurrido un proceso de 
forestación vinculado a la disminución de las actividades forestales y ganaderas, modulado por 
un proceso incipiente de mediterranización de los biomas vinculado al incremento de la 
temperatura. 

Palabras clave: Cambio global, paisaje centinela, cambio de usos y cubiertas del suelo, 
abandono agrícola, senescencia, reclutamiento 
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El presente estudio se ha focalizado en el análisis de las implicaciones del cambio climático en 
la agricultura del Alto Pirineo catalán. A partir de un modelo que ha descrito los tipos: de 
verano, de invierno y de humedad actuales y futuros (escenario 2030-50, a partir de las 
previsiones del IPCC en Cataluña) se ha cartografiado la extensión de 10 cultivos estratégicos 
para la diversificación de las 53.535 ha agrícolas del ámbito. 

Se ha observado que con la actual cabaña ganadera no existe suficiente suelo agrícola para 
destinarlo a nuevos cultivos. Por ello, el estudio ha propuesto la extensificación de una parte 
de las reses (prados alpinos y zonas no agrícolas) con el objetivo de liberar 26.103 ha agrícolas. 

Los resultados indican que los 10 cultivos analizados tienen un potencial elevado de 
implantación y que si se dispones de regadío en todo el suelo agrícola, en el escenario futuro 
incrementarían su superficie un 6,2%. Esta situación es improbable ya que sólo un 29,1% del 
ámbito puede ser regado y, por tanto, la superficie de nuevos cultivos sólo incrementaría un 
3,6%. En el escenario en que se restringir suelo para la ganadería, la superficie se reduciría 
hasta el 4,8%, ya que las comarcas con mejor potencial para diversificar el secano son las que 
tienen mayor presión ganadera y no pueden destinar suelo. 

En relación a los ingresos brutos, se ha hecho una estimación de la situación, el día de hoy, a 
partir de datos reales de producción y de superficie total (84,2 M €) y se ha comparado con el 
escenario climático futuro (76,7 M €) aplicando las reducciones de ingresos previstas. 

En último término, se ha creado un proceso de optimización de cultivos al total de la superficie 
destinada a diversificación (26.103 ha), para el escenario futuro, a partir de dos criterios 
básicos (máximo beneficio y mínimo consumo de agua). Los resultados obtenidos indican que 
los ingresos potenciales podrían llegar a los 181,1 M € de los cuales 141,8 M € serían de la 
parte optimizada. Esto supondría un incremento respecto a la situación estimada actual del 
114,9% y hacia el escenario futuro no optimizado del 136,1%. 

Este potencial futuro tanto alentador puede verse afectado por: las dificultades de 
extensificación de la ganadería, la falta de acceso a los derechos de plantación de viñedo, 
pocos efectivos agrarios y de infraestructuras (motor de la diversificación) o la necesidad de 
modernización de los regadíos. Sin embargo, como se ha podido demostrar en este estudio, 
los deméritos productivos que generará el cambio climático pueden ser ampliamente 
superados gracias a enfocar los cultivos hacia la alimentación humana ya optimizar las zonas 
de secano y de regadío en función de las previsiones climáticas. Por otra parte, todo este 
proceso deberá ser compatible con el mantenimiento de la ganadería por medio de una 
necesaria extensificación hacia las numerosas zonas de pasto del territorio pirenaico.  
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 Resum 

El canvi global és una de les manifestacions més importants de la crisi ambiental. L’àmbit 
d’estudi, ubicat a la capçalera de la riera de Vallforners (massís del Montseny), és de gran 
sensibilitat per a l’estudi del canvi global per motius biogeogràfics, en incloure la localització 
més meridional d'avet (Abies alba) de la Península Ibèrica i una de les més meridionals 
d'Europa occidental, així com una localització meridional de fageda (Fagus sylvatica), que 
coexisteixen amb  l’alzina (Quercus ilex), espècie típicament mediterrània. S’han analitzat els 
efectes de l’abandonament agrícola i de l’increment de temperatura sobre aquests biomes a 
través de la quantificació del canvi d’usos i cobertes del sòl per al període 1945-2015 i de 
l’estat de salut (senescència i reclutament) d’aquestes espècies forestals, juntament amb les 
dades meteorològiques. Durant les darreres dècades s’ha esdevingut un procés d’aforestació 
vinculat a la disminució de les activitats forestals i ramaderes, modulat per un procés incipient 
de mediterranització dels biomes vinculat a l’increment de la temperatura. 

Paraules clau: Canvi global, paisatge sentinella, canvi d’usos i cobertes del sòl, abandonament 
agrícola, senescència, reclutament 

Resumen 

El cambio global es una de las manifestaciones más importantes de la crisis ambiental. El área 
de estudio, ubicado en la cabecera del arroyo de Vallforners (macizo del Montseny), es de gran 
sensibilidad para el estudio del cambio global por motivos biogeográficos, en incluir la 
localización más meridional de abeto (Abies alba) de la Península Ibérica y una de las más 
meridionales de Europa occidental, así como una localización meridional de hayedo (Fagus 
sylvatica), que coexisten con el encinar (Quercus ilex), especie típicamente mediterránea. Se 
han analizado los efectos del abandono agrícola y del incremento de temperatura sobre estos 
biomas a través de la cuantificación del cambio de usos y cubiertas del suelo para el periodo 
1945-2015 y del estado de salud (senescencia y reclutamiento) de estas especies forestales, 
junto con los datos meteorológicos. Durante las últimas décadas ha ocurrido un proceso de 
forestación vinculado a la disminución de las actividades forestales y ganaderas, modulado por 
un proceso incipiente de mediterranización de los biomas vinculado al incremento de la 
temperatura. 

Palabras clave: Cambio global, paisaje centinela, cambio de usos y cubiertas del suelo, 
abandono agrícola, senescencia, reclutamiento 
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PROJECTE 

Projecte ENFOCC “Energia, Forest i Canvi Climàtic 

Eduard Paredes / Àngels Guiteras 

 

Resum 

El projecte ENFOCC consta de 3 eixos principals l'Energia, Forest i adaptació i mitigació del 
canvi climàtic. 

Durant aquets primers anys s’ha impulsat la gestió energètica (a municipal  i empreses), s’ha 
promocionat la gestió forestal sostenible per a l'aprofitament de la biomassa, i s’ha treballat 
per conscienciar dels efectes del canvi climàtic tant a les administracions, com als productors 
agroalimentaris i empreses del territori, així com als propis ciutadans de les zones rurals. 

L’ENFOCC té com a objectiu estratègic millorar i impulsar la sostenibilitat dels territoris rurals 
catalans, mitjançant: 

- El foment de l'estalvi i l'eficiència energètica, la transició energètica. 
- La promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes. 
- La creació i implementació de plans d'adaptació i mitigació del canvi climàtic. 
- La promoció de la gestió forestal sostenible. 

Aquest projecte va dirigit a les PIMEs, les entitats públiques (Ajuntaments, Mancomunitats, 
Consells Comarcals, etc), el tercer sector, i la ciutadania en general que pugui estar interessada 
en la temàtica. 

 

RESUMEN 

El proyecto ENFOCC consta de 3 ejes principales de Energía, Bosque y adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

Durante estos primeros años se ha impulsado la gestión energética (a municipios y empresas), 
se ha promocionado la gestión forestal sostenible para el aprovechamiento de la biomasa, y se 
ha trabajado para concienciar de los efectos del cambio climático tanto a las administraciones, 
como los productores agroalimentarios y empresas del territorio, así como a los propios 
ciudadanos de las zonas rurales. 

ENFOCC tiene como objetivo estratégico mejorar e impulsar la sostenibilidad de los territorios 
rurales catalanes, mediante:  

- El fomento del ahorro y la eficiencia energética, y la transición energética.  
- La promoción de las energías renovables basadas en fuentes endógenas. 
- La creación e implementación de planes de adaptación y mitigación del cambio climático. 
- La promoción de la gestión forestal sostenible. 

Este proyecto va dirigido a las PIMEs, las entidades públicas; Ayuntamientos, Mancomunidades 
Consejos Comarcales, etc, y el tercer sector, y la ciudadanía en general que pueda estar 
interesada en la temática.  
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PROJECTE 

LIFE CLINOMICS- -“Oportunitats i reptes de l’economia local i la societat per adaptar-se al 
canvi climàtic” 

David Vivet Tañà, tècnic Unió de pagesos, energia renovable i medi ambient 

 

Resumen 

Coordinadors i socis 

Partenariat mixt, publicoprivat on es representen els interessos i les potencialitats de tots els 
agents que poden actuar com a líders en els processos d’adaptació de les empreses i les 
entitats locals. 

El projecte, estar promogut per la Diputació de Barcelona amb  col·laboració amb els socis 
beneficiaris: el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP), el Parc Natural del Montseny, l’Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic (OCCC), la Cambra de Comerç de Barcelona (CCB), Comissions Obreres de Catalunya 
(CONC), la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) i la Unió de Pagesos de 
Catalunya (UP). 

Per què? 

L’adaptació al canvi climàtic suposa acceptar que el canvi climàtic ja és una realitat i que cal fer 
canvis per aconseguir minimitzar-ne l’impacte. De fet, pot ser, fins i tot, una oportunitat per fer 
les coses millor, per construir territoris i societats més sostenibles i resilients. 

Com? 

El projecte Life Clinomics proposa posar en marxa nous processos d’inversió d’entitats 
públiques, especialment municipis, així com d’empreses privades de determinats sectors 
representatius, per disminuir la seva vulnerabilitat, de manera que s’anticipin als impactes 
climàtics i augmentin la seva resiliència, millorant-ne la competitivitat i augmentant-ne 
l’ocupació. 

On? 

En 3 territoris amb ecosistemes representatius: la comarca de l’Alt Penedès, la reserva de la 
biosfera del Montseny i la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre. 

En 3 sectors econòmics concrets vinculats al medi natural i amb vulnerabilitats i oportunitats 
significatives davant el canvi climàtic: el pesquer, l’agroforestal i el turístic. 

Accions 

Les accions CLINOMICS se centren en aconseguir incrementar, amb la implicació dels agents 
del territori, la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de les intervenció en els 
tres territoris i sectors econòmics seleccionats. 

Per a més informació:Diputació de Barcelona. Gerència de serveis de medi ambient, 
Life.clinomics@diba.cat www.lifeclinomics.eu 
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Resumen  

Coordinador y socios 

Partenariado mixto, público-privado donde se representan los intereses y las potencialidades 
de todos los agentes que pueden actuar como líderes en los procesos de adaptación de las 
empresas y las entidades locales. 

El proyecto, está coordinado por la Diputació de Barcelona con la colaboración de los socios 
beneficiarios: el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP), el Parc Natural del Montseny, l’Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic (OCCC), la Cambra de Comerç de Barcelona (CCB), Comissions Obreres de Catalunya 
(CONC), la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) i la Unió de Pagesos de 
Catalunya (UP). 

¿Por qué? 

La adaptación al cambio climático supone aceptar que el cambio climático ya es una realidad y 
que hay que hacer cambios para conseguir minimizar su impacto. De hecho, puede ser, 
incluso, una oportunidad para hacer las cosas mejor, para construir territorios y sociedades 
más sostenibles y resilientes. 

¿Cómo? 

El proyecto Life Clinomics propone poner en marcha nuevos procesos de inversión de 
entidades públicas, especialmente municipios, así como de empresas privadas de 
determinados sectores representativos, para disminuir su vulnerabilidad, de forma que se 
anticipen a los impactos climáticos y aumenten su resiliencia, mejorando la competitividad y 
aumentando el empleo. 

¿Dónde? 

En 3 territorios con ecosistemas representativos: la comarca del Alt Penedès, la reserva de la 
biosfera del Montseny y la reserva de la biosfera de las Tierras del Ebro. 

En 3 sectores económicos concretos vinculados al medio natural y con vulnerabilidades y 
oportunidades significativas ante el cambio climático: el pesquero, el agroforestal y el turístico. 

Acciones  

Las acciones CLINOMICS se centran en conseguir incrementar, con la implicación de los 
agentes del territorio, la resiliencia de las entidades locales mediterráneas mediante la 
intervención en los tres territorios y sectores económicos seleccionados. 

Para más información:Diputació de Barcelona, Gerència de serveis de medi ambient. 
Life.clinomics@diba.cat www.lifeclinomics.eu 

Projecte “BIOS” La natura crea cultura 

Energies renovables per al desenvolupament rural sostenible 

Resum 
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Resumen  

Coordinador y socios 

Partenariado mixto, público-privado donde se representan los intereses y las potencialidades 
de todos los agentes que pueden actuar como líderes en los procesos de adaptación de las 
empresas y las entidades locales. 

El proyecto, está coordinado por la Diputació de Barcelona con la colaboración de los socios 
beneficiarios: el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP), el Parc Natural del Montseny, l’Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic (OCCC), la Cambra de Comerç de Barcelona (CCB), Comissions Obreres de Catalunya 
(CONC), la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) i la Unió de Pagesos de 
Catalunya (UP). 

¿Por qué? 

La adaptación al cambio climático supone aceptar que el cambio climático ya es una realidad y 
que hay que hacer cambios para conseguir minimizar su impacto. De hecho, puede ser, 
incluso, una oportunidad para hacer las cosas mejor, para construir territorios y sociedades 
más sostenibles y resilientes. 

¿Cómo? 

El proyecto Life Clinomics propone poner en marcha nuevos procesos de inversión de 
entidades públicas, especialmente municipios, así como de empresas privadas de 
determinados sectores representativos, para disminuir su vulnerabilidad, de forma que se 
anticipen a los impactos climáticos y aumenten su resiliencia, mejorando la competitividad y 
aumentando el empleo. 

¿Dónde? 

En 3 territorios con ecosistemas representativos: la comarca del Alt Penedès, la reserva de la 
biosfera del Montseny y la reserva de la biosfera de las Tierras del Ebro. 

En 3 sectores económicos concretos vinculados al medio natural y con vulnerabilidades y 
oportunidades significativas ante el cambio climático: el pesquero, el agroforestal y el turístico. 

Acciones  

Las acciones CLINOMICS se centran en conseguir incrementar, con la implicación de los 
agentes del territorio, la resiliencia de las entidades locales mediterráneas mediante la 
intervención en los tres territorios y sectores económicos seleccionados. 

Para más información:Diputació de Barcelona, Gerència de serveis de medi ambient. 
Life.clinomics@diba.cat www.lifeclinomics.eu 

Projecte “BIOS” La natura crea cultura 

Energies renovables per al desenvolupament rural sostenible 

Resum 
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El cavall, un educador interpretatiu. 

Que hauria estat de la Masia sense aquest noble animal? Que serà o és la Masia sense ell? 

Analitzarem la relació existent entre fotosíntesis, entropia i biomassa, vinculades per l'acció d' 
aquest gran animal domèstic, un autèntic observador. 

Present en la mitologia i en diferents imperis al llarg de la historia, és la seva potència (el cavall 
de vapor CV), la que marca els inicis de la revolució industrial, rellevant-lo aquesta amb el pas 
dels anys en virtut de l'industria i l'economia, fins al punt actual de deixar-lo pràcticament 
sense Territori per sobreviure i amb manca d’atenció per la seva pròpia autoestima. Fets que 
han contribuït en part a la pèrdua dels valors existents entre natura i cultura.  

El desenvolupament d'una consciència ambientalista i animalista pot reafirmar que aquest 
fidel animal pot contribuir en diversos treballs i teràpies socials sense fer distinció de 
generacions ni entre procedències. 

El cavall ha influenciat i ho continua fent, en la nostra forma de viure, de parlar, de vestir, de 
pensar i fins i tot de somiar. 

Resumen 

El caballo, un educador interpretativo 

Que habría sido de la Masía sin este noble animal? Que será o es la Masía sin el? 

Analizaremos la relación existente entre fotosíntesis, entropia y biomasa, vinculadas por la 
acción de este gran animal, un auténtico observador. 

Presente en la mitologia y en diferentes imperios a lo largo de la historia, es su poténcia (el 
caballo de vapor CV) la que marca los inicios de la revolución industrial, relevándolo esta con el 
paso de los años en virtud de la indústria i la economia, hasta el punto actual de dejarlo 
practicamente sin territorio para sobrevivir y con falta de atención para su própia autoestima. 
Hechos que han contribuido en parte a la pérdida de los valores existentes entre naturaleza i 
cultura. 

El desarrollo de una consciéncia ambientalista y animalista puede reafirmar que este fiel 
animal puede contribuir en diversos trabajos y terápias sociales sin hacer distinciones entre 
generaciones ni entre procedéncias. 

El caballo ha influenciado y lo continua haciendo, en nuestra forma de vivir, de hablar, de 
vestir, de pensar y hasta de soñar. 
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POSTER 

ADAPTACIÓ I MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC DES DE LA CREACIÓ D’ESPAIS DE CREATIVITAT 
SOCIAL TANT PER L’ANÀLISI COM PER L’ACCIÓ:  Marina Vilaseca Puigpelat, ICTA-UAB, 
L’ARADA SCCL.  

 

El canvi climàtic és una evidència inqüestionable que cal fer-hi front des de la complexitat 
social. El treball per a identificar i implementar mesures d’adaptació i mitigació requereix del 
treball a diferents escales i de la potenciació de l’escala local.  Això no es pot fer d’altra manera 
que des de la creació d’espais de creativitat social, espais de participació.  Si la participació es 
concep com a espai de creativitat aquesta garanteix el també emergent reivindicat diàleg de 
sabers, d’aquells construïts des de l’experiència i d’aquells construïts des de l’abstracció.  Per 
gestionar la complexitat cal garantir espais de creació conjunta de coneixement , espais que ja 
anunciava Ravetz en el què anomenava ciència postnormal a principis dels anys noranta.  La 
investigació-acció-participativa (Villasante, 1995) amplia el recorregut de la participació i la fa 
coexistir amb l’acció local, i també n’amplia els significats, incorporant-hi l’apropiació 
comunitària i la millora de l’accessibilitat dels recursos comunitaris i locals millorant-ne per 
tant la viabilitat de la implementació, i també el seguiment i monitorització 
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(Nuevas) economías en el mundo rural. Potencialidades de la Economía Social y Solidaria 
como práctica de emancipación y promoción popular sostenible 

Marina Vilaseca (L’ARADA SCCL, ICTA-UAB), Josep Pujantell (ICTA-UAB): Adaptació i mitigació 
del canvi global des Creativitat Social 

 

Reseum 

En las últimas dos décadas, y especialmente en la última, las iniciativas de la economía social 
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estricta, el análisis del territorio a través de la tesis del metabolismo social y la acción 
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mundourbano más cercano creando unidades ecorregionales que funcionen con las mismas 
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apoyo financiero, comarcas como el Solsonès empiezan a visualizar mercados sociales rurales 
y, si no locales, regionales. 
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Adaptación y mitigación al cambio global desde la creatividad social 

Marina Vilaseca (L’ARADA SCCL, ICTA-UAB), Josep Pujantell (ICTA-UAB): Adaptació i mitigació 
del canvi global des Creativitat Social 

 

El cambio global es una evidencia incuestionable a la que hay que hacerle frente desde la 
complejidad social. El trabajo para identificar y implementar medidas de adaptación y 
mitigación requiere del trabajo a diferentes escalas y de la potenciación de la escala local. Esto 
no se puede hacer de otra manera que desde la creación de espacios de creatividad social, 
espacios de participación. Si la participación se concibe como espacio de creatividad esta 
garantiza el también emergente reivindicado diálogo de saberes, 

de aquellos construidos desde la experiencia y de aquellos construidos desde la abstracción. 
Por gestionar la complejidad hay que garantizar espacios de creación conjunta de 
conocimiento, espacios que ya anunciaba Ravetz en el que llamaba 

ciencia postnormal a principios de los años noventa del siglo pasado. La investigación-acción-
participativa y especialmente la sociopraxis (Villasante, 1995) amplía el recorrido de la 
participación y la hace coexistir con la acción local, y también amplía los significados, 
incorporando hay la apropiación comunitaria y la mejora de la accesibilidad de los recursos 
comunitarios y locales mejorando por tanto la viabilidad de la implementación, y también el 
seguimiento y monitoreo.  

  



51

41 
 

POSTER 

Adaptación y mitigación al cambio global desde la creatividad social 

Marina Vilaseca (L’ARADA SCCL, ICTA-UAB), Josep Pujantell (ICTA-UAB): Adaptació i mitigació 
del canvi global des Creativitat Social 

 

El cambio global es una evidencia incuestionable a la que hay que hacerle frente desde la 
complejidad social. El trabajo para identificar y implementar medidas de adaptación y 
mitigación requiere del trabajo a diferentes escalas y de la potenciación de la escala local. Esto 
no se puede hacer de otra manera que desde la creación de espacios de creatividad social, 
espacios de participación. Si la participación se concibe como espacio de creatividad esta 
garantiza el también emergente reivindicado diálogo de saberes, 

de aquellos construidos desde la experiencia y de aquellos construidos desde la abstracción. 
Por gestionar la complejidad hay que garantizar espacios de creación conjunta de 
conocimiento, espacios que ya anunciaba Ravetz en el que llamaba 

ciencia postnormal a principios de los años noventa del siglo pasado. La investigación-acción-
participativa y especialmente la sociopraxis (Villasante, 1995) amplía el recorrido de la 
participación y la hace coexistir con la acción local, y también amplía los significados, 
incorporando hay la apropiación comunitaria y la mejora de la accesibilidad de los recursos 
comunitarios y locales mejorando por tanto la viabilidad de la implementación, y también el 
seguimiento y monitoreo.  

  

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BLOC TEMÀTIC 

NOVES TECNOLOGIES I SOSTENIBILITAT 



52



53

43 
 

L’era de la digitalització a l’agricultura: una oportunitat per a una producció dels aliments 
més sostenible      Francesc X. Prenafeta Boldú, Andreas Kamilaris. Programa GIRO, Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), 08140 Caldes de Montbui, Barcelona. 

Resum: El present treball fa un breu repàs del context històric en que s’emmarca la revolució 
tecnològica actual, popularitzada com a Industria 4.0, i de les seves interrelacions amb la 
transformació paral•lela del sector agroalimentari, o Agricultura 4.0. Així mateix, es recullen 
diferents articles de revisió bibliogràfica sobre l’aplicació d’alguns conceptes clau d’aquesta 
revolució aplicats a la cadena de valor de la producció dels aliments, com són l’anàlisi de dades 
massives (Big Data), els algorismes d’intel•ligència artificial (Deep Learning), així com els 
sistemes de registre i certificació basats en la tecnologia de la cadena de blocs (Blockchain). 
Finalment, es presenta un exemple concret de desenvolupament d’una nova eina digital per 
facilitar la definició i el seguiment de les polítiques ambientals del sector ramader català. 
Aquesta plataforma permet integrar diferents capes d’informació geogràfica i diferents 
formats de bases de dades de manera interoperable, amb una interfície que funciona com una 
pàgina web d’accés restringit. S’estan realitzant proves preliminars per calcular els balanços de 
nutrients (nitrogen i fòsfor) i optimitzar-ne la distribució entre els punts de generació per causa 
de les dejeccions ramaderes (ubicació, tipus d’animals i cens actualitzat de les granges) i de 
demanda com a fertilitzant per a l’agricultura (ubicació, perfil/superfície i tipus de conreu de 
les parcel•les agrícoles), a tot el territori de Catalunya. 

Paraules clau: Agricultura/Industria 4.0; Agricultura intel•ligent; Revolució Agrícola/Industrial; 
Sostenibilitat 

Resumen: El presente trabajo hace un breve repaso del contexto histórico en que se enmarca 
la revolución tecnológica actual, popularizada como Industria 4.0, y de sus interrelaciones con 
la transformación paralela del sector agroalimentario, o Agricultura 4.0. Asimismo, se recogen 
diferentes artículos de revisión bibliográfica sobre la aplicación de algunos conceptos clave de 
esta revolución aplicados a la cadena de valor de la producción de los alimentos, como son el 
análisis de datos masivos (Big Data), los algoritmos de inteligencia artificial (Deep Learning), así 
como los sistemas de registro y certificación basados en la tecnología de la cadena de bloques 
(Blockchain). Finalmente, se presenta un ejemplo concreto de desarrollo de una nueva 
herramienta digital para facilitar la definición y el seguimiento de las políticas ambientales del 
sector ganadero catalán. Esta plataforma permite integrar diferentes capas de información 
geográfica y diferentes formatos de bases de datos de forma interoperable, con una interfaz 
que funciona como una página web de acceso restringido. Se están realizando pruebas 
preliminares para calcular los balances de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y optimizar la 
distribución entre los puntos de generación por causa de las deyecciones ganaderas 
(ubicación, tipo de animales y censo actualizado de las granjas) y de demanda como 
fertilizante para la agricultura (ubicación, perfil / superficie y tipo de cultivo de las parcelas 
agrícolas), en todo el territorio de Cataluña. 

Palabras clave: Agricultura/Industria 4.0; Agricultura inteligente; Revolución 
Agrícola/Industrial; Sostenibilidad 
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Canvis i efectes del sector agrícola (vinya), i nous reptes al municipi d’Aiguamúrcia. 

 Marlès Magre, Jaume*; Boada Juncà, Martí*; Maneja Zaragoza, Roser* 

* Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Edifici Z, ICTA-ICP 

Resum 

Els anys 60 es va produir un canvi energètic degut a la disminució de la demanda de 
dendrocombustibles i per tant dels canvis socioeconòmics, que han propiciat un cert 
abandonament de les activitats agrosilvopastorals, comportant un incontrolat creixement de 
les masses forestals, menys superfície agrícola i menys ramats, tenint com a resultat més 
boscos i menys pagesos i pastors per gestionar-los. A més, hi hagut un abandonament de certs 
cultius i bestiar pel consum propi, com l’abandonament progressiu dels masos i de la 
construcció de pedra seca.  

Tot i això, en el cas de la vinya la superfície ha augmentat degut a l’avenç tecnològic, ja que els 
anys 90 la vinya pateix un procés de transformació, el sistema de plantació tradicional “en vas” 
decau a costa del sistema mecanitzat “emparrat”, i així una sèrie de feines que es feien 
manuals es realitzen amb maquinària. Aquest avenç, l’especialització en la mecanització, 
comporta que els agricultors s’especialitzin en un únic cultiu (monocultiu), tenint 
conseqüències negatives com una homogeneïtzació del paisatge i una pèrdua de biodiversitat. 

Tot i això, a dia d’avui ha augmentat el percentatge d’agricultors que elaboren productes 
propis, com el vi. Per tal de millorar la qualitat de vi i most, han optat per conservar certes 
labors manuals com la collita, pel despampolat han introduït ramats, i també han optat per la 
lluita ecològica de plagues. D’aquesta manera, al municipi d’Aiguamúrcia hi ha pagesos que 
realitzen tot el procés del producte, des de la collita del raïm, a l’elaboració del vi i la seva 
comercialització. 

Resumen 

Los años 60 se produjo un cambio energético debido a la disminución de la demanda de 
dendrocombustibles y por tanto de los cambios socioeconómicos, que han propiciado un 
cierto abandono de las actividades agrosilvopastorales, comportando un incontrolado 
crecimiento de las masas forestales, menos superficie agrícola y menos rebaños, teniendo 
como resultado más bosques y menos agricultores y pastores para gestionarlos. Además, ha 
habido un abandono de ciertos cultivos y ganado para el consumo propio, como el abandono 
progresivo de las masías y de la construcción de piedra seca. 

Sin embargo, en el caso de la viña la superficie ha aumentado debido al avance tecnológico, ya 
que los años 90 la viña sufre un proceso de transformación, el sistema de plantación 
tradicional "en vaso" decae a costa del sistema mecanizado "emparrado", y así una serie de 
trabajos que se hacían manuales se realizan con maquinaria. Este avance, la especialización en 
la mecanización, conlleva que los agricultores se especialicen en un único cultivo 
(monocultivo), teniendo consecuencias negativas como una homogeneización del paisaje y 
una pérdida de biodiversidad. 

Sin embargo, a día de hoy ha aumentado el porcentaje de agricultores que elaboran productos 
propios, como el vino. Para mejorar la calidad de vino y mosto, han optado por conservar 
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ciertas labores manuales como la cosecha, por deshojado han introducido rebaños, y también 
han optado por la lucha ecológica de plagas. De esta manera, el municipio de Aiguamúrcia hay 
agricultores que realizan todo el proceso del producto, desde la cosecha de la uva, la 
elaboración del vino y su comercialización 
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«BCN Smart Rural». Un projecte de gestió integral de l’espai agrari i estratègia intel·ligent de 
reconnexió camp-ciutat 

Sònia Callau Berenguer 

Cap de la Unitat de Suport als Espais Agraris. Àrea de Territori i sostenibilitat. Diputació de 
Barcelona 

callaubs@diba.cat 

 

Resum 

És un fet constatable que les regions i àrees metropolitanes s’estan convertint en pols de 
creixement de la població mundial, que es concentra al voltant de grans nuclis de població, i en 
especial en el litoral. En conseqüència, les zones rurals perden pes demogràfic, i les situades a 
la perifèria urbana (espais agraris periurbans) reben la pressió del creixement urbanístic i  la 
ocupació –de vegades indiscriminada- de nou sòl per a usos industrials, infraestructures i 
serveis. 

La Regió Metropolitana de Barcelona no s’escapa d’aquesta tendència mundial. Atrau 
persones, béns i serveis, i al mateix temps irradia ‘urbanitat’ sobre els espais rurals, generant 
un metabolisme que pot ser extractiu o lineal, o circular, si minimitza i racionalitza l’ús dels 
recursos i recupera, regenera i reutilitza els residus (economia circular). 

En aquest sentit, «BCN Smart Rural», des d’una visió holística del territori ‘agrourbà’, pretén 
generar un model de ‘bioregió’, que permeti avançar cap a l’equilibri territorial, en clau 
ambiental, cultural, social i econòmica. Les ciutats no poden fagocitar eternament els recursos 
existents (forestals, agrícoles, energètics, producció d’aliments) en el territori, i vendre un 
desenvolupament ‘smart’, i l’espai rural tampoc pot quedar desvinculat del desenvolupament 
intel·ligent que territorialment està incorporant –encara que parcialment- l’àmbit urbà. «BCN 
Smart Rural» planteja una estratègia de desenvolupament intel·ligent de l’espai rural,  a partir 
d’un model innovador de gestió dels sistemes agraris, integrant al mateix temps els sistemes 
urbans mitjançant la planificació alimentària.  

 

RESUMEN 

Es un hecho constatable que las regiones y áreas metropolitanas se están convirtiendo en 
polos de crecimiento de la población mundial, que se concentra alrededor de grandes núcleos 
de población, y en especial, a lo largo del litoral. En consecuencia, las zonas rurales pierden 
peso demográfico, y las situadas en la periferia urbana (espacios agrarios periurbanos) reciben 
la presión del crecimiento urbanístico y la ocupación –a veces indiscriminada- de nuevo suelo 
para usos industriales, infraestructuras y servicios. 

La Región Metropolitana de Barcelona no es ajena a esta tendencia mundial. Atrae personas, 
bienes y servicios, y al mismo tiempo irradia ‘urbanidad’ sobre los espacios rurales, generando 
un metabolismo que puede ser extractivo o lineal, o circular, si minimiza y racionaliza el uso de 
los recursos y recupera, regenera y reutiliza los residuos (economía circular). 
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En este sentido, «BCN Smart Rural», desde una visión holítistica del territorio ‘agrourbano’, 
pretende generar un modelo de ‘bioregión’, que permita avanzar hacia el equilibrio territorial, 
en clave ambiental, cultural, social y económica. Las ciudades no pueden fagocitar 
eternamente los recursos existentes (forestales, agrícolas, energéticos, alimentarios) en el 
territorio, y vender un desarrollo ‘smart’, y el espacio rural tampoco puede quedar 
desvinculado del desarrollo inteligente que territorialmente está incorporando –aunque 
parcialmente- el ámbito urbano. «BCN Smart Rural» plantea una estrategia de desarrollo 
inteligente del espacio rural, a partir de un modelo innovador de gestión de los sistemas 
agrarios, integrando al mismo tiempo los sistemas urbanos mediante la planificación 
alimentaria. 
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RESUM COMUNICACIÓ - EL PAPER DEL SECTOR PRIMARI EN LA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL 
TERRITORI: Custòdia de territori 

La pagesia té un paper clau i insubstituïble en el manteniment a gran escala dels hàbitats 
agraris. La intersecció entre els valors naturals i l'activitat agrària és evident: bona part de la 
biodiversitat europea es troba a les terres agràries o adjacent a aquestes i, per tant, és 
afectada de manera considerable per el tipus de pràctiques agràries que es desenvolupen. De 
fet, molts hàbitats agraris depenen de l'existència i continuïtat de determinades pràctiques.  

Malauradament,  l'estat de conservació dels hàbitats lligats a espais agraris és notablement 
desfavorable, indicant que l'actual model de producció i consum té un impacte negatiu sobre 
l'estat de conservació de la biodiversitat. Tot plegat posa sobre la taula objectius comuns entre 
la pagesia i el moviment naturalista: per una banda, la protecció del sòl i l'activitat agrària i, 
per l'altra, el foment de determinades pràctiques agràries. 

La societat influencia la forma i la intensitat de l'agricultura i la ramaderia mitjançant diferents 
mecanismes directe o indirectes. Tot i que molts d'ells depenen en gran mesura de les 
polítiques públiques, la societat civil organitzada pot i ha de desenvolupar estratègies 
complementàries per tal de garantir un model productiu alineat amb els objectius de 
conservació de la natura. La custòdia del territori en medi agrari, una estratègia originada en la 
societat civil i basada en compatibilitzar les activitats productives amb la conservació dels 
valors naturals associats als espais agraris, esdevé una possible via per revertir la situació i 
implementar un model productiu sostenible a nivell social, econòmic i ambiental. És ara el 
moment d'enfortir el vincle entre la pagesia i el moviment naturalista, encarant conjuntament 
els evidents i importants reptes comuns. 

RESUMEN  - EL PAPEL DEL SECTOR PRIMARIO EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO: 
Custòdia de territori 

El sector primario tiene un papel clave e insustituible en el mantenimiento a gran escala de los 
hábitats agrarios. La intersección entre los valores naturales y la actividad agraria es evidente: 
buena parte de la biodiversidad europea se encuentra en tierras agrarias o adyacente a éstas 
y, por lo tanto, es afectada de manera considerable por el tipo de prácticas agrarias que se 
desarrollan. De hecho, muchos hábitats agrarios dependen de la existencia y continuidad de 
determinadas prácticas.  

Sin embargo, el estado de conservación de los hábitats asociados a  espacios agrarios es 
notablemente desfavorable, indicando que el actual modelo de producción y consumo tiene 
un impacto negativo sobre el estado de conservación de la biodiversidad. Este hecho pone 
sobre la mesa objetivos comunes entre el sector primario y el movimiento naturalista: por un 
lado, la protección del suelo y de la actividad agraria y, por el otro, el fomento de 
determinadas prácticas agrarias.  

La sociedad influencia la forma y la intensidad de la agricultura y la ganadería mediante 
diferentes mecanismos directos o indirectos. Aunque mucho de estos dependen en gran 
medida de las políticas públicas, la sociedad organizada puede y debe desarrollar estrategias 
complementarias para garantizar un modelo productivo alineado con los objetivos de 
conservación de la naturaleza. La custodia del territorio en medio agrario, una estrategia 
originada en la sociedad civil y basada en compatibilizar las actividades productivas con la 
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conservación de los valores naturales asociados a los espacios agrarios, resulta una posible vía 
para revertir la situación e implementar un modela productivo sostenible a nivel social, 
económico y ambiental. Es ahora el momento de fortalecer el vínculo entre el sector primario 
y el movimiento naturalista, encarando conjuntamente los evidentes e importantes retos 
comunes.  
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Caracterització dels recursos hídrics mitjançant eines de modelització: impactes del canvi 
climàtic i d'altres processos antròpics: Pere Quintana Seguí i Anaïs Barella Ortiz Observatori de 
l’Ebre (URL – CSIC), Horta Alta, Roquetes (Baix Ebre). 

RESUM 

L’aigua és un recurs necessari per viure, produir el nostre aliment i fer funcionar la nostra 
economia, però també és un risc important (sequeres, inundacions). Degut a les 
característiques del cicle de l’aigua Mediterrani i a les necessitats de la nostra societat, la 
gestió de l’aigua al nostre territori és complexa i requereix d’informació adequada per 
monitoritzar els hidrosistemes i per planificar el futur, en un context de canvi climàtic. 
Afortunadament disposem d’eines adequades per abordar aquestes necessitats, des d’una 
extensa xarxa d’observació, fins a models, passant per la teledetecció espacial. Actualment, 
estem progressant molt ràpidament en la combinació de models i dades remotes per a una 
millor descripció i comprensió del cicle de l’aigua continental, tenint en compte les activitats 
humanes, com ara la irrigació. L’Obsevatori de l’Ebre (URL – CSIC) participa en aquest esforç 
desenvolupant un model hidrològic físic i distribuït per a Ibèria, SASER, i aplicant-lo a l’estudi 
de la sequera (projecte HUMID) i a l’estudi dels recursos hídrics del Pirineu, tant en el passat, 
com en el futur (projecte PIRAGUA). 

RESUMEN 

El agua es un recurso necesario para vivir, producir nuestro alimento y hacer funcionar nuestra 
economía, pero también es un riesgo importante (sequías, inundaciones). Debido a las 
características del ciclo del agua Mediterráneo y a las necesidades de nuestra sociedad, la 
gestión del agua en nuestro territorio es compleja y requiere de información adecuada para 
monitorizar los hidrosistemas y para planificar el futuro, en un contexto de cambio climático. 
Afortunadamente disponemos de herramientas adecuadas para abordar estas necesidades, 
desde una extensa red de observación, hasta modelos, pasando por la teledetección espacial. 
Actualmente, estamos progresando muy rápidamente en la combinación de modelos y datos 
de teledetección para una mejor descripción y comprensión del ciclo del agua continental, 
teniendo en cuenta las actividades humanas, como la irrigación. El Observatorio del Ebro (URL 
- CSIC) participa en este esfuerzo desarrollando un modelo hidrológico físico y distribuido para 
la Península Ibérica, SASER, y aplicándolo al estudio de la sequía (proyecto HUMID) y al estudio 
de los recursos hídricos del Pirineo, tanto en el pasado, como en el futuro (proyecto PIRAGUA). 
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RESUM: 

 LA MASIA . L’aïllament, un problema o una oportunitat per a l’ús d’energies renovables?: 
Maria Crehuet, Responsable de polítiques energètiques 

Associació de Micropobles de Catalunya 

Viure aïllat, a nivell territorial, lluny dels nuclis urbans on es preveuen tots els serveis, com el 
de la xarxa elèctrica, ha estat un problema des del moment que l’electricitat es va fer present 
en la vida de les persones. Solucionar-ho ha suposat sovint problemes més que extres. Avui 
dia, amb la presencia de les energies renovables, l’aïllament de la masia és una oportunitat per 
deixar de dependre de les grans companyies i ser autònom i autosuficient a nivell energètic. 
Cal estudiar quines possibilitats ofereix cada entorn i aprofitar-les al màxim. 

Resumen 

LA MASÍA : El aislamiento, ¿un problema o una oportunidad para el uso de las energías 
renovables? 

Vivir aislado, a nivel territorial, lejos de los núcleos urbanos donde todos los servicios están 
previstos, como el de la red eléctrica, ha sido un problema desde que la electricidad se hizo 
presente en la vida de las personas. Solucionarlo ha supuesto, a menudo, problemas más que 
extras. Hoy en día, con la presencia de las energías renovables, el aislamiento de la masía es 
una oportunidad para dejar de depender de las grandes compañías y ser autónomo y 
autosuficiente a nivel energético. Se debe estudiar bien que posibilidades ofrece cada entorno 
para aprovecharlas al máximo. 
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Projectes 

Viure de l'aire del cel: primer projecte eòlic participatiu a Catalunya: Pep Puig i Boix, CEO 
Eolpop, SL 

RESUM: 

El projecte, batejat amb el nom de Viure de l'aire del cel (www.viuredelaire.cat), vol demostrar 
que de forma col•lectiva la ciutadania és capaç de tirar endavant projectes de tecnologies 
renovables, que no seríem capaços, o serien molt difícils de materialitzar si ho féssim de forma 
individual. 

Aquesta forma de col•laboració col•lectiva és el que es coneix com a apropiació social de la 
tecnologia, eòlica (en el nostre cas), ja que sense aquesta apropiació difícilment tindrem 
capacitat de fer néixer la DEMOCRÀCIA EnergÈTICA, i passar pàgina del sistema oligopòlic que 
hem heretat del segle XX, responsable de les emissions de gasos d'efecte hivernacle causants 
del canvi climàtic i de les emissions radioactives que provoquen l'enverinament radioactiu de 
la biosfera. 

RESUMEN:  

El proyecto, bautizado con el nombre de Vivir del aire del cielo (www.viuredelaire.cat), quiere 
demostrar que de forma colectiva la ciudadanía es capaz de sacar adelante proyectos de 
tecnologías renovables, que no seríamos capaces, o serían muy difíciles de materializar si lo 
hiciéramos de forma individual. 

Esta forma de colaboración colectiva es lo que se conoce como apropiación social de la 
tecnología, eólica en nuestro caso, ya que sin esta apropiación difícilmente tendremos 
capacidad de hacer nacer la DEMOCRACIA EnergÉTICA, y pasar página del sistema oligopólico 
que hemos heredado del siglo XX, responsable de las emisiones de gases de efecto 
invernadero causantes del cambio climático y de las emisiones radioactivas que provocan el 
envenenamiento radiactivo de la biosfera. 
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CAMPUS EMPRESARIAL AGRARI.  

Formació innovadora en gestió empresarial per al sector agroalimentari 

 

RESUM 

Des de fa anys, el Servei de Formació Agrària ha estat treballant en fomentar la formació en el 
sector agroalimentari de Catalunya per tot el territori català gràcies a la Xarxa d’escoles, tant a 
nivell tècnic com a nivell econòmic, en els diferents àmbits de formació on està present: la 
formació inicial, la continua i les jornades de transferència. Però en els darrers anys, s’ha 
intensificat la formació en l’àmbit de la gestió empresarial degut a la creixent necessitat de 
treballar amb explotacions econòmicament viables que estiguin preparades per enfrontar els 
actuals reptes del sector. Aquests reptes fan necessari incorporar professionals joves amb altes 
aptituds tecnològiques i que siguin capaços d’avaluar, no tan sols la viabilitat econòmica del 
projecte, sinó també per afrontar la comercialització dels seus productes, desenvolupar les 
seves habilitats com a empresaris i treballar per incorporar la innovació i la creativitat en el seu 
projecte empresarial. Dins aquest marc és on crea fa un any i mig el Campus Empresarial 
Agrari, amb l’objectiu de satisfer les necessitats formatives en aquest àmbit dels empresaris 
agrícoles i  coordinar les activitats de formació en gestió empresarial amb el conjunt del sector. 

Paraules clau: formació agrària , gestió empresarial, Campus Empresarial Agrari, agricultura 

 

 

Desde hace años el Servei de Formació Agraria ha estado trabajando en fomentar la formación 
en el sector agroalimentario de Cataluña por todo el territorio catalán gracias a la Red de 
escuelas, tanto a nivel técnico como a nivel económico, en los diferentes ámbitos de formación 
donde está presente: la formación inicial, la continua y las jornadas de transferència. Pero en 
los últimos años, se ha intensificado la formación en el ámbito de la gestión empresarial 
debido a la creciente necesidad de trabajar con explotaciones económicamente viables que 
estén preparadas para afrontar los actuales retos del sector. Estos retos hacen necesario 
incorporar profesionales jóvenes con altas aptitudes tecnológicas y que sean capaces de 
evaluar, no sólo la viabilidad económica del proyecto, sino también para afrontar la 
comercialización de sus productos, desarrollar sus habilidades como empresarios y trabajar 
para incorporar la innovación y la creatividad en su proyecto empresarial . Dentro de este 
marco se crea hace un año y medio el Campus Empresarial Agrari, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades formativas en este ámbito de los empresarios agrícolas y coordinar 
las actividades de formación en gestión empresarial con el conjunto del sector. 

Palabras clave: formación agrària, gestión empresarial, Campus Empresarial Agrari, agricultura 
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BLOC TEMÀTIC 

L’EDIFICI DE LA MASIA 
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PAUTES i CRITERIS PER LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS HISTÒRICS ARQUEOLÒGICS DE 
MASIES I EDIFICACIONS RURALS 
Isidre Pastor i Batalla 
Arqueòleg i Historiador de l’Art 
 
 
Resum 
El coneixement que en general aporta la recerca històrica és especialment rellevant en 
relació als béns que conformen el patrimoni arquitectònic. Més enllà de la informació que 
aquests treballs de recerca ofereixen sobre la contextualització històrica dels grups socials 
que s'hi vinculen, aquests permeten disposar de dades sobre els aspectes formals i tècnics 
de la seva arquitectura i construcció. Possibilitant així una interpretació de tots els 
aspectes que interaccionen en la seva pròpia evolució històrica. 
La generalització d'aquest tipus d'estudis, més enllà del requeriment normatiu sobre els 
béns immobles que conformen el patrimoni cultural, ha de ser considerada una pràctica 
que beneficia el seu desenvolupament sostenible, ja que optimitza els recursos 
constructius que ofereixen. Factors que reverteixen directament en la seva conservació, 
recuperació o condicionament funcional i, evidentment, el seu reconeixement patrimonial. 
Per tal de fomentar i incentivar poder assolir aquests plantejaments, en el present treball, 
es recullen un seguit de pautes i criteris per a dinamitzar i alhora afavorir la recerca sobre 
el coneixement històric arqueològic de les masies i les construccions rurals. Reivindicant el 
fet que aquests estudis són, per sobre de tot, un instrument de coneixement que permet 
disposar de dades sobre la seva realitat arquitectònica, històrica i patrimonial. 
 
 
Resumen 
El conocimiento, que en general aporta el estudio histórico es especialmente relevante en 
lo que se refiere a los bienes que conforman el patrimonio arquitectónico. Más allá de la 
información que estos trabajos de investigación ofrecen sobre la contextualización 
histórica de los grupos sociales que están vinculados, permiten a su vez, disponer de datos 
sobre los aspectos formales y técnicos de su arquitectura y construcción. Posibilitando de 
esta forma una interpretación de todos los aspectos que interaccionan en su propia 
evolución histórica. 
La generalización de este tipo de estudios, más allá del propio requerimiento normativo 
sobre los bienes inmuebles que forman el patrimonio cultural, ha de estar considerada una 
práctica que beneficia su desarrollo sostenible ya que optimiza los recursos constructivos 
que ofrecen. Factores que revierten directamente en su conservación, recuperación o 
acondicionamiento funcional y, evidentemente, su reconocimiento patrimonial. 
Con la finalidad de fomentar e incentivar el poder conseguir estos planteamientos, en el 
presente trabajo se recogen unes pautes y criterios para dinamizar y a la vez favorecer el 
estudio sobre el conocimiento histórico arqueológico de las masías y las construcciones 
rurales. Reivindicando el hecho que estos estudios son, por encima de todo, un 
instrumento de conocimiento que permite disponer de datos sobre su realidad 
arquitectónica, histórica y patrimonial. 
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Jordi Ramos Ruiz. Arqueòleg d'ATICS SL 

Dra. Queralt Solé Barjau. Professora del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona 

Laia Gallego Vila. Arqueòloga d'ATICS SL i doctoranda de la Universitat de Barcelona 

Jordi Bonet Pozo. Arqueòleg d'ATICS SL 

Alba Peña Muñoz. Arqueòloga 

Eulàlia Díaz Ramoneda. Arqueòloga 

Dr. Joan Daura Luján. Professor del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona 

Dra. Montserrat Sanz Borràs. Investigadora del Departament d'Història i Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona 

 

Resum 

Presentem els resultats de la investigació entre les relacions de la guerrilla antifranquista 
(1944-1963) amb les masies de la comarca del Berguedà. Durant les actuacions maquis pel 
territori català, algunes masies berguedanes es van protegir davant els assalts i els espolis 
d'alguns guerrillers i d'altres van ser utilitzades com a base o refugi. A més, no hem d'oblidar 
que alguns maquis estaven estretament vinculats a algunes masies perquè procedien del món 
rural. Per aquesta raó, hem analitzat les masies que van servir d'amagatall o van ser assaltades, 
per mostrar les similituds i diferències vinculades amb els camins i xarxa de comunicacions del 
Berguedà. 

El territori que ens ocupa, la comarca del Berguedà, presenta una orografia que pot servir 
d'amagatall per a la resistència guerrillera, amb un poblament dispers, que proporciona refugi i 
subministraments en els masos. A tot això, s'ha de pensar en la dificultat de controlar 
exhaustivament el territori per la Guàrdia Civil i militars. L'estudi bibliogràfic i de la memòria 
oral com a font històrica, ens ha donat la dispersió de les masies de la comarca del Berguedà 
que van estar relacionades amb els maquis. 

Resums:  

Presentamos los resultados de la investigación entre las relaciones de la guerrilla 
antifranquista (1944-1963) con las masías de la comarca del Berguedà. Durante las actuaciones 
maquis por el territorio catalán, algunas masías bergadanas se protegieron frente a los asaltos 
y los expolios de algunos guerrilleros y otras fueron utilizadas como base o refugio. Además, 
no debemos olvidar que algunos maquis estaban estrechamente vinculados a algunas masías 
porque procedían del mundo rural. Por esta razón, hemos analizado las masías que sirvieron 
de escondite o fueron asaltadas, para mostrar las similitudes y diferencias vinculadas con los 
caminos y red de comunicaciones del Berguedà. 

El territorio que nos ocupa, la comarca del Berguedà, presenta una orografía que puede servir 
de escondite para la resistencia guerrillera, con un poblamiento disperso, que proporciona 
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refugio y suministros en las masías. A todo ello, hay que pensar en la dificultad de controlar 
exhaustivamente el territorio por la Guardia Civil y militares. El estudio bibliográfico y de la 
memoria oral como fuente histórica, nos ha dado la dispersión de las masías de la comarca del 
Berguedà que estuvieron relacionadas con los maquis. 
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Masies de plana i masies de muntanya : María del Agua Cortés Elía. Doctora en 
arqueologia. Tècnica de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona. 
Resum. 
El Berguedà és una territori divers en el que trobem diferents condicions geogràfiques que 
van influenciar en l’estructura de les masies que s’han construït al llarg de la seva història. 
És una zona amb molta diversitat geogràfica, marcada per la muntanya a la meitat nord, 
però també per les zones planeres del centre i sud, que davallen cap a la depressió central. 
El paisatge de camps de conreu predominant al baix Berguedà ha estat afavorit per 
aquestes condicions  geogràfiques, mentre que a la muntanya de l’alt Berguedà la 
orografia no permet dedicar molt terreny al cultiu i és més fàcil destinar-ho a la ramaderia. 
Aquest fet ha condicionat l’estructura de les cases, no només pel que fa a la organització 
dels espais interns i de la mateixa configuració general de la casa, sinó també pels 
materials utilitzats en la seva construcció.   
En aquesta comunicació analitzarem aquests elements diferenciadors de les masies 
d’aquestes dues zones geogràfiques. Veurem com les condicions geogràfiques del lloc on 
es troben les cases influeixen en l’estructura i distribució dels espais, ja que s’adapten al 
sistema econòmic principal de subsistència, essent aquest un element de diferenciació 
dels tipus de masies que conviuen en un mateix territori administratiu.  
 
Paraules clau: espai domèstic, tipologies, classificació, estructura arquitectònica, Berguedà  
 
RESUMEN 
El Berguedà es un territorio diverso en el que tenemos condiciones geográficas diferentes 
que influenciaron en la estructura de las masías que se construyeron durante su historia. 
Un territorio con diversidad geográfica, marcado por la montaña en la zona norte, pero 
también por el territorio más llano en las zonas del centro y el sur. El paisaje de campos de 
cultivo predomina en el bajo Berguedà, favorecido por las condiciones geográficas; pero en 
la zona de montaña del alto Berguedà la orografía no permite dedicar mucho terreno al 
cultivo y es más fácil dedicarlo a la ganadería. Esto ha condicionado la estructura de las 
casas, no solo porque afecta en la organización de los espacios internos y la configuración 
general de la casa, sino también en los materiales utilizados en la construcción. 
En esta comunicación analizaremos algunos elementos diferenciadores de las masías de 
las dos zonas geográficas. Veremos como las condiciones geográficas del enclave donde se 
sitúan las casas influye en la estructura y la distribución de los espacios, ya que se adaptan 
al sistema económico principal de su subsistencia, siendo un elemento de diferenciación 
de los tipos de masías que conviven en un mismo territorio administrativo. 
 
   Palabras clave: espacio doméstic, tipologías, clasificación, estructura arquitectónica, 
Berguedà 
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TRES EXPERIÈNCIES: dos MASIES i un MUR 

Montserrat Caldés i Torrent, Arquitecte 

e-mail: moontze@arquired.es 

 

Resum 

Després de fer un estudi de dues masies i de trobar-ne una altra, explico les meves 
conclusions. 

Per realitzar aquests Estudis, es fa un reconeixement físic dels immobles tant interior com 
exteriorment i de l’entorn-context, l’aixecament planimètric dels edificis, i un buidat 
bibliogràfic. 

S’intenta datar ajudant-nos de material gràfic i bibliogràfic. 

Veiem la protecció de l’entitat, la singularitat els seus elements i valor, a més de veure la 
viabilitat de la recuperació i conservació (element i entorn) i nous usos possibles 

Després de conèixer, estimar, reflexionar i decidir dictaminem. 

 

Resumen 

Después de hacer un estudio de dos masías y de encontrar otra, explico mis conclusiones 

Para realizar estos estudios, se hace un reconocimiento físico de los inmuebles tanto 
interior como exteriormente y del entorno-contexto, el levantamiento planimétrico de los 
edificios, y un vaciado bibliográfico. 

Se intenta fechar ayudándonos de material gráfico y bibliográfico. 

Vemos la protección de la entidad, la singularidad sus elementos y su valor, además de ver 
la viabilidad de la recuperación y conservación (elemento y entorno) y nuevos usos 
posibles.  

Después de conocer, amar, reflexionar y decidir dictaminamos. 
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Conversió d’una antiga masia del Solsonès en un hotel ecològic i vegà de 4 estrelles 

Feu i Godoy Arquitectes SLP 

Anna Feu i Jordana 

Carlos Godoy Bregolat 

 

 

Resum 

La conversión de una antigua masía del Solsonès en un hotel ecológico y vegano de 4 estrellas 
plantea diversos retos comunes a cualquier cambio de uso de este tipo de construcciones: la 
conservación de la estructura funcional típica de la masía, la lectura genuina del edificio, los 
cambios de la estructura para adecuarla a los nuevos usos, la introducción de las instalaciones 
para dotar a la masía de confort, el cumplimento de las normativas urbanísticas y técnicas, etc. 

El proyecto da respuesta a todas las exigencias planteadas y expone soluciones adecuadas al 
concepto de hotel ecológico y vegano: respeto por los animales y promoción del acercamiento 
de la fauna y la flora autóctonas, medidas sostenibles en materia energética y utilización del 
agua y de los residuos, uso de materiales respetuosos y reutilización dentro de la obra, entre 
otras. 

El hotel conserva de manera clara la esencia de la masía tradicional y promueve un concepto 
de turismo dirigido a un cliente concienciado y respetuoso con la conservación del patrimonio, 
el respeto por los animales y la sostenibilidad medioambiental. 
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L’arquitectura de la masia modernista: la Masia Grabuac i la valoració del paisatge 
vitivinícola al Penedès: Montse Julià Torné 

 

Resum 

La Masia Grabuac o Grabuach pren el mateix nom del barri de cases i d'hàbitat que es troba al 
municipi de Font-rubí (Alt Penedès). Els orígens cal cercar-los en el primigeni mas medieval, 
i es degué transformar segles més tard, ja en el segle XVIII en plena prosperitat vitivinícola. 
Aquesta antiga masia incloïa diverses edificacions i va ser restaurada a principis del segle XX 
pel propietari d'aleshores, Josep Baltà de Cela (1866-1937), professor i doctor en química és a 
més un ciutadà molt polifacètic en l'àmbit científic com l'electroquímica, la meteorologia i en 
d'altres com la fotografia i la política, sent a més un amant de l'art i va fer de mecenes. La seva 
residencia, era al Palau Babau o Baltà, d'herència familiar, un dels edificis més emblemàtics de 
Vilafranca del Penedès, reformat igualment que Grabuac a favor del seu prestigi social. En 
destaquem que va formar part de la burgesia culta del moment, i a la generació dels 
modernistes. L'amistat de Baltà de Cela amb l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) 
degué ser de confiança, i és la que va propiciar els canvis de la masia que tractem. Aquest 
prestigiós arquitecte hi mostra bona part de l'ideari de la seva arquitectura, com a urbanista el 
comprèn com un conjunt urbà i arquitectònic, com a modernista, incorpora nous elements que 
cerquen la monumentalitat i la simbiosi amb la natura amb la incorporació de patis i jardins i 
l'expressivitat de la ceràmica i el totxo. A Grabuac, on Baltà de Cela fa de vinyater, li atorga 
d'una part una nova fisonomia, de l'altra pel que fa a domesticitat i confort, la modernitza, i 
una qüestió és l'enteniment d'un espai simbòlic, pròpies d'una casa burgesa i presents a les 
cases o torres d'estiueig de l'època. 

El context històric abraça una etapa d'enormes canvis a la comarca, amb la superació de la crisi 
de la Fil•loxera, el 1887 i la represa de la viticultura desenvolupada en el segle anterior, i que 
significà l'edat d'or, amb la producció del vi a doll i l'aiguardent i l'exportació. Els canvis 
posteriors denoten un augment poblacional, i processos de reforma urbana de pobles i ciutats, 
també de les cases i de les masies. La posada en valor d'aquesta masia ens permet veure'n 
les singularitats, i donar-la a conèixer com un bé cultural i patrimonial a més d'enoturístic, 
incidint en el desenvolupament d'aquest entorn vitivinícola. 
Paraules clau 

Masia Grabuac. Josep Puig i Cadafalch. Josep Baltà Rodriguez de Cela. Restauració de 
monuments. Masia modernista. Cellers modernistes. Enoturisme 

 

Resumen  

La masía Grabuac, o Grabuach, toma el nombre del mismo barrio de casas donde está 
asentado en el municipio de Font-rubí (Alt Penedès). Sus orígenes nos remiten a la primigenia 
masía medieval, la cual, durante el siglo XVIII, en plena prosperidad vitivinícola, sufrió 
importantes transformaciones. Esta antigua masía estaba formada por diversos edificios y fue 
restaurada a principio del siglo XX por su entonces propietario, Josep Baltà de Cela (1866-
1937). Doctorado en Química, fue profesor y un ciudadano muy polifacético en el campo 
científico. Destacó en electroquímica, también en meteorología, así como en el campo de la 
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L’arquitectura de la masia modernista: la Masia Grabuac i la valoració del paisatge 
vitivinícola al Penedès: Montse Julià Torné 

 

Resum 
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municipi de Font-rubí (Alt Penedès). Els orígens cal cercar-los en el primigeni mas medieval, 
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pel propietari d'aleshores, Josep Baltà de Cela (1866-1937), professor i doctor en química és a 
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d'altres com la fotografia i la política, sent a més un amant de l'art i va fer de mecenes. La seva 
residencia, era al Palau Babau o Baltà, d'herència familiar, un dels edificis més emblemàtics de 
Vilafranca del Penedès, reformat igualment que Grabuac a favor del seu prestigi social. En 
destaquem que va formar part de la burgesia culta del moment, i a la generació dels 
modernistes. L'amistat de Baltà de Cela amb l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) 
degué ser de confiança, i és la que va propiciar els canvis de la masia que tractem. Aquest 
prestigiós arquitecte hi mostra bona part de l'ideari de la seva arquitectura, com a urbanista el 
comprèn com un conjunt urbà i arquitectònic, com a modernista, incorpora nous elements que 
cerquen la monumentalitat i la simbiosi amb la natura amb la incorporació de patis i jardins i 
l'expressivitat de la ceràmica i el totxo. A Grabuac, on Baltà de Cela fa de vinyater, li atorga 
d'una part una nova fisonomia, de l'altra pel que fa a domesticitat i confort, la modernitza, i 
una qüestió és l'enteniment d'un espai simbòlic, pròpies d'una casa burgesa i presents a les 
cases o torres d'estiueig de l'època. 

El context històric abraça una etapa d'enormes canvis a la comarca, amb la superació de la crisi 
de la Fil•loxera, el 1887 i la represa de la viticultura desenvolupada en el segle anterior, i que 
significà l'edat d'or, amb la producció del vi a doll i l'aiguardent i l'exportació. Els canvis 
posteriors denoten un augment poblacional, i processos de reforma urbana de pobles i ciutats, 
també de les cases i de les masies. La posada en valor d'aquesta masia ens permet veure'n 
les singularitats, i donar-la a conèixer com un bé cultural i patrimonial a més d'enoturístic, 
incidint en el desenvolupament d'aquest entorn vitivinícola. 
Paraules clau 

Masia Grabuac. Josep Puig i Cadafalch. Josep Baltà Rodriguez de Cela. Restauració de 
monuments. Masia modernista. Cellers modernistes. Enoturisme 

 

Resumen  

La masía Grabuac, o Grabuach, toma el nombre del mismo barrio de casas donde está 
asentado en el municipio de Font-rubí (Alt Penedès). Sus orígenes nos remiten a la primigenia 
masía medieval, la cual, durante el siglo XVIII, en plena prosperidad vitivinícola, sufrió 
importantes transformaciones. Esta antigua masía estaba formada por diversos edificios y fue 
restaurada a principio del siglo XX por su entonces propietario, Josep Baltà de Cela (1866-
1937). Doctorado en Química, fue profesor y un ciudadano muy polifacético en el campo 
científico. Destacó en electroquímica, también en meteorología, así como en el campo de la 
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fotografía y la política; fue, además un amante del arte y un mecenas. Su residencia era el 
palacio Baltà o Babau, de herencia familiar y una de las edificaciones más emblemáticas de 
Vilafranca del Penedès que, como la masía Grabuac fue reformado para enaltecer su prestigio 
social. Baltà, formó parte de la burguesía culta del momento y de la generación de los 
modernistas. Su amistad con el arquitecto Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), se supone, fue 
de mucha confianza, en tanto diseñó los cambios arquitectónicos de la masía de la que 
estamos hablando. En estas reformas, este prestigioso arquitecto, muestra buena parte de su 
ideario modernista en el ámbito arquitectónico y, como urbanista, entiende que la masía 
forma parte de un conjunto a la vez urbano y arquitectónico; como modernista, incorpora 
elementos que procuran monumentalidad a la masía a la vez que una simbiosis con la 
naturaleza incorporando patios y jardines, también con cerámicas y ladrillo grueso. En Grabuac 
donde Baltà, además, hace de viñador las reformas dan a la masía una nueva fisonomía y se 
aprovechan para modernizarla y hacerla más confortable, para conseguir, de una parte, un 
espacio simbólico propio de una casa burguesa, de otra, habitual en las reformas o en la 
construcción de casas y torres de veraneo de la época. 

El contexto histórico abarca una etapa de enormes cambios en la comarca del Alt Penedès, al 
superarse la crisis de la filoxera en 1887 y la reanudación de la viticultura desarrollada en el 
siglo anterior que significó la edad de oro, en base a la comercialización y exportación de vino a 
granel y aguardiente. Los cambios posteriores denotan un aumento demográfico que viene 
acompañado de procesos de reforma urbana en pueblos y ciudades, también en casas i 
masías. La puesta en valor de esta nos permite ver sus singularidades, darla a conocer como un 
bien cultural i patrimonial, además de enoturístico, incidiendo en el desarrollo de este entorno 
vitivinícola. 

PALABRAS CLAVE: 

Masía Grabuac. Josep Puig i Cadafalch. Josep Baltà Rodríguez de Cela. Restauración de 
monumentos. Masía modernista. Bodega modernista. Enoturísmo. 
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Del molí a la masia. Masies de la riera de Pontons a Sant Martí Sarroca.  

Rosa Escala Moyés, arquitecta  

RESUM 

Masies a l’entorn de la riera de Pontons, molt pròximes entre elles, i que tenen l’origen en 
l’edifici d’un molí fariner d’origen medieval.  

Aproximació de com ha anat variant la forma, la mesura i el conjunt d’aquestes construccions, 
adaptant els seus espais i la seva configuració als usos que, en cada moment històric, li han 
estat requerits. 

Són testimonis de l’origen de les masies del municipi, en el context cerealista del Penedès i del 
complex moliner format des d’època medieval a la conca de la riera de Pontons i del riu Foix, 
del qual n’és afluent. 

Per a garantir el seu funcionament es construïen molt a prop de la riera, a la part més plana de 
la zona per tal d’aprofitar la força de l’aigua i fer funcionar un molí hidràulic per a moldre gra i 
produir farina. D’aquestes construccions se’n conserva alguna part o indici de la seva 
estructura anterior, i en alguns casos, part de la bassa on s’acumulava l’aigua. 

Amb el temps han anat sofrint transformacions i ampliacions importants, convertint-se en 
masia amb tots els seus elements. 

Paraules clau: Molí fariner, origen medieval, ampliacions, Masia, Sant Martí Sarroca 

RESUMEN 

Masias en el entorno de la riera de Pontons, muy cercanas entre ellas, con origen en un molino 
de harina medieval. 

Aproximación de cómo ha ido variando la forma, medida y el conjunto de estas 
construcciones, adaptando sus espacios y configuración, a los usos que en cada momento 
histórico ha sido preciso. 

Son testimonios del origen de las masías del municipio, en el contexto cerealista del Penedès y 
del conjunto molinero formado des de tiempos medievales en el curso de la riera de Pontons y 
del rio Foix, del cual es un afluente. 

Para garantizar su funcionamiento se construían muy cercanos al cauce, en la zona más llana, 
aprovechar su fuerza para el funcionamiento de un molino hidráulico, moler grano y producir 
harina. De estas construcciones se conserva alguna parte o indicio de su estructura anterior, y 
en otros, parte del recinto donde se almacenaba el agua. 

Con el tiempo se han ido transformando y ampliando, convirtiéndose en masía con todos sus 
elementos. 

Palabras clave: Molino de harina, origen medieval, ampliaciones, Masia, Sant Martí Sarroca  
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RESUMEN 

Masias en el entorno de la riera de Pontons, muy cercanas entre ellas, con origen en un molino 
de harina medieval. 

Aproximación de cómo ha ido variando la forma, medida y el conjunto de estas 
construcciones, adaptando sus espacios y configuración, a los usos que en cada momento 
histórico ha sido preciso. 

Son testimonios del origen de las masías del municipio, en el contexto cerealista del Penedès y 
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aprovechar su fuerza para el funcionamiento de un molino hidráulico, moler grano y producir 
harina. De estas construcciones se conserva alguna parte o indicio de su estructura anterior, y 
en otros, parte del recinto donde se almacenaba el agua. 

Con el tiempo se han ido transformando y ampliando, convirtiéndose en masía con todos sus 
elementos. 

Palabras clave: Molino de harina, origen medieval, ampliaciones, Masia, Sant Martí Sarroca  
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REHABILITAR LA MASIA. LA MIRADA DE L’ARQUITECTE 

Salvador Ribas i Serra, arquitecte.  

 

Resum 

Fins el segle XVIII el concepte patrimoni arquitectònic no existia com avui el coneixem, i per 
tant l’interès per la seva conservació, era relatiu, i en tot cas vinculat als grans edificis 
monumentals. Després de la Revolució Francesa, els edificis privats passen a ser propietat de la 
República i a partir d’aquest moment, l’Estat inicia la redacció de normatives dirigides a la 
conservació del seu propi patrimoni. Comença així el camí definitiu vers la valorització 
institucional del patrimoni arquitectònic. 

Al seu torn, la intel·lectualitat europea obre el debat teòric sobre com afrontar la conservació i 
restauració del patrimoni construït, definint-se dos grans posicionaments: El corrent 
abstencionista liderat per John Ruskin  ( Seven Lamps of Architecture, 1849 ) i l’opció 
intervencionista d’Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. 

Al llarg del segle XX, es consolidarà la idea del patrimoni arquitectònic com a bé social a 
protegir, ampliant la consideració de bé patrimonial també a les “obres modestes que amb el 
temps hagin adquirit un significat cultural”, ja sigui de manera aïllada o formant part d’un 
ambient urbà o paisatgístic.  

La masia catalana, per mèrits propis, forma part destacada d’aquest patrimoni que cal posar 
en valor. Abastament estudiada, valorada i estimada, la seva pervivència al llarg dels segles ha 
suscitat l’interès d’experts i de la societat en general fins al punt que la  legislació catalana 
cobreix des de diversos nivells d’actuació, la defensa i protecció del patrimoni, i especialment 
de les masies escampades pel País. 

Mai com avui la masia havia estat oficialment tan protegida, i malgrat tot, els darrers  anys cal 
lamentar pèrdues notables. Es pot doncs considerar la masia “matèria viva” o es tracta d’un 
passat momificat que volem fer perviure artificialment per al gaudi nostàlgic i objecte d’estudi 
nomes per a historiadors i arqueòlegs?   

La seva pervivència no obstant es manifesta, i moltes d’elles han estat o són objecte d’una 
transformació que els assegura la seva continuïtat. Equipaments públics, restaurants, cases de 
colònies, habitatges de segona residència, cellers, seus socials i corporatives,... les nostres 
masies han trobat en la reconversió l’èxit de la seva pervivència. 

Estudiar, conèixer i conservar ha estat necessari però no suficient. La clau per a la 
supervivència de la masia catalana rau doncs en la intervenció. Intervenir per conservar o 
rehabilitar, però sobretot per transformar i per reinventar; es tracta d’entendre la necessitat 
de transitar vers a noves realitats arquitectòniques.  

Si pensem en el patrimoni com un ens viu; més enllà del seu valor històric o artístic, de la seva 
conservació per a la catalogació i contemplació, el patrimoni mereix una mirada més 
especulativa, més interessada en un aprofitament global. Perquè l’arquitectura té unes 
funcions socials a desenvolupar, i entre elles la funció del seu ús. Una arquitectura buida de 
contingut funcional pot esdevenir una ”natura morta”; molt interessant culturalment, però 
incompleta, inert. Es per això que l’estudi exclusivament a modus d’inventari no és suficient. 
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Cal una mirada que busqui entendre la relació entre el detall i la globalitat; la vinculació amb 
l’entorn immediat i amb el paisatge; la relació entre sistemes constructius volums i formes; la 
disposició funcional i jeràrquica dels espais; la vinculació entre el moment cultural i la 
construcció de l’edifici. Cal en definitiva, entendre l’arquitectura de la masia des de la mirada 
de l’arquitecte. 

En aquesta comunicació analitzem cinc exemples on la mirada transformadora de la 
intervenció arquitectònica ha estat la clau per la pervivència del patrimoni. Transformació 
versus decadència. 

 

Resumen 

Hasta el siglo XVIII el concepto patrimonio arquitectónico no existía como hoy lo conocemos, y 
por tanto el interés por su conservación era relativo y en todo caso vinculado a los grandes 
edificios monumentales. Después de la Revolución Francesa, los edificios privados pasan a ser 
propiedad de la República y a partir de este momento, en Estado inicia la redacción de 
normativas dirigidas a la conservación de su propio patrimonio. Empieza así el camino 
definitivo hacia la valorización institucional del patrimonio arquitectónico. 

Al su ves, la intelectualidad europea del momento, abre el debate teórico sobre como afrontar 
la conservación i restauración del patrimonio construido, definiéndose dos grandes 
posicionamientos: La corriente abstencionista liderada por John Ruskin  ( Seven Lamps of 
Architecture, 1849 ) y la opción intervencionista de Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. 

A lo largo del siglo XX, se consolidará la idea del patrimonio arquitectónico como bien social a 
proteger, ampliando la consideración de bien patrimonial también a las “obres modestas que 
con el tiempo hayan adquirido un significado cultural”, bien de manera aislada, bien formando 
parte de un ambiente urbano o paisajístico.  

La masía catalana, per méritos propios, forma parte destacada de este patrimonio que 
conviene poner en valor. Ampliamente estudiada, valorada y querida, la pervivencia de la 
masía a lo largo de los siglos, ha suscitado el interés de amplias capas de la sociedad, hasta el 
punto que la legislación catalana cubre, desde diversos niveles de actuación, la defensa y 
protección del patrimonio, i especialmente de les masías esparcidas por el País. 

Nunca como hoy la masía, había gozado oficialmente de tal protección, y aun así hemos de 
lamentar notables pérdidas en los últimos años. ¿Se puede pues considerar la masía “materia 
viva” o se trata de un pasado momificado que queremos mantener artificialmente en vida para 
el disfrute nostálgico y el estudio exclusivo de historiadores y arqueólogos?   

Su previvencia no obstante, es manifiesta, y muchas de ellas han sido o son objeto de una 
transformación que les asegura su continuidad. Equipamientos públicos, restaurants, casas de 
colonias, viviendas de segunda residencia, bodegas, sedes sociales y corporativas …, nuestras 
masías han encontrado en la reconversión el éxito de su pervivencia. 

Estudiar, conocer y conservar ha sido necesario pero no suficiente. La clave per a la 
supervivencia de la masía catalana radica pues en la intervención. Intervenir para conservar o 
rehabilitar, pero sobre todo para transformar y para reinventar; se trata de entender la 
necesidad de transitar hacia nuevas realidades arquitectónicas.  
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Si pensamos en el patrimonio como un ser vivo; más allá de su valor histórico o artístico, de su 
conservación para la catalogación y contemplación, el patrimonio merece una mirada más 
especulativa, más interesada en un aprovechamiento global. Perqué la arquitectura tiene unas 
funciones sociales a desarrollar, y entre ellas la función del su uso. Una arquitectura vacia de 
contenido funcional puede devenir una “naturaleza muerta”; muy interesante culturalmente, 
pero incompleta, inerte. Así pues, el estudio a modo de inventario es necesario pero no 
suficiente. Es preciso una mirada que busque la relación entre el detalle y la globalidad; la 
vinculación con el entorno inmediato y con el paisaje; la relación entre sistemas constructivos 
volúmenes y formas; la disposición funcional y jerárquica de los espacios; la vinculación entre 
el momento cultural i la construcción del edificio. Se precisa en definitiav, entender la 
arquitectura de la masía des de la mirada del arquitecto. 

En esta comunicación se analizan cinco ejemplos donde la mirada transformadora de la 
intervención arquitectónica, ha sido la clave para la pervivencia del patrimonio. 
Transformación versus decadencia. 
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ELS OFICIS ARTÍSTICS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC COM ELEMENT DE REHABILITACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE LA MASIA. LA PROBLEMÀTICA DE LA DESAPARICIÓ DE LES PELLS DE LES 
MASIES I DE LES SEVES DECORACIONS 

Cristina Thió i Lluch _Restauradora-conservadora, cthio@chroma.es 

 

RESUM 

Quan ens trobem amb la rehabilitació d’una masia per donar-li un altre ús, massa vegades ens 
trobem que no es respecte prou els revestiments tant d’interior i exterior com tampoc se sap 
el coneixement del perquè d’aquestes pells. Proposem explicar la importància d’aquestes 
pells, els materials en que han estat fetes, les seves característiques, textures i cromatismes i la 
vàlua que dóna a la finca en qüestió. 

També voldrem posar en vàlua les diferències d’aquests revestiments segons l’època de la 
masia i com poder reconèixer les edats dels paraments i saber la cronologia de la masia si 
sabem llegir i identificar aquestes pells. La importància de la transmissió del coneixement per 
tal que sapiguem el què tenim entre mans. També donar alternatives de materials tradicionals 
però reformulats de nou per poder ser uns bons aïllants i es puguin aplicar als paraments entre 
el parament i els morters i/o estucs que els poden revestir. La ponència té com a objectiu 
posar en vàlua “els vestits” del nostre patrimoni rural, poder-lo identificar i preservar per 
generacions futures tot i haver de fer canvis a aquestes edificaccions pels nous usos. 

Parauls clau: Pells, estils, barroc, modernisme, materials, vàlua, vestits, aïllants. 

 

 

RESUMEN  

Cuando afrontamos la rehabilitación de una masía para darle un nuevo uso, frecuentemente 
no se respetan los revestimientos interiores y exteriores de estas Construcciones debido al 
poco conocimiento general que se tiene de estas pieles (ver Figura 1). Proponemos en este 
articulo detallar la importancia de estos revestimientos, los materiales utilizados, sus 
características, texturas, cromatismos y el valor global que estas pieles aportan a estas 
Construcciones. 

Pretendemos también revalorar las diferencias de estos revestimientos en función de la época 
constructiva y a la vez las edades de estas pieles que nos permitirán reconocer la cronología de 
la masía (ver Figura 2). 

Pretendemos valorizar la transmisión del conocimiento para entender mejor a las masías y por 
supuesto argumentar la utilización de materiales tradicionales, a veces reformulados que 
demuestran un buen comportamiento como aislantes alternativos que se pueden aplicar a 
muros y paramentos y a morteros i/o estucs que los pueden revestir. 

La ponencia tiene como objetivo valorizar “los vestidos” de nuestro patrimonio rural, para 
poderlo identificar y preservarlo para generaciones futuras aunque se produzcan cambios para 
dar a las masías nuevos usos. 

Palabras clave: pieles, estilo, barroco, modernismo, materiales, valorizar, vestidos, aislantes.  
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ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ: LES OBRES EN LA CASA RURAL CATALANA  SEGONS ELS 
FONS NOTARIALS DEL SEGLE XVIII 
Ramon Ripoll, Universitat de Girona (ramon.ripoll@udg.edu)  
Miquel Angel Chamorro, Universitat de Girona (mangel.chamorro@udg.edu) 
Jordi Gomis, Universitat Rovira i Virgili (jordi.gomis@urv.cat) 
Josep Tresserras, Universitat de Girona (jose.tresserras@udg.edu) 
M. Mercè Pareta, Universitat de Girona (mm.pareta@udg.edu) 
 
 
RESUM: El missatge arquitectònic de naturalitat, sinceritat i seguretat que comunica la casa 
rural catalana tradicional sorgeix en gran mesura de la seva construcció lògica, duradora i 
econòmica. Llavors aprofundir en les característiques inicials de la seva organització 
(constructors contractats, materials triats o transport emprat); explica sorprenentment moltes 
característiques finals del llenguatge arquitectònic en qualsevol de les seves variants 
(manteniment, reconstrucció o nova edificació). Conseqüentment els contractes d’obres, dels 
fons notarials del segle XVIII, justifiquen la majoria de relacions entre llenguatge i tecnologia 
en la casa tradicional catalana.  
 
RESUMEN: El mensaje arquitectónico de naturalidad, sinceridad y seguridad que comunica la 
casa rural catalana tradicional surge en gran medida de su construcción lógica, duradera y 
económica. Entonces profundizar en las características iniciales de su organización 
(constructores contratados, materiales elegidos o transporte empleado); explica 
sorprendentemente muchas características finales del lenguaje arquitectónico en cualquiera de 
sus variantes (mantenimiento, reconstrucción o nueva edificación). Consecuentemente los 
contratos de obras, de los fondos notariales del siglo XVIII, justifican la mayoría de relaciones 
entre lenguaje y tecnología en la casa tradicional catalana. 
 
PARAULES CLAU: masia, cost, arquitectura, construcció 
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Pòsters 

Masos i sénies de Masdenverge: una aproximació a l’arquitectura típica de la plana del 
Montsià: Laura Tomàs 

Resum 

Masdenverge és un clar exponent de la importància històrica que ha tingut el poblament 
dispers en masos en l’articulació territorial de les Terres de l’Ebre i, molt especialment, la de la 
plana del Montsià.  

A partir del treball de camp, les entrevistes personals i la investigació d’arxiu s’ha pogut 
resseguir la història dels masos del terme. Aquest anàlisi abraça des de les primeres 
referències medievals fins als usos actuals, passant pel moment de màxima expansió que va 
tenir lloc durant la colonització agrària de la plana del Montsià, als segles XVIII i XIX. 

S’ha constatat un patró d’assentament rural en masos amb una densitat mitjana d’ocupació 
molt elevada (una de les més altes de les Terres de l’Ebre), que es distribueix pel territori 
resseguint el curs del barranc de la Galera. Lluny dels models de la Catalunya Vella, s’ha 
documentat un mas típic masdenvergenc que es caracteritza per l’escassa vocació rendista, 
per l’autosuficiència familiar i per una arquitectura sòlida, modesta i estrictament funcional. 

En paral·lel, s’ha posat de relleu l’abundant  presència de sénies, que han passat per diferents 
períodes de modernització i que, moltes d’elles, avui dia es troben en un estat excel·lent de 
conservació. Aquests elements omnipresents del paisatge rural ens apropen a la importància 
de l’horta, que conviu amb els cultius tradicionals de secà, especialment d’olivera. 

Els masos i sénies de Masdenverge enriqueixen i evidencien la diversitat característica del 
patrimoni rural tradicional català.  

Paraules clau: Masdenverge, Montsià, masos, sínies, colonització agrària. 

Masías y norias de Masdenverge: una aproximación a la arquitectura típica de la plana del 
Montsià: Laura Tomàs 

Resumen 

Masdenverge es un claro exponente de la importancia histórica que ha tenido el poblamiento 
diseminado en masías en la articulación territorial de les Terres de l’Ebre y, de manera 
especial, la de la plana del Montsià. 

A partir del trabajo de campo, las entrevistas personales y la investigación de archivo se ha 
podido reseguir la historia de las masías de la zona. Dicho análisis abarca desde las primeras 
referencias medievales hasta los usos actuales, pasando por el momento de máxima 
expansión, que tuvo lugar durante la colonización agraria de la plana del Montsià, en los siglos 
XVIII y XIX. 

Se constata un patrón de asentamiento rural en masías con una densidad mediana de 
ocupación muy elevada (una de las más altas de les Terres de l’ Ebre), que se distribuye por el 
territorio siguiendo el curso del barranco de la Galera. Más allá de los modelos de la Cataluña 
Vieja, se ha podido documentar una masía típica de Masdenverge caracterizada por la escasa 
vocación rentista por la autosuficiencia familiar y por una arquitectura sólida, modesta y 
estrictamente funcional. 
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Se evidencia, de forma paralela, la abundante presencia de norias que han pasado por 
diferentes periodos de modernización y que, muchas de ellas, se encuentran en un estado de 
excelente conservación. Estos elementos omnipresentes del paisaje rural de la zona, son 
testimonio de la importancia de la huerta, que convive con los cultivos tradicionales de secano, 
especialmente con el olivo. 

Las masías y las norias de Masdenverge enriquecen y evidencian la diversidad característica del 
patrimonio rural tradicional catalán. 

Palabras clave: Masdenverge, Montsià, masías, norias, colonización agraria. 
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ELS OFICIS ARTÍSTICS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC COM ELEMENT DE 

REHABILITACIÓ I SOSTENIBILITAT DE LA MASIA. Cristina Thió i Lluch Restauradora-
conservadora. Júlia Gómez i Ramió _Doctora Arquitecta  

 

RESUM 

L’objectiu és poder demostrar que una masia del segle XIII i entorns, tot i els canvis del pas del 
temps ha sobreviscut, es conserva i es manté, i que pot posar-se en major vàlua, amb un nou 
pla d’usos que permetrà mantenir i restaurar paulatinament aquest tresor que la història ha 
permès que arribes fins avui, després de 800 anys. 

Renovar-se posant molt de criteri i tractat des de la multidisciplina, implica revaloritzar.  

El que explicaríem és, doncs, la presentació d’un nou pla d’usos; un projecte de recuperació de 
les mines; un projecte de restauració de l’arquitectura valoritzant i protegint el que identifica 
cada etapa. En definitiva posar en vàlua l’arquitectura de la casa i les seves pells, les terres i la 
recuperació d’alguns dels entorns paisatgístics més depauperats pel pas del temps. 

Actualment hi viuen uns masovers que se’n cuiden. Des de la Fundació Chroma podríem 
organitzar cursos ambpersones amb risc d’exclusió social o interessades per formar-se en la 
restauració del patrimoni que permeti una revalorització integral de la finca. 

 

Paraules clau: Revalorització; Mas boscà, nou pla d’usos 

RESUMEN 

Proponemos explicar y mostrar como una masía del siglo XIII, a pesar de los cambios y la 
evolución con el paso del tiempo, sobrevive, se conserva, se mantiene y puede revalorizarse 
con un nuevo plan de usos, que permita mantener y restaurar progresivamente este tesoro 
que ha llegado a nosotros después de 800 años. 

Renovar con criterio, des de una visión multidisciplinar,  comporta siempre un proceso que 
finaliza con una  revalorización. 

 Mostramos la propuesta de implementación de un posible Plan de Usos; un proyecto de 
recuperación de les minas; de restauración de la arquitectura valorizando y protegiendo lo que 
identifica cada etapa. En definitiva pretendemos valorizar la arquitectura de la casa y sus 
pieles, sus tierras y la recuperación de entornos paisajísticos maltratados por el paso del 
tiempo. 

Proponemos que este posible Plan de Usos se construya y se implemente des de la estrategia 
colaborativa y con la implicación del mayor número de agentes. 

Des de Chroma Fundació podemos programar formación para personas en riesgo de exclusión 
social o interesados en formarse en los oficios tradicionales y de relación directa con  la 
restauración y el patrimonio que siempre nos permitirá una mayor valorización integral de la 
finca. 

Palabras clave: Valorización; Mas boscà, Plan de Usos, Estrategia colaborativa  
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El Mas: Conservació estricte i restauració amb materials de proximitat. 
Bioconstrucció. 

LA CONSERVACIÓ ESTRICTE EN LA RESTAURACIÓ DEL MAS DE BUROT (BCIL), UN 
EXEMPLE DE CONSTRUCCIÓ QUE HA ARRIBAT ALS NOSTRES DIES SENSE 
PRÀCTICAMENT CAP MODIFICACIÓ.Ubicat al Parc Natural dels Ports. Propietat de 
l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan (Terra Alta): Consol Marcó Bardella, Dra. Belles 
Arts, especialitat de Conservació i Restauració de Patrimoni catalogat 

Resum:  

El Mas Burot ha arribat als nostres dies sense pràcticament cap modificació. Adaptat a 
la orografia del terreny i a l’orientació solar, no disposa ni aigua ni llum. 

Quan es va construí, es van utilitzar materials de proximitat al Mas. Murs de pedra, 
arrebossats de calç i argila; bons aïllants tèrmics. Els materials higroscòpics, porosos i 
elàstics tenen gran capacitat de transpiració, que regulen l’equilibri tèrmic, aprofitant 
la ventilació natural, mantinguent temperatures força estables a l’interior de la 
vivenda. 

La recuperació de l’edificació i entorn és un compromís de conservació i restauració 
realitzat per un equip multidisciplinar. Amb la descripció dels detalls constructius 
utilitzats i tècniques emprades en el procés de rehabilitació i restauració. 

Tots els materials emprats per a la seva restauració també són del propi entorn, d’aquí 
el seu gran valor d’equilibri biològic i de sostenibilitat amb el medi ambient. Cal el 
reciclatge, recuperació i aprofitament d’elements i materials, utilitzant morters 
tradicionals elàstics i de llarga durabilitat iguals als originals. Evitant ciments i altres 
materials tòxics. 

Finalment el seu resultat de restauració, permet la lectura de l’obra original, 
independentment de l’ús divulgatiu posterior que se li vulgui donar, centre 
d’interpretació i difusió cultural, seguirà mantenint íntegrament la seva identitat. 

 “El Mas”: Conservación estricta y Restauración con materiales de proximidad. 
Bioconstrucción. LA CONSERVACIÓN ESTRICTA EN LA RESTAURACIÓN DEL MAS DE 
BUROT (BCIL), UN EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN QUE HA LLEGADO A DIA DE HOY 
PRÀCTICAMENTE SIN  MODIFICACIONES. Ubicado en el “Parc Natural dels Ports”. 
Propiedad del Ayuntamiento de Horta de Sant Joan (Terra Alta-Tarragona).:Consol 
Marcó Bardella, Dra. Bellas Artes, especialdad en Conservación y Restauración de 
Patrimonio catalogado. 

Resumen 

El “Mas de Burot” ha llegado a día de hoy, sin prácticamente ninguna modificación. 
Adaptado a la orografía del terreno i a la orientación solar, no dispone ni agua ni luz.  
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Cuando fue construido, se utilizaron materiales de proximidad al medio natural. Muros 
de piedra, revocos de cal y arcilla; buenos aislantes térmicos. Los materiales 
higroscópicos, porosos y elásticos tienen gran capacidad de transpiración, que a su vez 
regulan el equilibrio térmico, aprovechando la ventilación natural y manteniendo 
temperaturas bastante estables en el interior de la vivienda. 

La recuperación del conjunto de la edificación y su entorno se ha logrado con el 
compromiso de conservación y restauración, realizado por un equipo multidisciplinar. 
Describiendo los detalles y técnicas constructivas utilizados en el proceso de 
rehabilitación y restauración. 

Todos los materiales que se han empleado en esta restauración también son del 
propio entorno, para respetar su gran valor y equilibrio biológico y de sostenibilidad 
con el medio ambiente. Hace falta el reciclaje, la recuperación y el aprovechamiento 
de elementos y materiales naturales, utilizando morteros tradicionales elásticos y de 
larga durabilidad semejantes a los originales. Evitando cementos y otros materiales 
tóxicos. 

El resultado final de esta restauración, permite la lectura de la obra original, 
independientemente del uso divulgativo posterior que se le prefiera dar, centro de 
interpretación y difusión cultural, seguirá manteniendo íntegramente su propia 
identidad. 
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La Masia, el Molí Paperer i la Fàbrica  (cat): Eusebi Casanelles i Rahola,Enginyer Industrial, Ex 
director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

 La presentació d’aquesta comunicació respon  a unes certes similituds entre el  patrimoni de 
la  masia catalana i el patrimoni industrial tèxtil  a Catalunya. Es centra en tres característiques 
: la diversitat productiva tant agrícola com industrial del país, la influència de les masies en la 
construcció de les  primeres fàbriques  i els problemes de restauració d’ambdós  tipus de 
construcció. Com exemple s’exposa la història i restauració de la Fàbrica Ferrer i Mora de 
Molins de Rei.   

L’alta biodiversitat i geodiversitat de Catalunya va tenir com a conseqüència una diversitat de 
producció agrícola i de retruc també en el sistema manufacturer català del s.XVIII que continuà 
amb la industrialització al s.XIX. Per aquest motiu el mNACTEC ha pogut desenvolupar una 
xarxa de 27 museus en la que  cada un d’ells  un d’ells tracta un sector industrial diferent .  En 
segon lloc la construcció de les primeres manufactures a Catalunya va seguir  el model 
constructiu de la masia. Un exemple és el molí paperer que fou la primera gran construcció 
manufacturera del nostre país. Constructivament aquests molins constitueixen un salt en 
grandària respecte al molí fariner  i als altres que existien abans del s.XVIII. La tipologia 
constructiva de les  primeres fàbriques a partir del a segona dècada del s.XIX és el resultat de la 
influència de la masia i de les construccions industrial del nord d’Europa.   

Des del punt de la conservació dels dos casos, el tractament de la  conservació i reutilització 
s’ha de tenir en compte que hi ha hagut una dinàmica constructiva, ja que els edificis 
evolucionen a llarg del temps amb ampliacions, enderrocs i substitucions. La  seva preservació 
passa per la reutilització. Aquest  procés presenta el problema de com conservar  la seva 
autenticitat i el seu testimoni del que van ser anteriorment amb la finalitat que les futures 
generacions puguin llegir visualment com el lloc funcionava anteriorment. 

La família Ferrer i la fàbrica Ferrer i Mora són un exemple de l’evolució industrial i constructiva  
de la indústria a Catalunya. L’ofici d’origen de la  família era paperer  ja des del s.XVIII, al  1841 
es va passar al sector tèxtil comprant   una primera fàbrica a El Papiol construïda al 1831 que 
seguia l’estructura de la masia i al 1858 es traslladà a El Papiol.  Encara que el resultat és 
acceptable, la reconversió d’aquesta última fàbrica en una biblioteca pública planteja alguns 
dubtes concrets respecta a  la seva restauració i interpretació.  

Abstract La Masia, el Molí Paperer i la Fàbrica (espanyol) 

La presentación de esta comunicación responde a ciertas similitudes entre el patrimonio de la 
masía catalana casa y el patrimonio industrial textil en Cataluña. Se centra en tres 
características: la diversidad productiva tanto agrícola como industrial del país, la influencia de 
la masía en la construcción de las primeras fábricas y los problemas de restauración de ambos 
tipos de construcción. Como ejemplo se expone la historia y restauración de la fábrica Ferrer y 
Mora de Molins de Rei.   

La alta biodiversidad y la geodiversidad de Cataluña causaron una diversidad de producción 
agrícola que repercutió   en el sistema de manufactura catalán del siglo XVIII, y continuó con la 
industrialización en el siglo XIX. Por esta razón mNACTEC ha sido capaz de desarrollar una red 
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de 27 museos en la que  cada uno de ellos trata un sector industrial diferente. En segundo 
lugar, la construcción de las primeras manufacturas  siguieron el modelo constructivo de la 
masía.. Un ejemplo es el molino de papel que fue la primera construcción manufacturera del 
país. Constructivamente estos molinos constituyen un gran salto en tamaño con respecto al 
molino harinero y a los otros que existían antes del siglo XVIII. La tipología constructiva de las 
primeras fábricas de la segunda década del siglo XIX es el resultado de la influencia de la masía 
y de las construcciones industriales del norte de Europa. 

Desde el punto de vista  de la conservación de  ambos casos, el tratamiento de la conservación 
y reutilización debe tener en cuenta que ha habido una dinámica constructiva.  Los edificios 
evolucionan con el tiempo con extensiones, destrucciones y sustituciones. Su preservación 
pasan a través de la reutilización. Este proceso presenta el problema de cómo conservar su 
autenticidad y su testimonio de lo que era antes para que las generaciones futuras puedan  
leer visualmente cómo funcionaba anteriormente. 

La familia Ferrer y la fábrica Ferrer I Mora son un ejemplo de la evolución industrial y 
constructiva de la industria en Cataluña. El oficio  de origen de la familia fue el papelero ya  
desde el siglo XVIII, en 1841 se pasó al sector textil comprando una primera fábrica en el Papiol 
construida en 1831 que seguía  la estructura de la masía y en 1858 se trasladó a El Papiol.  
Aunque el resultado es aceptable, la reconversión de esta última fábrica en una biblioteca 
pública plantea algunas dudas concretas con respecto a su restauración e interpretación. 
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Nous Usos per les Antigues Masies: Anna Feu i Jordana, Carlos Godoy Bregolat 

RESUM 

La conversió d’una antiga masia del Solsonès en un hotel ecològic i vegà de 4 estrelles planteja 
diversos reptes comuns en qualsevol canvi d’ús d’aquest tipus de construccions: la conservació 
de l’estructura funcional típica de la masia, la lectura genuïna de l’edifici, els canvis de 
l’estructura per adequar-la als nous usos, la introducció de les instal·lacions per dotar la masia 
de confort, el compliment de les normatives urbanístiques i tècniques, etc. 

L’hotel conserva de manera clara l’essència de la masia tradicional i promou un concepte de 
turisme dirigit a un client conscienciat i respectuós amb la conservació del patrimoni, el 
respecte pels animals i la sostenibilitat mediambiental. 

(canvi d’ús, masia tradicional, rehabilitació) 
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Els Oficis del patrimoni arquitectónic com element de rehabilitació i Sostenibilitat de la 
masia 

Josep M Armengol. Mestre artesá picapedrer. President de l'Associació Oficis i Patrimoni. 

 

RESUM. 

Els Oficis del Patrimoni arquitectonic artistic pateixen de un greu retrocés, ja están quasi 
perduts oficis com el de picapedrer i molts altres. 

Per tal de que aquests recuperin la seva salud, cal donar-los una protección que les normatives 
comunitaries ja expliquen prou bé a més de crear una escola d'arts i oficis a Catalunya portada 
per Mestres artesans reconeguts com a tals per que no es perdi la seva experiencia, maneres 
de fer i transmissió de coneixements a les generacions mes joves. 

Aquests oficis realment son d'una sostenibilitat contrastada, ja que es mouen entre els 
materials a mà i de l'entorn de les edificacions, utilitzant les técniques ancestrals per la seva 
execució en la construcción rehabilitació de les masies o altres edificis patrimonials. 

Les administracions, els organismes associatius, els col.legis d'arquitectes, les Universitats etc 
tindrien que donar suport a les iniciatives que van encaminades a la salvaguarda,difusió i 
ensenyament dels esmentats oficis. 

Los Oficios del patrimonio arquitectónico como elemento de rehabilitación y Sostenibilidad de 
la masía. Josep M Armengol. Maestro artesano cantero. Presidente de la Asociación Oficios y 
Patrimonio. 

 

 

RESUMEN. 

Los Oficios del Patrimonio arquitectónico artístico sufren de un grave retroceso, ya están casi 
perdidos oficios como el de cantero y muchos otros. 

Con el fin de que estos recuperen su salud, hay que darles una protección que las normativas 
comunitarias ya explican bastante bien además de crear una escuela de artes y oficios en 
Cataluña llevada por Maestros artesanos reconocidos como tales por que no se pierda su 
experiencia, modos de hacer y transmisión de conocimientos a las generaciones más jóvenes. 

Estos oficios realmente son de una sostenibilidad contrastada, ya que se mueven entre los 
materiales a mano y del entorno de las edificaciones, utilizando las técnicas ancestrales para 
su ejecución en la construcción rehabilitación de las masías u otros edificios patrimoniales. 

Las administraciones, organismos asociativos, los colegios de arquitectos, las Universidades etc 
tendrían que apoyar las iniciativas que van encaminadas a la salvaguarda, difusión y enseñanza 
de los mencionados oficios. 
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Les masies urbanes de Mataró. Resiliencia i adaptació davant el repte del desenvolupament 
urbanístic. : Diego Saez, UPC; Rosa Busqué Bonamusa, arquitecte, cap de projectes de Serveis 
Territorials de l’Ajuntament de Mataró.  

Resum 

Al llarg de la seva història, la ciutat de Mataró, ha passat d’un teixit productiu bàsicament 
agrícola, a una ser un potent pol d’indústria tèxtil,  per acabar, en l’actualitat, com a ciutat amb 
predominança del sector terciari. 

En aquest context, els grans desenvolupaments urbanístics del segle passat –el fenomen 
migratori dels anys 50,60 i 70 i la conseqüent aparició dels barris perifèrics, i el boom 
constructiu dels anys 90 derivat de les olimpíades de Barcelona- han anat ocupant el territori 
agrícola, les seves infraestructures i les seves edificacions de forma progressiva i 
ininterrompuda. 

Malgrat aquesta invasió urbana del camp, algunes masies, i específicament alguns dels seus 
masos, han sobreviscut dins de la trama urbana, demostrant capacitat d’adaptació i de 
resiliència davant d’aquests canvis i mantenint algunes de les seves funcions originals, 
adaptades, ara, als entorns i les necessitats urbanes. 

En aquest estudi, i més enllà de la perspectiva estrictament agrícola, proposem fer una anàlisi 
exhaustiva de la ciutat per a la identificació de les masies que han resistit al desenvolupament 
urbanístic i per a la seva caracterització a nivell formal i funcional  i, especialment, en relació a 
la pervivència de la seva capacitat estructuradora i de cohesió social del seu entorn, també 
l’urbà. 

A lo largo de su historia, la Ciudad de Mataró ha pasado de un tejido productivo agrícola a ser 
un potente centro de industria textil para acabar, en la actualidad, en una Ciudad con 
predominancia del sector terciario. 

Resumen 

En este contexto, los grandes desarrollos urbanísticos del siglo pasado – alimentados por el 
fenómeno de la inmigración de los años 50-70 i la consecuente aparición de los barrios 
periféricos, i el boom inmobiliario de los años 90 derivado de las olimpiadas de Barcelona 92 – 
han ido ocupando el suelo agrícola, sus infraestructuras i sus edificaciones de forma progresiva 
i ininterrumpida. 

A pesar de esta invasión urbana del campo, algunas Masias, y específicamente algunos de sus 
Masos, han sobrevivido dentro de la trama urbana, demostrando capacidad de adaptación 
(Resiliencia) ante estos cambios, manteniendo algunas de sus funciones originales adaptadas, 
ahora, al entorno y las necesidades urbanas. 

En este trabajo, más allá de la perspectiva estrictamente agrícola, proponemos hacer un 
análisis exhaustivo de la ciudad para la identificación  de la Masias que han resistido al 
desarrollo urbanístico i para su caracterización a nivel formal y funcional y, especialmente, en 
relación a la pervivencia de la capacidad estructuradora y de cohesión social de su entorno, 
ahora urbano. 
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Can Buch o la rehabilitació Km0 com a estratègia tradicional contemporània 

Oriol Roselló Viñas, arquitecte 

 

L’ús de les tècniques tradicionals a l’hora de rehabilitar o restaurar una masia ha estat sempre 
el concepte principal que ha pautat tant la fase prèvia de projecte com la materialització de 
l’obra. 

Les virtuts de les tècniques tradicionals enfront de sistemes propis de la producció industrial 
han estat descrites des de múltiples punts de vista: com a estratègia contemporània 
sostenibilista[1], com a generadors d’espais sans[2], com a virtuts d’escala social i territorial[3], 
fins i tot com a una millor contextualització formal degut a les limitacions del materials 
preindustrials[4]. Virtuts que el sistema industrial ha oblidat. 

La proposta de can Buch pretén rehabilitar el volum principal, uns coberts i la pallissa per 
donar lloc a un ecoturisme rural i una primera residencia per al propietari de la finca i gestor 
de l’activitat. La voluntat per part del promotor del projecte d’aplicar els valor de permacultura 
va marcar des d’un inici l’estratègia de maximitzar l’ús de materials Km0. 

Si entem la masia tradicional, per definició, com el mapa de recursos del lloc, el fet d’aplicar 
aquesta realitat en una obra contemporània significarà recuperar un dels principis originals 
més representatius. 

En l’actualitat el projecte es troba en fase d’obres però les conseqüències d’aplicar aquesta 
màxima ja són visibles.  Amb la comunicació es pretén posar en comú els avantatges d’aquesta 
autolimitació a nivell sostenibilista, mediambiental, territorial i compositiu.   

 

1.- Com a estratègia sostenibilista: 

L’arquitectura tradicionals es un gran repertori de recursos d’estratègies de tancament de 
cicle (“Arquitectura i sostenibilitat”, Albert Cuchí Burgos, 2005) 

2.- Les tècniques tradicionals com a sistemes generadors d’espais sans o com a mètodes 
sanadors d’espais existents 

(“El Gran Libro de la Casa Sana. Salud y hábitat. Geobiología y bioconstrucción”  Mariano 
Bueno 1992 ) 

3.- L’escala territorial i social de es tècniques tradicionals: 

Quan es recuperen tècniques tradicionals la seva avaluació s’ha de fer des duna òptica 
multidisciplinària que comprèn l’escala territorial i social de l’àmbit. (“La piramide 
rovesciata”, Pietro Laureano, 2013) 

4.- Limitacions compositives dels materials preindustrials 

Quan ens limitem en l’ús de materials tradicionals no es fa possible aixecar estructures 
aberrants i dissonants amb les preexistències tradicionals. (“La Arquitectura de la 
Comunidad” Leon Krier, 2013) 
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Les masies urbanes de Mataró. Resiliencia i adaptació davant el repte del desenvolupament 
urbanístic. : Diego Saez, UPC; Rosa Busqué Bonamusa, arquitecte, cap de projectes de Serveis 
Territorials de l’Ajuntament de Mataró.  

Resum 

Al llarg de la seva història, la ciutat de Mataró, ha passat d’un teixit productiu bàsicament 
agrícola, a una ser un potent pol d’indústria tèxtil,  per acabar, en l’actualitat, com a ciutat amb 
predominança del sector terciari. 

En aquest context, els grans desenvolupaments urbanístics del segle passat –el fenomen 
migratori dels anys 50,60 i 70 i la conseqüent aparició dels barris perifèrics, i el boom 
constructiu dels anys 90 derivat de les olimpíades de Barcelona- han anat ocupant el territori 
agrícola, les seves infraestructures i les seves edificacions de forma progressiva i 
ininterrompuda. 

Malgrat aquesta invasió urbana del camp, algunes masies, i específicament alguns dels seus 
masos, han sobreviscut dins de la trama urbana, demostrant capacitat d’adaptació i de 
resiliència davant d’aquests canvis i mantenint algunes de les seves funcions originals, 
adaptades, ara, als entorns i les necessitats urbanes. 

En aquest estudi, i més enllà de la perspectiva estrictament agrícola, proposem fer una anàlisi 
exhaustiva de la ciutat per a la identificació de les masies que han resistit al desenvolupament 
urbanístic i per a la seva caracterització a nivell formal i funcional  i, especialment, en relació a 
la pervivència de la seva capacitat estructuradora i de cohesió social del seu entorn, també 
l’urbà. 

A lo largo de su historia, la Ciudad de Mataró ha pasado de un tejido productivo agrícola a ser 
un potente centro de industria textil para acabar, en la actualidad, en una Ciudad con 
predominancia del sector terciario. 

Resumen 

En este contexto, los grandes desarrollos urbanísticos del siglo pasado – alimentados por el 
fenómeno de la inmigración de los años 50-70 i la consecuente aparición de los barrios 
periféricos, i el boom inmobiliario de los años 90 derivado de las olimpiadas de Barcelona 92 – 
han ido ocupando el suelo agrícola, sus infraestructuras i sus edificaciones de forma progresiva 
i ininterrumpida. 

A pesar de esta invasión urbana del campo, algunas Masias, y específicamente algunos de sus 
Masos, han sobrevivido dentro de la trama urbana, demostrando capacidad de adaptación 
(Resiliencia) ante estos cambios, manteniendo algunas de sus funciones originales adaptadas, 
ahora, al entorno y las necesidades urbanas. 

En este trabajo, más allá de la perspectiva estrictamente agrícola, proponemos hacer un 
análisis exhaustivo de la ciudad para la identificación  de la Masias que han resistido al 
desarrollo urbanístico i para su caracterización a nivel formal y funcional y, especialmente, en 
relación a la pervivencia de la capacidad estructuradora y de cohesión social de su entorno, 
ahora urbano. 
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Can Buch o la rehabilitació Km0 com a estratègia tradicional contemporània 

Oriol Roselló Viñas, arquitecte 

 

L’ús de les tècniques tradicionals a l’hora de rehabilitar o restaurar una masia ha estat sempre 
el concepte principal que ha pautat tant la fase prèvia de projecte com la materialització de 
l’obra. 

Les virtuts de les tècniques tradicionals enfront de sistemes propis de la producció industrial 
han estat descrites des de múltiples punts de vista: com a estratègia contemporània 
sostenibilista[1], com a generadors d’espais sans[2], com a virtuts d’escala social i territorial[3], 
fins i tot com a una millor contextualització formal degut a les limitacions del materials 
preindustrials[4]. Virtuts que el sistema industrial ha oblidat. 

La proposta de can Buch pretén rehabilitar el volum principal, uns coberts i la pallissa per 
donar lloc a un ecoturisme rural i una primera residencia per al propietari de la finca i gestor 
de l’activitat. La voluntat per part del promotor del projecte d’aplicar els valor de permacultura 
va marcar des d’un inici l’estratègia de maximitzar l’ús de materials Km0. 

Si entem la masia tradicional, per definició, com el mapa de recursos del lloc, el fet d’aplicar 
aquesta realitat en una obra contemporània significarà recuperar un dels principis originals 
més representatius. 

En l’actualitat el projecte es troba en fase d’obres però les conseqüències d’aplicar aquesta 
màxima ja són visibles.  Amb la comunicació es pretén posar en comú els avantatges d’aquesta 
autolimitació a nivell sostenibilista, mediambiental, territorial i compositiu.   

 

1.- Com a estratègia sostenibilista: 

L’arquitectura tradicionals es un gran repertori de recursos d’estratègies de tancament de 
cicle (“Arquitectura i sostenibilitat”, Albert Cuchí Burgos, 2005) 

2.- Les tècniques tradicionals com a sistemes generadors d’espais sans o com a mètodes 
sanadors d’espais existents 

(“El Gran Libro de la Casa Sana. Salud y hábitat. Geobiología y bioconstrucción”  Mariano 
Bueno 1992 ) 

3.- L’escala territorial i social de es tècniques tradicionals: 

Quan es recuperen tècniques tradicionals la seva avaluació s’ha de fer des duna òptica 
multidisciplinària que comprèn l’escala territorial i social de l’àmbit. (“La piramide 
rovesciata”, Pietro Laureano, 2013) 

4.- Limitacions compositives dels materials preindustrials 

Quan ens limitem en l’ús de materials tradicionals no es fa possible aixecar estructures 
aberrants i dissonants amb les preexistències tradicionals. (“La Arquitectura de la 
Comunidad” Leon Krier, 2013) 
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Resumen 

El uso de las técnicas tradicionales a la hora de rehabilitar o restaurar una masía ha sido 
siempre el concepto principal que ha pautado tanto la fase previa de proyecto como la 
materialización de la obra. 

Las virtudes de las técnicas tradicionales frente a sistemas propios de la producción industrial 
han sido descritas desde múltiples puntos de vista: como estrategia contemporánea 
sostenibilista [1], como generadores de espacios sanos [2], como virtudes de escala social y 
territorial [3], Incluso como una Mejor contextualización formal debido a las limitaciones del 
materiales preindustriales [4]. Virtudes que el sistema industrial ha olvidado 

La Propuesta de Can Buch pretende rehabilitar el volumen principal, unos Cubiertos y un pajar 
para dar lugar a un ecoturismo rural y una primera residencia para propietario de la finca y 
gestor de la actividad. La voluntad por parte del promotor del proyecto de aplicar a los valores 
de permacultura marcó desde 1 inicio la estrategia de maximizar el Uso de materiales Km0 

Si entendemos la masía tradicional, por definición, como el mapa de recursos del lugar, el 
hecho de aplicar esta realidad en una obra contemporánea significará recuperar uno de los 
principios originales más representativos. 

En la actualidad el proyecto se encuentra en fase de obras pero las consecuencias de aplicar 
esta máxima ya son visibles. Con la comunicación se pretende poner en común las ventajas de 
esta autolimitación a nivel sostenibilista, medioambiental, territorial y compositivo. 

 

1.- Como a estrategia sostenibilista: 

La arquitectura tradicionales es un gran repertorio de recursos de estrategias de cierre de 
ciclo (“Arquitectura i sostenibilitat”, Albert Cuchí Burgos, 2005) 

2.- Las técnicas tradicionales como a sistemas generador de espacios sanos o como a métodos 
sanadores de espacios existentes 

(“El Gran Libro de la Casa Sana. Salud y hábitat. Geobiología y bioconstrucción”  Mariano 
Bueno 1992 ) 

3.- La escala territorial i social de es técnicas tradicionales: 

Cuando se recuperan técnicas tradicionales su evaluación debe hacerse desde una óptica 
multidisciplinar que comprende la escala territorial y social del ámbito  (“La piramide 
rovesciata”, Pietro Laureano, 2013) 

4.- Limitaciones compositivas de los materiales preindustriales 

Cuando nos limitamos en el uso de materiales tradicionales no se hace posible levantar 
estructuras aberrantes y disonantes con las preexistencias tradicionales (“La Arquitectura 
de la Comunidad” Leon Krier, 2013) 
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Resumen 

El uso de las técnicas tradicionales a la hora de rehabilitar o restaurar una masía ha sido 
siempre el concepto principal que ha pautado tanto la fase previa de proyecto como la 
materialización de la obra. 

Las virtudes de las técnicas tradicionales frente a sistemas propios de la producción industrial 
han sido descritas desde múltiples puntos de vista: como estrategia contemporánea 
sostenibilista [1], como generadores de espacios sanos [2], como virtudes de escala social y 
territorial [3], Incluso como una Mejor contextualización formal debido a las limitaciones del 
materiales preindustriales [4]. Virtudes que el sistema industrial ha olvidado 

La Propuesta de Can Buch pretende rehabilitar el volumen principal, unos Cubiertos y un pajar 
para dar lugar a un ecoturismo rural y una primera residencia para propietario de la finca y 
gestor de la actividad. La voluntad por parte del promotor del proyecto de aplicar a los valores 
de permacultura marcó desde 1 inicio la estrategia de maximizar el Uso de materiales Km0 

Si entendemos la masía tradicional, por definición, como el mapa de recursos del lugar, el 
hecho de aplicar esta realidad en una obra contemporánea significará recuperar uno de los 
principios originales más representativos. 

En la actualidad el proyecto se encuentra en fase de obras pero las consecuencias de aplicar 
esta máxima ya son visibles. Con la comunicación se pretende poner en común las ventajas de 
esta autolimitación a nivel sostenibilista, medioambiental, territorial y compositivo. 

 

1.- Como a estrategia sostenibilista: 

La arquitectura tradicionales es un gran repertorio de recursos de estrategias de cierre de 
ciclo (“Arquitectura i sostenibilitat”, Albert Cuchí Burgos, 2005) 

2.- Las técnicas tradicionales como a sistemas generador de espacios sanos o como a métodos 
sanadores de espacios existentes 

(“El Gran Libro de la Casa Sana. Salud y hábitat. Geobiología y bioconstrucción”  Mariano 
Bueno 1992 ) 

3.- La escala territorial i social de es técnicas tradicionales: 

Cuando se recuperan técnicas tradicionales su evaluación debe hacerse desde una óptica 
multidisciplinar que comprende la escala territorial y social del ámbito  (“La piramide 
rovesciata”, Pietro Laureano, 2013) 

4.- Limitaciones compositivas de los materiales preindustriales 

Cuando nos limitamos en el uso de materiales tradicionales no se hace posible levantar 
estructuras aberrantes y disonantes con las preexistencias tradicionales (“La Arquitectura 
de la Comunidad” Leon Krier, 2013) 
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BLOC TEMÀTIC 

REGULACIÓ DE LES MASIES 
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PROS I CONTRES DELS CATÀLEGS DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS 

Lupe Serraima Milian, arquitecta referent de catàlegs de masies del Servei d'urbanisme de la Diputació de 
Barcelona (GSHUA) 

 

Resum 

Des de fa uns 10 anys, la Diputació de Barcelona dona suport en la redacció de catàlegs de 
masies, cases rurals i altres construccions (en endavant, catàlegs). Al llarg d’aquests anys, hem 
aprofundit en la temàtica i hem desenvolupat una guia interna per a la redacció dels Plans 
especials de catàleg, d’acord amb la legislació urbanística vigent. 

El catàleg és una figura de planejament en algunes ocasions qüestionada per considerar que la 
regulació acaba essent més restrictiva que si es tramita un projecte d’actuació específica, però 
el que realment és més restrictiu és la figura de planejament, el catàleg, o els criteris que s’hi 
apliquen? 

El catàleg és un instrument urbanístic que regula les masies, cases rurals i altres construccions 
susceptibles de reconstrucció i rehabilitació amb la finalitat de preservar i recuperar el 
patrimoni rural, d’evitar el despoblament, de fomentar l’activitat econòmica, de protecció del 
sòl no urbanitzable (en endavant, SNU),... La legislació urbanística no predetermina 
detalladament el contingut dels catàlegs deixant que el propi catàleg justifiqui la raó d’inclusió 
i estableixi els paràmetres per a la recuperació o conservació de l’element. Per aquesta raó, al 
2008, la Generalitat de Catalunya va considerar convenient publicar un document, “Les 
directrius de contingut per als catàlegs de masies i cases rurals”, que establís les pautes i 
criteris concrets per a dur a terme la rehabilitació i reconstrucció dels elements catalogats. 
Aquest document no tenia rang normatiu però va establir els criteris dels catàlegs redactats 
des de llavors. Aquests criteris, d’acord amb la llei 2/2002 que impossibilitava la construcció de 
nous habitatges en SNU a no ser que es vinculin a una explotació, són restrictius i poden 
qüestionar la diversitat territorial, l’evolució de creixement de les masies i cases rurals per 
necessitats familiars o econòmiques, la conservació de la unitat patrimonial,... entre d’altres. 
Amb el pas dels anys, les directrius han quedat desfasades arrel de canvis legislatius o 
sentències i això ha suposat una disparitat de criteris, flexibilitzant-los en algunes ocasions (ex. 
Habitatges pels fills) i essent més restrictius en d’altres (ex. Recuperació de ruïnes), no essent 
unitaris en les diferents comissions d’urbanisme.  

El SNU, degut a la transformació del món rural i l’envelliment de la població, s’està despoblant 
i abandonant i conseqüentment el seu patrimoni. Molts d’aquests elements han perdut la seva 
funció original i això ha provocat la seva transformació en activitats turístiques, segones 
residències i fins i tot l’abandonament.  

Realment aquests criteris ajuden a la preservació i conservació del patrimoni construït del 
SNU? Els criteris han de ser unitaris en tot el territori? És el mateix el SNU proper a la corona 
metropolitana que el de comarques centrals? Les masies han de perdre la possibilitat de 
créixer evolutivament? Aquests criteris realment fomenta l’habitatge i evita el despoblament? 
La divisió horitzontal és un bon mecanisme per garantir la rehabilitació dels elements 
catalogats?  
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Resumen 

Desde hace unos 10 años, la Diputación de Barcelona da soporte en la redacción de catálogos 
de masías, casas rurales y otras construcciones (en adelante, catálogos). A lo largo de estos 
años, hemos profundizado en la temática y hemos desarrollado una guia interna para la 
redacción de los Planes especiales de catálogo, de acuerdo con la legislación urbanística 
vigente. 

El catálogo es una figura de planeamiento en algunas ocasiones cuestionada por considerar 
que la regulación es más restrictiva que cuando se tramita un proyecto de actuación 
específica, pero el que realmente es más restrictivo es la figura de planeamiento, el catálogo, o 
los criterios que se le aplican? 

El catálogo es un instrumento urbanístico que regula las masías, casas rurales y otras 
construcciones susceptibles de reconstrucción y rehabilitación con la finalidad de preservar i 
recuperar el patrimonio rural, de evitar el despoblamiento, de fomentar la actividad 
económica, de protección del suelo no urbanizable (en adelante, SNU),... La legislación 
urbanística no predetermina detalladamente el contenido de los catálogos dejando que el 
propio catálogo justifique la razón de inclusión y establezca los parámetros para la 
recuperación o conservación del elemento. Por esta razón, en el 2008, la Generalitat de 
Catalunya consideró conveniente publicar un documento, “Las directrices de contenido para 
los catálogos de masías y casas rurales”, que estableció las pautas y criterios concretos para 
llevar a cabo la rehabilitación y reconstrucción de los elementos catalogados. Este documento 
no tenia rango normativo pero estableció los criterios de los catálogos redactados a partir de 
entonces. Estos criterios, de acuerdo con la ley 2/2002 que imposibilitaba la construcción de 
nuevas viviendas en SNU si no se vinculaban a una explotació, son restrictivos y pueden 
cuestionar la diversidad territorial, la evolución de crecimiento de las masías y casas rurales 
para necesidades familiares o económicas, la conservación de la unidad patrimonial,... entre 
otros. Con el paso de los años, las directrices han quedado desfasadas debido a los cambios 
legislativos o sentencias y esto ha supuesto una disparidad de criterios, flexibilizándolos en 
algunas ocasiones (ej. Vivienda para hijos) y siendo más restrictivos en otros (ej. Recuperación 
de ruinas), no siendo unitarios en las diferentes comisiones de urbanismo.  

El SNU, debido a la transformación del entorno rural y el envejecimiento de la población, se 
está despoblando y abandonando y consecuentemente su patrimonio. Muchos de estos 
elementos han perdido su función original y esto ha provocado su transformación en 
actividades turísticas, segundas residencias y en algunas ocasiones a su abandono.  

Realmente estos criterios ayudan a la preservación y conservación del patrimonio construido 
del SNU? Los criterios han de ser unitarios en todo el territori? Es lo mismo el SNU cercano a la 
corona metropolitana que el de comarcas centrales? Las masías han de perder la posibilidad 
de crecer evolutivamente? Estos criterios realment fomentan la vivienda y evita el 
despoblamiento? La división horitzontal es un buen mecanismo para garantizar la 
rehabilitación de los elementos catalogados?  
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La protecció legal de les masies a Catalunya: legislació, catalogació i governança. 

F. Xavier Menendez Pablo 

 

RESUM 

Les masies gaudeixen a Catalunya d’una protecció jurídica desigual d’acord amb la legislació 
sectorial aplicable. Es tracta d’una realitat patrimonial complexa, quantitativament molt 
rellevant, molt present al territori i per tant de transcendència bàsicament local, però que 
pateix moltes variables a l’hora de la presa de decisions sobre la seva preservació i sobre les 
estratègies de conservació i restauració, les diferents tipologies i cronologies, el seu estat de 
conservació, els usos actuals i futurs, o la seva situació i entorn. La legislació no aborda aquesta 
complexitat ni proporciona instruments clars a les diferents administracions per actuar-hi. La 
Generalitat i la Diputació de Barcelona disposen d’inventaris sense capacitat de protecció, per 
municipis i comarques, del patrimoni immoble, així com del patrimoni etnològic, que inclouen 
algunes masies. Però l’esfera de protecció recau bàsicament en el món local. La legislació 
urbanística (Text Refós Decret Leg. 1/2010 i llei 3/2012) permet als ajuntaments protegir les 
masies mitjançant els Catàlegs de Bens Protegits i regular el seu ús amb els Catàlegs de Masies 
i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable. La llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català també 
permet als ajuntaments protegir específicament immobles (com a BCIN o BCIL). La present 
comunicació vol fer un repàs i una valoració sobre els diferents inventaris existents i sobre els 
instruments jurídics de protecció actualment vigents a Catalunya, en relació a les masies, i 
formular propostes de protecció i governança per preservar aquest patrimoni des del punt de 
vista cultural i paisatgístic. 

Paraules clau: protecció legal; llei d’urbanisme; patrimoni cultural; catàleg de masies; catàleg 
de béns protegits. 

 

Resumen:  

Las masías gozan en Catalunya de una protección jurídica desigual de acuerdo con la 
legislación sectorial aplicable. Se trata de una realidad patrimonial compleja, 
cuantitativamente muy relevante, muy presente en el territorio y por tanto de transcendencia 
básicamente local, pero que genera muchas variables en el momento de la toma de decisiones 
sobre su preservación y sobre las estrategias de conservación y restauración, las diferentes 
tipologías y cronologías, su estado de conservación, los usos actuales y futuros, o su situación y 
entorno. La legislación no aborda esta complejidad ni proporciona instrumentos claros a las 
diferentes administraciones para actuar en la materia. La Generalitat y la Diputación de 
Barcelona disponen de inventarios sin capacidad de protección, por municipios y comarcas, del 
patrimonio inmueble, así como del patrimonio etnológico, que incluyen algunas masías. Pero 
la esfera de protección recae básicamente en el mundo local. La legislación urbanística (Texto 
Refundido Decreto Leg. 1/2010 y ley 3/2012) permite a los ayuntamientos proteger las masías 
mediante los Catálogos de Bienes Protegidos y regular su uso con los Catálogos de Masías y 
Casas Rurales en Suelo No Urbanizable. La ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán también 
permite a los ayuntamientos proteger específicamente inmuebles (como BCIN o BCIL). La 
presente comunicación pretende hacer un repaso y una valoración sobre los diferentes 
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inventarios existentes y sobre los instrumentos jurídicos de protección actualmente vigentes 
en Catalunya, en relación con las masías, y formular propuestas de protección y gobernanza 
para preservar dicho patrimonio desde el punto de vista cultural y paisajístico. 

Palabras clave: protección legal; ley de urbanismo; patrimonio cultural; catálogo de masías; 
catálogo de bienes protegidos. 
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Criteris per al tractament de masies, cases rurals i construccions en sòl no urbanitzable: 
proposta d’harmonització i de canvis normatius:  

Pere Solà i Busquets, Núria Oliver i Sansalvador i Marta Rofín i Serrà. 

 

RESUM: 

Existeix una disparitat de criteris en la confecció dels Catàlegs de masies i cases rurals i en les 
disposicions que contenen. Aquesta disparitat afecta al propi concepte, als usos admesos, a la 
densitat d’ús, a la divisió horitzontal, a la legislació sectorial, a les construccions en desús, etc.  

Essent responsabilitat dels ens locals la tramitació de les intervencions en aquests tipus de 
construccions, l’ACM vol, amb aquest estudi, fer un primer pas per a avançar en la fixació de 
criteris comuns per a tot el territori sobre l’abast i el contingut dels catàlegs de masies i, si 
s’escau, proposar una modificació legislativa. 

Es fa, doncs, una proposta d’harmonització de criteris en àmbits com: els criteris d’inclusió als 
catàlegs de masies, la classificació els volums edificats, els usos admissibles, les condicions 
d’habitatge, la integració paisatgística, els tràmits i les competències municipals, la 
particularitat dels municipis sense nuclis de població o la desconstrucció de granges. 

 

 

Resumen 

Existe una disparidad de criterios en la confección de los Catálogos de masías y casas rurales y 
en las disposiciones que contienen. Esta disparidad afecta al propio concepto, a los usos 
admitidos, a la densidad de uso, a la división horizontal, a la legislación sectorial, a las 
construcciones en desuso, etc. 

Siendo responsabilidad de los entes locales la tramitación de las intervenciones en este tipo de 
construcciones, la ACM quiere, con este estudio, hacer un primer paso para avanzar en la 
ficción de criterios comunes para todo el territorio sobre el abastecimiento y el contenido de 
los catálogos de masías y, si procede, proponer una modificación legislativa.  

Se hace, entonces, una propuesta de armonización de criterios en ámbitos como: los criterios 
de inclusión en los catálogos de masías, la clasificación de los volúmenes edificados, los usos 
admisibles, las condiciones de vivienda, la integración paisajística, los trámites y las 
competencias municipales, la particularidad de los municipios sin núcleos de población o la 
deconstrucción de granjas.  
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LA INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA EN LES MASIES: CONDICIONS URBANÍSTIQUES I 
VIABILITAT: Joan Badia Font, arquitecte 

La legislació urbanística actual, però sobretot la seva interpretació per part de l’Administració, 
condicionen molt qualsevol intervenció sobre les masies (de reforma o d’ampliació) i la seva 
activitat, tant si és per donar continuïtat al seu ús tradicional com per destinar-la a algun dels 
nous usos admesos. 

Com a reacció a l’ocupació incontrolada del sòl rural amb urbanitzacions i activitats diverses, 
actualment s’han adoptat uns criteris molt restrictius que condicionen la viabilitat i la 
sostenibilitat econòmica de les masies.  

A nivell arquitectònic es pretén congelar l’estat actual de les edificacions rurals, quan la seva 
constant evolució i adaptació a les necessitats ha estat una característica al llarg de la història. 
Per altra banda, els valors que es proposa preservar sovint no es basen en criteris històrics sinó 
en una falsa imatge del passat. 

Les restriccions respecte les possibilitats actuals de la masia (relatives al programa funcional, a 
la necessitat de noves instal·lacions, al nombre d’habitatges admissible, etc.) fan en ocasions 
inviable mantenir el seu ús. I quan cessa l’activitat la masia es desocupa, es malmet el 
patrimoni, s’abandona la gestió del territori. 

  LA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA EN LAS MASIAS: CONDICIONES URBANÍSTICAS Y 
VIABILIDAD: Joan Badia Font, arquitecto  

La legislación urbanística actual, y en especial su interpretación por parte de la Administración, 
condicionan notablemente cualquier intervención sobre las masías (de reforma o de 
ampliación) y su actividad, ya sea para dar continuidad a su uso tradicional como para 
destinarla a alguno de los nuevos usos admitidos. 

Como reacción a la ocupación incontrolada del suelo rural con urbanizaciones y actividades 
diversas, actualmente se han adoptado unos criterios muy restrictivos que condicionan la 
viabilidad y la sostenibilidad económica de las masías. 

A nivel arquitectónico se pretende congelar el estado actual de las edificaciones rurales, 
cuando su constante evolución y adaptación a las necesidades ha sido una característica a lo 
largo de la historia. Por otro lado, los valores que se propone preservar a menudo no se basan 
en criterios históricos sino en una falsa imagen del pasado. 

Las restricciones respecto a las posibilidades actuales de la masía (relativas al programa 
funcional, a la necesidad de nuevas instalaciones, al número de viviendas admisible, etc.) 
hacen en ocasiones inviable mantener su uso. Y cuando cesa la actividad la masía se desocupa, 
se daña el patrimonio, se abandona la gestión del territorio. 
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Avaluació ambiental dels Plans especials urbanístics de Catàlegs de Masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable. :Guillem Boix (ambientòleg) i Joan Casas (ambientòleg) - acc@ambientals 
.com 

Resum:  

L’avaluació ambiental estratègica (AAE) dels Plans especials urbanístics de Catàlegs de Masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable (PEM) és una eina que ajuda a millorar la sostenibilitat 
global dels plans avaluats. A través d’una anàlisi multiescala de les característiques ambientals 
de l’àmbit de cada pla, els PEM poden tenir en compte les condicions ambientals concretes a 
l’hora de catalogar, o no, certes edificacions. La valoració ambiental del pla, part essencial de 
tot procés d’AAE, permet d’una banda identificar els impactes ambientals que es podrien 
derivar del pla i de l’altra proposar les mesures correctores per a minimitzar l’impacte 
ambiental del conjunt del pla.  

Resumen:  

La evaluación ambiental estratégica (EAE) de los planes especiales urbanísticos de Catálogos de 
Masías y casas rurales en suelo no urbanizable (PEM) es una herramienta que ayuda a mejorar 
la sostenibilidad global de los planes evaluados. A través de un análisis multiescala de las 
características ambientales del ámbito de cada plan, los PEM pueden tener en cuenta las 
condiciones ambientales concretas a la hora de catalogar, o no, ciertas edificaciones. La 
valoración ambiental del plan, parte esencial de todo proceso de EAE, permite, por un lado, 
identificar los impactos ambientales que se podrían derivar del plan y por otro, proponer las 
medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental del conjunto del plan. 
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Els masos rònecs per raons urbanístiques (una reflexió sobre els catàlegs de masies i cases 
rurals) Jordi Salbanyà i Benet, advocat1 Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor  

Resum: 

 El Catàleg de masies i cases rurals que regula l’art. 50 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
esdevé l’instrument que determina quines d’aquestes construccions preexistents en el sòl no 
urbanitzable podran ser reconstruïdes o rehabilitades. La precària regulació legislativa 
d’aquest instrument i la manca del seu desenvolupament reglamentari, fan possible una 
excessiva discrecionalitat de l’Administració, que no sols interpreta la norma restrictivament 
sinó que a més fixa tants requisits i condicionants que al capdavall deixa en franca indefensió a 
les persones propietàries, les quals acaben desistint, fent possible la degradació i 
abandonament d’aquest patrimoni arquitectònic del nostre país. D’aquí que irònicament els 
qualifiquem de masos rònecs per raons urbanístiques.  

Resumen: 

 El Catálogo de masías y casas rurales que regula el art. 50 de la Ley de Urbanismo de Cataluña 
es el instrumento que determina cuáles de estas construcciones preexistentesen el suelo no 
urbanizable podrán ser reconstruidas o rehabilitadas. La precaria regulación legislativa de este 
instrumento y la falta de su desarrollo reglamentario, hacen posible una excesiva 
discrecionalidad de la Administración, que no sólo interpreta la norma restrictivamente sino 
que además fija tantos requisitos y condicionantes que al final deja en franca indefensión a las 
personas propietarias, las cuales acaban desistiendo, haciendo posible la degradación y 
abandono de este patrimonio arquitectónico de nuestro país. De aquí que irónicamente los 
califiquemos de “masos rònecs” por razones urbanísticas. Paraules clau: dret de propietat; 
masies; cases rurals; reconstrucció; rehabilitació 
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Els Plans especials de Catàleg de Masies de Granera i Montclar 

Ferran Pont i Montaner, arquitecte, BAMMP, Arquitectes i Associats, SLP 

 

Resum 

D'ençà que la Llei d'Urbanisme (2002) va establir la possibilitat de recollir en un catàleg 
específic les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, 392 
municipis de Catalunya han tramitat i aprovat el seu catàleg, el que representa el 41,4% del 
total de Catalunya, amb un promig de 24 catàlegs l’any. 

En aquesta comunicació es vol exposar l'experiència de redacció dels Plans Especials de Masies 
de Montclar (Berguedà) i Granera (Moianès). Tots dos municipis disposen d'un valuós 
patrimoni arquitectònic en aquest àmbit. Ambdós presenten algunes característiques 
comunes: tots dos van patir una davallada demogràfica important, tenen nuclis urbans molt 
petits, amb un alt percentatge d'habitatges en sòl no urbanitzable, i tots dos van veure’s 
afectats per grans incendis forestals (1994 Montclar i 2003 Granera). 

La redacció dels Plans Especials aporta una valuosa informació de l’estat de les masies, tant pel 
que fa als aspectes de patrimoni arquitectònic com socioeconòmics, i posa de manifest la 
regressió d’aquesta tipologia d’edificacions, alhora que serveix de punt de partida per 
desenvolupar polítiques actives per al desenvolupament del territori. 

 

 

Resumen 

Desde que la Ley de Urbanismo (2002) estableció la posibilidad de recoger en un catálogo 
específico las masías y casas rurales susceptibles de reconstrucción o de rehabilitación, 392 
municipios de Cataluña han tramitado y aprobado su catálogo, lo que representa el 41,4% del 
total de Cataluña, con un promedio de 24 catálogos por año. 

En esta comunicación se pretende exponer la experiencia de redacción de los Planes Especiales 
de Masías de Montclar (Berguedá) y Granera (Moianés). Los dos municipios disponen de un 
valioso patrimonio arquitectónico en este ámbito. Ambos presentan algunas características 
comunes: los dos sufrieron un descenso demográfico importante, poseen núcleos urbanos 
muy pequeños, con un alto porcentaje de viviendas en suelo no urbanizable, y ambos se vieron 
afectados por grandes incendios forestales (1994 Montclar y 2003 Granera). 

La redacción de los Planes Especiales aporta una valiosa información del estado de las masías, 
tanto por lo que se refiere a los aspectos de patrimonio arquitectónico como socioeconómicos, 
y pone de manifiesto la regresión de esta tipologia de edificaciones, al tiempo que sirve de 
punto de partida para desarrollar políticas activas para el desarrollo del territorio. 
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Resumen 
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CRITERIS D’INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI RURAL ARQUITECTÒNIC: Comitè científic de la I 
Jornada d’Intervenció en Patrimoni de les Terres de l’Ebre. Presentació de la comunicació: 
Adelina Casanova Pujol, arquitecta 

 

Resum 

La Comissió Cívica de les Terres de l’Ebre va organitzar la I Jornada sobre intervenció en 
patrimoni de les Terres de l’Ebre. El patrimoni rural arquitectònic que va tenir lloc els dies 18 i 
19 de setembre de 2015 i que ja vam anunciar durant el I Congrés del Món de la Masia, amb la 
comunicació Els masos a les Terres de l’Ebre. Una mirada inicial.  

En un primer moment, aquesta jornada tenia l’objectiu d’aconseguir, mitjançant el debat que 
generés, el consens per establir uns criteris bàsics d’intervenció que servissin com a pauta a 
l’hora d’actuar sobre les construccions tradicionals i populars del nostre territori. El 
plantejament resultava del tot ambiciós: érem conscients que el que calia era aconseguir 
engegar una línia de treball per assolir posteriors objectius. 

En el programa vam intentar establir una aproximació al patrimoni arquitectònic rural a partir 
d’una lectura àmplia del territori, contextualitzant l’arquitectura tradicional de les Terres de 
l’Ebre en el marc dels països mediterranis veïns, cercant els llocs comuns i experiències en les 
quals emmirallar-nos. 

Les sessions de treball del comitè científic es van recollir estructurades com a  apunts per a una 
proposta de metodologia. 

 

 

Resumen 

La Comisión Cívica de Terres de l’Ebre organizó la I Jornada sobre intervención en patrimonio 
de Terres de l’Ebre. El patrimonio rural arquitectónico que tubo lugar los días 18 y 19 de 
septiembre de 2015 y que ya anunciamos durante el I Congreso del Mundo de la Masía, con la 
comunicación Las masías en Terres de l’Ebre. Una mirada inicial.  

En un primer momento, esta jornada tenía el objetivo de conseguir, mediante el debate que 
generase, el consenso para establecer unos criterios básicos de intervención que sirvieran 
como pauta a la hora de actuar sobre las construcciones tradicionales y populares de nuestro 
territorio. El planteamiento resultaba muy ambicioso: éramos conscientes de que lo que hacía 
falta era conseguir arrancar una linea de trabajo para lograr posteriores objetivos. 

En el programa intentamos establecer una aproximación al patrimonio arquitectónico rural a 
partir de una lectura amplia del territorio, contextualizando la arquitectura tradicional de 
Terres de l’Ebre en el marco de los países mediterráneos vecinos, buscando lugares comunes 
y experiencias en las que reflejarnos. 

Las sesiones de trabajo del comité científico se recogieron como apuntes para una propuesta 
de metodología. 
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CRITERIS PER AL TRACTAMENT DE MASIES, CASES RURALS I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO 
URBANITZABLE: PROPOSTA D’HARMONITZACIÓ I DE CANVIS NORMATIUS: 

Pere Solà i Busquets, Núria Oliver i Sansalvador i Marta Rofín i Serrà 

 

 

Resum 

Existeix una disparitat de criteris en la confecció dels Catàlegs de masies i cases rurals i en les 
disposicions que contenen. Aquesta disparitat afecta al propi concepte, als usos admesos, a la 
densitat d’ús, a la divisió horitzontal, a la legislació sectorial, a les construccions en desús, etc.  

Essent responsabilitat dels ens locals la tramitació de les intervencions en aquests tipus de 
construccions, l’ACM vol, amb aquest estudi, fer un primer pas per a avançar en la fixació de 
criteris comuns per a tot el territori sobre l’abast i el contingut dels catàlegs de masies i, si 
s’escau, proposar una modificació legislativa. 

Es fa, doncs, una proposta d’harmonització de criteris en àmbits com: els criteris d’inclusió als 
catàlegs de masies, la classificació els volums edificats, els usos admissibles, les condicions 
d’habitatge, la integració paisatgística, els tràmits i les competències municipals, la 
particularitat dels municipis sense nuclis de població o la desconstrucció de granges. 
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BLOC TEMÀTIC 

INNOVACIÓ TERRITORIAL I EMPRENEDORIA 
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BIOECONOMÍA, NOU CONCEPTE O NOVA OPORTUNITAT.:  Francesc Reguant Fosas 

Resum: 

Al segle XXI ens situem en un nou escenari global. Les tensions i problemàtiques originades pel 
model de desenvolupament dels darrers dos-cents cinquanta anys està exigint dirigir la mirada 
vers un nou model basat en els recursos naturals renovables. En la mesura en que es realitza la 
gran transició energètica, que ha de suposar el progressiu abandonament del petroli com a 
font d’energia, es fa més evident el paper que juga i ha de jugar l’agricultura, l’activitat forestal 
i els recursos del mar en el proveïment dels recursos renovables. De fet, tal com sempre ha 
sigut, però ara amb un nou nom, amb una demanda reforçada i en un nou escenari amb grans 
canvis tecnològics. Ara parlem de bioeconomía. 

Tot plegat està suposant una crida a nous actors provinents, sovint del sector financer, a 
interessar-se per l’agricultura en sentit ampli com a sector emergent des d’un punt de vista 
econòmic. Tanmateix, aquest impuls està impactant de manera destacable les estructures 
econòmiques i socials actuals. Aquesta comunicació intenta esbrinar la importància d’aquests 
impactes i les millors respostes possibles en front a aquesta nova realitat. 

Paraules clau: Bioeconomía, Recursos renovables, Recursos biològics, Energia, Agricultura, 
Economia circular 

 

Resumen: 

El siglo XXI nos sitúa en un nuevo escenario global. Las tensiones y problemáticas originadas 
por el modelo de desarrollo de los últimos dos-cientos cincuenta años está exigiendo dirigir la 
mirada hacia un nuevo modelo basado en los recursos naturales renovables. En la medida en 
que se realiza la gran transición energética, que ha de suponer el progresivo abandono del 
petróleo como a fuente de energía, se hace más evidente el papel que juega y debe jugar la 
agricultura, la actividad forestal i los recursos del mar en el proveimiento de los recursos 
renovables. De hecho, tal como siempre ha sido, pero ahora con un nuevo nombre, una 
demanda reforzada y en un nuevo escenario con grandes cambios tecnológicos. Ahora 
hablamos de bioeconomía. 

Todo ello está suponiendo una llamada a nuevos actores, procedentes a menudo del sector 
financiero, a interesarse por la agricultura en sentido amplio como a sector emergente des de 
un punto de vista económico. Sin embargo, este impulso está impactando de manera 
destacable las estructuras económicas y sociales actuales. Esta comunicación intenta averiguar 
la importancia de estos impactos y las mejores respuestas posibles frente a esta nueva 
realidad. 

Palabras clave: Bioeconomía, Recursos renovables, Recursos biológicos, Energía, Agricultura, 
Economía circular 
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Crisis econòmica i resiliència al territori rural català. L’ocupació manufacturera a las 
comarques rurals  del 2008 al 2017: Jordi Rosell Foxà, Lourdes Viladomiu Canela 

Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Resum 

Aquesta comunicació s’ocupa de la dinàmica de l’ocupació industrial als territoris rurals 
catalanes des de l’inici de la depressió econòmica al 2008 i més específicament d’esbrinar els 
elements que expliquen la major o menor  resiliència de les comarques rurals enfront la crisi. 
Per això es fa servir tant un anàlisi shift-share com una aproximació qualitativa a partir dels 
focus groups fets a una selecció de tres comarques rurals. Els resultats mostren alguns vectors 
rellevants per a comprendre el comportament dispar de l’ocupació a les comarques rurals i ens 
porten a formular unes línies generals que afavoreixin una  major resiliència en zones rurals. 

Paraules clau: industria rural, crisi econòmica, ocupació manufacturera 

 

 

Resumen 

El objetivo de esta  comunicación es estudiar la dinámica del empleo industrial en los 
territorios rurales catalanas desde el inicio de la depresión económica en 2008 y  averiguar los 
elementos que explican la mayor o menor resiliencia de las comarcas rurales frente a  las crisis. 
Para ello se realizó un análisis shift-share y una aproximación cualitativa a partir de focus 
groups realizados en una selección de tres comarcas rurales. Los resultados muestran  vectores 
relevantes para comprender el comportamiento dispar del empleo  y nos han permitido  
formular líneas de actuación para favorecer una  mayor resiliencia en zonas rurales  

Palabras clave: industria rural, crisis económica, empleo manufacturero 
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Crisis econòmica i resiliència al territori rural català. L’ocupació manufacturera a las 
comarques rurals  del 2008 al 2017: Jordi Rosell Foxà, Lourdes Viladomiu Canela 

Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona 
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Priorat-Montsant-Siurana, mosaic mediterrani, candidatura a Patrimoni Mundial de la 
UNESCO del paisatge agrícola del Priorat, associació PRIORITAT.     

 

Resum 

El projecte de candidatura del paisatge agrícola del Priorat a la UNESCO és un projecte 
territorial que s’inicia fa més de deu anys i que representa una inflexió important en un procés 
de presa de consciència col·lectiva en relació al paisatge, en una comarca que, després de més 
d’un segle de decadència, ha viscut canvis importants a finals del segle XX. 

La candidatura, que es planteja des de l’inci com a un objectiu instrumental, més que no pas 
finalista, neix de les persones, de les entitats, del conjunt de la societat civil de la comarca, més 
que no pas des de les institucions, que posteriorement s’aniran sumant a la iniciativa. Aquest 
fet, aquest lideratge de la comunitat, li confereix una singularitat important que el fan un 
model que ha despertat, si més no, la curiositat tant d’institucions com d’entitats relacionades 
amb temes de planificació territorial i de gestió de patrimoni més enllà de l’àmbit català. 

El procés de candidatura, amb l’estudi científic aprofundit del paisatge cultural que la UNESCO 
requereix per demostrar els valors que justifiquin la inscripció en la Llista del Patrimoni 
Mundial,  implica un procés de coneixement i reconeixement en la mateixa comunitat 
prioratina que ajuda, entre altres coses, a augmentar l’autoestima envers el territori i el seu 
paisatge. La identificació i (re)descoberta dels valors que posseix aquest paisatge permet 
també fixar la base que ha permetre dibuixar un model de desenvolupament territorial que es 
fonamenti en aquests valors i els gestioni de tal manera que siguin preservats i incrementats.  

I per alta banda, l’atre requisit que la UNESCO exigigeix, que és la de garantir-li que aquests 
valors detectats i reconeguts seguiran existint, comporta l’establiment d’un sistema de gestió 
que, a partir de consensos i concertacions, comprometi a tots els actors del paisatge, i a les 
administracions qui hi tenen competencies. 

 

Resumen 

El proyecto de candidatura del paisaje agrícola del Priorat a la UNESCO es un proyecto 
territorial que se inicia hace más de diez años y que representa una inflexión importante en un 
proceso de toma de conciencia colectiva en relación al paisaje, en una comarca que , después 
de más de un siglo de decadencia, ha vivido cambios importantes a finales del siglo XX. 

La candidatura, que se plantea desde el incio como un objetivo instrumental, más que finalista, 
nace de las personas, de las entidades, del conjunto de la sociedad civil de la comarca, más que 
desde las instituciones , que posteriorement irán sumando a la iniciativa. Este hecho, este 
liderazgo de la comunidad, le confiere una singularidad importante que lo hacen un modelo 
que ha despertado la curiosidad tanto de instituciones como de entidades relacionadas con 
temas de planificación territorial y de gestión de patrimonio más allá del ámbito catalán. 

El proceso de candidatura, con el estudio científico profundizado del paisaje cultural que la 
UNESCO requiere para demostrar los valores que justifiquen la inscripción en la Lista del 
Patrimonio Mundial, implica un proceso de conocimiento y reconocimiento por parte de la 
misma comunidad prioratina que ayuda, entre otras cosas, a aumentar la autoestima para con 
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el territorio y su paisaje. La identificación y (re) descubrimiento de los valores que posee este 
paisaje permite también fijar la base que ha permitir dibujar un modelo de desarrollo 
territorial que se fundamente en estos valores y los gestione de tal manera que sean 
preservados e incrementados. 

Y por alta parte, el otro requisito que la UNESCO exije, que se le garantice que estos valores 
detectados y reconocidos seguirán existiendo, conlleva el establecimiento de un sistema de 
gestión que, a partir de consensos y concertaciones, comprometa a todos los actores del 
paisaje, ya las administraciones que tienen competencias. 
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PROJECTES 

COL·LABORA X PAISATGE. Construccions de Pedra Seca 

Desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana 

Jordi Terrades (ADRINOC); Maite Oliva (ADRINOC) 

El objetivo estratégico del proyecto se centra en poner en valor las construcciones de piedra 
seca y su paisaje como medio para fomentar el desarrollo rural con la colaboración de 
losciudadanos y la sociedad civil, mediante: 

• La creación de herramientas para facilitar el acceso a construcciones de piedra seca 
• La puesta en valor del patrimonio de la piedra seca 
• La divulgación del patrimonio de las construcciones de piedra seca y su técnica 

constructiva, y las oportunidades económicas que genera para los territorios rurales 
• El dialogo y la intercooperación entre la sociedad civil y la administración para afrontar 

proyectos conjuntamente en relación al paisaje y/o la piedra seca 
• La comunicación y la puesta en valor del paisaje como elemento de dinamización de 

los territorios rurales del 

Primeras acciones: 

En sus primeros años de camino, el proyecto COL·LABORAxPAISATGE ya ha dado sus primeros 
frutos. Entre las diversas acciones que se han realizado para poner en valor los paisajes de la 
piedra seca, destacan las fichas de catalogación de nuevas tipologías constructivas de piedra 
seca, la creación de la App de la Piedra Seca y la publicación “Paisaje, desarrollo rural y 
ciudadanía - Buenas prácticas de Colaboración ciudadano en la gestión del paisaje en Europa”, 
así como el encuentro de intercambio con la zona de Capcir, la Cerdaña francesa y el Conflent, 
o diferentes jornadas de formación y sensibilización en todo el territorio catalán. 

Se ha trabajado también en diferentes acciones formativas con asociaciones locales y 
colectivos en riesgo de exclusión, en la elaboración de un recurso educativo, "Todo un mundo 
de piedra seca", con el fin de dar a conocer entre el alumnado de primaria y secundaria los 
valores de las construcciones de piedra seca, y en diversas acciones territoriales para 
dinamizar el voluntariado en la conservación del paisaje. A la vez, se ha elaborado la 
publicación "La piedra seca como motor de desarrollo económico y social", una recopilación de 
buenas prácticas de actuaciones realizadas en relación a la piedra seca que crean economía en 
el mundo local. 

 

Acciones en proceso: 

Actualmente se está trabajando en la elaboración de un inventario de conocedores y 
profesionales de la piedra seca, en nuevas acciones formativas con jornadas encaminadas a 
dar a conocer los nuevos usos de la piedra seca y en la redacción de un manual, y en un pre-
código técnico de la construcción de la piedra seca (con el apoyo del colegio arquitectos). A 
destacar también la jornada transfronteriza que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre en 
Figueres y que servirá para dar a conocer los ejemplos de buenas prácticas de actuaciones 
vinculadas a la piedra seca que se recogen en la publicación ya citada "La piedra seca como 
motor de desarrollo económico y social". 
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BLOC TEMÀTIC 

TURISME I PRODUCCIÓ DE SERVEIS 
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El molí de can Guirre. Exemple de recuperació i divulgació del passat moliner de la Vall d’Ora 
(Navès, Solsonès):Ainhoa Pancorbo Picó, arqueóloga, Helena Rovira Ciuró, il·lustradora i 
dissenyadora gràfica 

 Resum 

L’any 2015 es va emprendre la restauració del molí de can Guirre  amb l'objectiu de tornar a 
posar  en funcionament les seves instal·lacions (molí fariner, serradora, ferreria i vivenda), i 
incloure-les dins l'ecomuseu de la Vall d’Ora, inaugurat uns anys abans arran de la recuperació 
d'un altre dels molins de la vall, el de ca l’Ambròs. A més de la recuperació del conjunt 
arquitectònic, es van dur a terme una sèrie d'estudis previs, es va renovar el discurs museístic 
amb una nova adequació del centre d'atenció als visitants, es va elaborar un documental sobre 
la vida dels darrers moliners de la vall, i es van treballar les diverses activitats i professions 
entorn dels molins. Part d’aquesta informació va ser plasmada en set plafons divulgatius, que 
van incloure aspectes tecnològics, etnològics i també històrics,  ja que el molí es va poder 
remuntar a l'època medieval. Finalment, es va crear una pàgina web per tal de donar a 
conèixer l'Ecomuseu d'una forma més àmplia, amb la voluntat d'anar-la completant amb 
diverses activitats pedagògiques destinades als grups escolars que volguessin acostar-se a la 
vall. 

Paraules clau:  molí hidràulic, molí fariner, ecomuseu, ferreria, serradora 

Resumen 

En el año 2015 se acometió la restauración del molino de can Guirre con el objetivo de volver a 
poner en funcionamiento sus instalaciones (molino harinero, aserradero y herrería) e incluirlas 
en el ecomuseo de la Vall d’Ora, que había sido inaugurado unos años atrás a raíz de la 
recuperación de otro de los molinos del valle.  Esta vez, además de la restauración del 
conjunto arquitectónico, se llevaron a cabo una serie de estudios previos así como también se 
renovó el discurso museístico con una nueva adecuación del centro de atención al visitante. Se 
elaboró un documental sobre la vida de los últimos molineros del valle y se trabajaron las 
diversas actividades y profesiones en torno a los molinos a través de siete paneles divulgativos, 
que incluyeron tanto aspectos tecnológicos, como también etnológicos e históricos, ya que el 
molino se pudo remontar a la época medieval. Finalmente, se creó una página web para dar a 
conocer el ecomuseo de una forma más amplia con la voluntad de irla completando con 
diversas actividades pedagógicas destinadas a los grupos escolares que se acercasen a las 
instalaciones. 

Palabras clave: molino hidráulico, molino harinero, eco museo, herrería, aserradero 
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EL TURISME RURAL A CATALUNYA A PARTIR DE LA VISIÓ DELS PROPIETARIS D’ 
ALLOTJAMENTS RURALS.: Dr. Enric López C. 

RESUM 

L'Observatori del Turisme Rural a Espanya, des dels seus inicis el 2013 i ja en la seva quarta 
edició, ha generat i transferit al sector del turisme rural català (i espanyol) coneixement expert 
únic per al seu ús en la presa de deciones sobre estratègies, accions, etc. 

Aquest Observatori, a través d'un procés metodològic rigorós (sumant tècniques qualitatives i 
quantitatives) ha aconseguit obtenir (en aquesta quarta edició) les respostes de més de 16.000 
turistes rurals (0,8% d'error mostral) i de gairebé 3.000 propietaris rurals ( 1,6% d'error 
mostral) a l’àmbit espanyol, i de 3.466 i 466 respostes de turistes i propietaris respectivament 
en l’àmbit català, des de les quals, i prèvia la seva anàlisi, hem generat Informes globals, per 
terrritori, etc. sobre aspectes com el comportament del viatger rural, l'associacionisme, la 
importància de les opinions, entre d'altres. 

En aquesta ocasió, aquesta comunicació recull coneixement únic sobre, entre d’altres àmbits, 
els següents: 

- Dedicació al negoci per part dels propietaris 
- Associacionisme en el sector 
- Utilització de bases de dades informatitzades 
- Antelació en les reserves 
- Estratègies de preus 
 PARAULES CLAU Turisme Rural, Catalunya, Propietaris allotjaments rurals. 

 

RESUMEN 

El Observatorio del Turismo Rural en España, desde sus inicios en 2013 y ya en su cuarta 
edición, ha generado y transferido al sector del turismo rural catalán (y español) conocimiento 
experto único para su uso en la toma de deciones sobre estrategias, acciones, etc. 

Este Observatorio, a través de un proceso metodológico riguroso (sumando técnicas 
cualitativas y cuantitativas) ha logrado obtener (en esta cuarta edición) las respuestas de más 
de 16.000 turistas rurales (0,8% de error muestral) y de casi 3.000 propietarios rurales (1,6% 
de error muestral) al ámbito español, y de 3.466 y 466 respuestas de turistas y propietarios 
respectivamente en el ámbito catalán, desde las cuales, y previa su análisis, hemos generado 
Informes globales, por terrritori, etc. sobre aspectos como el comportamiento del viajero rural, 
el asociacionismo, la importancia de las opiniones, entre otros. 

En esta ocasión, esta comunicación recoge conocimiento único sobre, entre otros ámbitos, los 
siguientes: 

- Dedicación al negocio por parte de los propietarios 
- Asociacionismo en el sector 
- Utilización de bases de datos informatizadas 
- Antelación en las reservas 
- Estrategias de precios 
 PALABRAS CLAVE Turismo Rural, Cataluña, Propietarios alojamientos rurales.  
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Autors: Sander Laudy - Gemma Serch 

B01 arquitectes - MATTERS arquitectura 

sclaudy@b01arquitectes.com /  +34-932 776 275 

 

Resum 

 

CAT:    Per a la preservació de la masia de Can Fonollet es proposa una transformació de la 
finca en un recinte de parc familiar amb un programa d’experiències naturals en coherència 
amb el caràcter agrari de la masia. Una sèrie d’activitats relacionades amb la vegetació, 
l’educació, les activitats físiques, la agricultura i la gastronomia atrauria suficient gent com per 
justificar una inversió inicial de 4 milió de euros, que sufragaria la urgent restauració de la 
masia i l’adequació dels seus terrenys. Un projecte que no contempla edificacions noves i sí en 
canvi l’enderroc de volums afegits al mas durant la segona meitat del segle XX, inclou la 
restauració de l‘activitat agrícola als camps en combinació amb jocs agraris i forestals per a 
nens. Un programa gastronòmic de berenador km0 i d’agro-mercat assegura una oferta de 
qualitat per tota la família.  

 

ES:    Para la preservación de la masía de can Fonollet se propone una transformación de la 
finca en un recinto de parque familiar con un programa de experiencias naturales en 
coherencia con el carácter agrario de la masía. Una serie de actividades relacionadas con la 
vegetación, la educación, las actividades físicas, la agricultura y la gastronomía podrían atraer 
suficiente gente como para justificar una inversión inicial de 4 millón de euros que sufragaría la 
urgente restauración de la masía y la adecuación de su entorno. Un proyecto que no 
contempla edificaciones nuevas y sí en cambio el derribo de volúmenes añadidos al mas a la 
segunda mitad del siglo XX, incluye la restauración de la actividad agrícola en los campos en 
combinación con juegos agrarios y forestales para niños. Un programa gastronómico de 
merendero km0 y de agro-mercado asegura una oferta de calidad parar toda la familia. 
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Atractiu turístic dels masos tradicionals evolucionats. El cas de Calonge i Sant Antoni. 

Joan Molla Callís, Llicenciat en Dret, Esther Loaisa Dalmau, Llicenciada en Geografia i Història 

Respectivament Vicepresident i Secretària de l’Ateneu Popular de Calonge, el qual forma part 
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. 

Resum: Els masos tradicionals, encara que evolucionats, perviuen arreu de la Catalunya Vella; 
a Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà, Costa Brava Centre) com a excepció a la tendència 
general catalana, s’arriba a una trentena d’aquestes cases de pagès tradicionals, i les famílies 
pageses que hi treballen segueixen guanyant-s’hi raonablement la vida. Demostrem l’atractiu 
turístic d’aquesta pagesia tradicional que transforma i/o vent la producció pròpia (oli, vi, fruita, 
hortalisses, ...) o bé a la masia o bé en els mercats de la comarca; a les visites guiades a 
aquestes cases de pagès, durant tot l’any hi assisteixen turistes vinguts no solsment de nostre 
país i d’Europa, sinó també d’Amèrica i d’Àfrica (concretem principals llocs d’origen). No és 
d’estranyar la seva inclusió dins de la promoció turística, tan privada com institucional (Costa 
Brava – Pirineu de Girona, Consell Comarcal del Baix Empordà, Ajuntament de Calonge i Sant 
Antoni, ...), mitjançant llibres, guies, fulletons, vídeos o Internet. 

Paraules clau: Pagesia tradicional, policonreu, turisme, Calonge i Sant Antoni. 

Resumen: Los mansos tradicionales, aunque evolucionados, perviven en toda la Cataluña 
Vieja; en Calonge y San Antonio (Bajo Ampurdán, Costa Brava Centro), como excepción a la 
tendencia general catalana, se alcanza una treintena de mansos y casas de campesinos 
tradicionales, y las familias campesinas que trabajan en los mismos siguen ganándose 
razonablemente la vida. Demostramos el atractivo turístico de este campesinado tradicional 
que transforma y/o vende la producción propia (aceite, vino, fruta, hortalizas, …) o bien en la 
masía o bien en los mercados de la comarca; a las visitas guiadas a estas casas de campesinos, 
durante todo el año asisten turistas provenientes no solamente de nuestro país y de Europa, 
sino también de América y de África (concretamos principales lugares de origen). No resulta 
pues extraño su inclusión dentro de la promoción turística, tanto privada como institucional 
(Costa Brava – Pirineo de Gerona, Consejo Comarcal del Bajo Ampurdán, Ayuntamiento de 
Calonge y San Antonio, …), mediante libros, guías, folletones, vídeos o Internet. 

Palabras clave: Campesinado tradicional, policultivo, turismo, Calonge y San Antonio 
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“País Remença” com a marca de turisme cultural rural: Lluís-Esteve Casellas i Serra 

Resum 

El turisme rural es promociona, generalment, a partir de les característiques atribuïdes per 
defecte al mateix concepte (entorn natural, turisme tranquil, proximitat, etc.) i de marques 
més o menys locals: geogràfiques, culturals, gastronòmiques, etc. Aquesta estratègia té 
avantatges i inconvenients, perquè posa en valor les peculiaritats locals o l'entorn específic, 
però alhora disgrega l’oferta i en dificulta la visualització a una escala geogràfica més àmplia. 

La comunicació proposa bastir una estratègia de marca entorn del fet remença i el Llibre del 
Sindicat Remença de 1448 (Arxiu Municipal de Girona), l’únic document català incorporat per 
la UNESCO al Registre de la Memòria del Món. La revolta remença va ser la primera a Europa 
en aconseguir l’abolició oficial dels mals usos feudals al 1486, mitjançant la Sentència Arbitral 
de Guadalupe. El Sindicat Remença és l’expressió de la mobilització social que l’inicià i el 
testimoni del primer precedent dels sindicats contemporanis. 

El document registra les 553 reunions realitzades entre 13 octubre de 1448 i 10 març de 1449, 
amb noms i cognoms dels 10.425 pagesos mobilitzats, pertanyents a 912 parròquies de les 
diòcesis de Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell, i amb referència a 3.347 indrets del conjunt 
d'aquestes parròquies. Relliguen els indrets i les parròquies els itineraris que feien els notaris 
encarregats d'aixecar acta de les reunions. Itineraris que es realitzaven principalment a través 
de camins rals o tradicionals del territori. 

A partir d'aquest impacte sobre el territori, que abasta la major part de Catalunya amb una 
densitat de connexions rurals considerable, es proposa una marca turística cultural que 
depassi l’àmbit local tot i respectant-ne les peculiaritats. L'objectiu és promoure l'oferta dels 
establiments turístics rurals, lligada al seu entorn més immediat, a una dimensió geogràfica 
superior, vinculada a una estratègia cohesionada d'àmbit nacional, de manera que se 
n'afavoreixi la visualització internacional. 

Aquesta estratègia hauria de servir per a la creació de nous productes i serveis basats en els 
valors cultural, històric i social potenciats per la marca UNESCO i la inscripció del Llibre del 
Sindicat Remença a la Memòria del Món, per exemple a través de rutes transversals, modulars 
o circulars al llarg del territori, per exemple. És a dir, la geografia, paisatge, cultura i tradició 
entorn d'un fet que forma part de la Memòria del Món com a factor potenciador dels 
productes i serveis ja existents a escala local o regional, prenent de referència el que 
representa actualment el Camí de Sant Jaume. 

Paraules clau: País Remença / Remences / Turisme cultural / Marca turística / Rutes turístiques 
/ Llibre del Sindicat Remença 

“País Remensa” como marca de turismo cultural rural: Lluís-Esteve Casellas i Serra 

Resumen: 

País Remensa / Remensas / Turismo cultural / Marca turística / Rutas turísticas / Libro del 
Sindicato Remensa 

El turismo rural se promociona, generalmente, a partir de las características atribuidas por 
defecto al mismo concepto (entorno natural, turismo tranquilo, proximidad, etc.) y de marcas 
más o menos locales: geográficas, culturales, gastronómicas, etc. Esta estrategia tiene ventajas 
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Resum 
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e inconvenientes, porque pone en valor las peculiaridades locales o del entorno específico, 
pero a la vez disgrega la oferta y dificulta su visualización a una escala geográfica más amplia.  

La comunicación propone una estrategia de marca en torno al hecho remensa y el Libro del 
Sindicato Remensa de 1448 (Archivo Municipal de Girona), el único documento catalán 
incorporado por la UNESCO en el Registro de la Memoria del Mundo. La revuelta remença fue 
la primera en Europa en conseguir la abolición oficial de los malos usos feudales en 1486, 
mediante la Sentencia Arbitral de Guadalupe. El Sindicato Remença es la expresión de la 
movilización social que la inició y el testimonio del primer precedente de los sindicatos 
contemporáneos. 

El documento registra las 553 reuniones realizadas entre 13 de octubre de 1448 y 10 de marzo 
de 1449, con nombres y apellidos de los 10.425 campesinos movilizados, pertenecientes a 912 
parroquias de las diócesis de Girona, Vic, Barcelona, Elna y Urgell, y con referencia a 3.347 
lugares del conjunto de estas parroquias. Vinculan dichos lugares y parroquias los itinerarios 
de los notarios encargados de levantar acta de las reuniones. Itinerarios realizados 
principalmente a través de caminos reales o tradicionales del territorio. 

A partir de este impacto sobre el territorio, que abarca la mayor parte de Cataluña con una 
densidad de conexiones rurales considerable, se propone una marca turística cultural que 
supere el ámbito local respetando sus peculiaridades. El objetivo es promover la oferta de los 
establecimientos turísticos rurales, ligada a su entorno más inmediato, pero a una dimensión 
geográfica superior, vinculada a una estrategia cohesionada de ámbito nacional para favorecer 
su visualización internacional. 

Esta estrategia debería servir para la creación de nuevos productos y servicios basados en los 
valores cultural, histórico y social potenciados por la marca UNESCO y la inscripción del Libro 
del Sindicato Remensa en la Memoria del Mundo, por ejemplo a través de rutas transversales, 
modulares o circulares a lo largo del territorio. Es decir, la geografía, paisaje, cultura y tradición 
en torno a un hecho que forma parte de la Memoria del Mundo como factor potenciador de 
los productos y servicios ya existentes a escala local o regional, tomando como referencia lo 
que representa actualmente el Camino de Santiago.  
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REHABILITACIÓ I ARRANJAMENT DE LA MASIA DE CAL PUIG DE VALLFEROSA PER ACTIVITAT 
TURÍSTICA. CREACIÓ D’UN ESTABLIMENT D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

Antoni Martí i Falip, arquitecte 

 

RESUM 

S’ha volgut restaurar, rehabilitar i recuperar un conjunt arquitectònic d’una gran densitat 
històrica i indubtable interès patrimonial per l’ús i l’activitat oberta al turisme i a la promoció 
del territori amb un estandard de qualitat mig/alt basat amb una actualització i recuperació 
dels seus espais i de les instal·lacions, que permeti el gaudi no solament de les edificacions sinó 
també de l’orografia, del paisatge i l’entorn natural que ofereix la situació estratègica del turó 
on es ubicada la masia. La proposta conceptual d’intervenció volumètrica proposada vol 
continuar amb la lògica històrica de volumetria evolutiva en base l’assumpció i l’adopció de 
continuades intervencions que amb el temps s’han anat produint en el conjunt edificat de la 
masia de Cal Puig, però sense perdre de vista la jerarquia i el concepte arquitectònic i 
volumètric essencial de la composició del conjunt. Així doncs, la proposta ha volgut restaurar, 
rehabilitar i recuperar un conjunt arquitectònic que va des dels orígens del segle XII fins les 
últimes intervencions del anys 70 del segle XX, reconeixent la jerarquia volumètrica de la masia 
i sense renunciar a la complexitat que ens ofereix el conjunt edificat. 

La proposta també contempla la incorporació d’instal·lacions orientades a la sostenibilitat 
mediambiental (biomassa, cicle de l’aigua, potenciació del comportament tèrmic i climàtic 
passius propi de la masia....). A petita escala s’han recuperat i respectat textures, materials 
originals, espais i recorreguts i s’han conservat i potenciat totes aquelles traces originals que 
han servit de guia i pauta pel diàleg amb la diversificada composició volumètrica del conjunt.  

Paraules clau: Turisme, patrimonial, volumetria evolutiva, sostenibilitat, paisatge. 

 

RESUMEN 

Se ha planteado restaurar, rehabilitar y recuperar un conjunto arquitectónico edificado de una 
gran densidad histórica y indudable interés patrimonial para el uso y la actividad abierta al 
turismo y a la promoción del territorio con un estándar de calidad medio/alto basado en una 
actualización y recuperación de sus espacios e instalaciones, que permita el disfrute no sólo de 
las edificaciones sino también de la orografía, del paisaje y el entorno natural que ofrece la 
situación estratégica del promontorio donde está ubicada la masía. 

Conceptualmente la intervención volumétrica propuesta continua con la lógica histórica de 
volumetría evolutiva en base la asunción y la adopción de continuadas intervenciones que con 
el tiempo se han ido realizando en el conjunto edificado de la masía de Cal Puig, pero sin 
perder de vista la jerarquía y el concepto arquitectónico y volumétrico esencial de la 
composición del conjunto. 

Así pues, la propuesta ha querido restaurar, rehabilitar y recuperar un conjunto arquitectónico 
que va desde los orígenes del siglo XII hasta las últimas intervenciones de los años 70 del siglo 
XX, reconociendo la jerarquía volumétrica de la masía sin renunciar a la complejidad que nos 
ofrece el conjunto edificado. 
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La propuesta también contempla la incorporación de instalaciones orientadas a la 
sostenibilidad medioambiental (biomasa, ciclo del agua, potenciación del comportamiento 
térmico y climático pasivos propio de la masía ....).A pequeña escala se han recuperado y 
respetado texturas, materiales originales, espacios y recorridos y se han conservado y 
potenciado todas aquellas trazas originales que han servido de guía y pauta para el diálogo con 
la diversificada composición volumétrica del conjunto. 

Palabras clave: Turismo, patrimonial, volumetría evolutiva, sostenibilidad, paisaje. 
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LA MASIA COM GARANT DEL PATRIMONI DINS L’ÀMBIT AGRARI PERIURBÀ DE BARCELONA 

Mercè CIVERA PÉREZ  . Investigadora del grup de Recerca Cuina i Gastronomia del Campus de 
Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB. Professora del Grau de Turisme i del Grau de 
Ciències Culinàries i Gastronòmiques 

RESUM 

En un entorn de difícil encaix per a l’activitat agrària com son els espais periurbans, el Parc 
Agrari del Baix Llobregat ha d’encarar reptes com la pressió urbanística, la insuficient 
implicació de les institucions , l’ús multifuncional de l’espai agrícola o el desconeixement de la 
pròpia ciutadania. Testimoni d’aquest llegat cultural agrícola del Baix Llobregat, les masies del  
Parc Agrari esdevenen espais de conservació de la biodiversitat i de producció patrimonial. La 
creació de sinergies entre diferents associacions i entitats com Unió de Pagesos i el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, han generat iniciatives com 
Mercats de Pagès o Sabors de l’Horta, incorporat fires de llarga tradició i creat nous 
esdeveniments gastronòmics. Aquestes accions permeten a la pagesia del Baix Llobregat posar 
en valor els seus productes, donar-los a conèixer i establir una relació més directa amb el 
consumidor. A més, poden tenir un gran potencial per atraure un turisme de proximitat. 

Aquest article pretén analitzar el paper de les masies i de la pagesia en la protecció del 
patrimoni cultural i natural  del Parc i explorar en quina mesura el turisme pot contribuir a la 
sostenibilitat de l’activitat agropecuària. 

Paraules clau: masia, Parc Agrari del Baix Llobregat, patrimoni cultural, sostenibilitat, turisme. 

RESUMEN 

En un entorno de difícil encaje para la actividad agraria como son los espacios periurbanos, el 
Parc Agrari del Baix Llobregat tiene que afrontar retos como la presión urbanística, la 
insuficiente implicación de las instiituciones, el uso multifuncional del  espacio agrícola o el 
desconocimiento de la pròpia ciutadania. Testimonio de este legado cultural agrícola del Baix 
Llobregat, las masies del Parc Agrari se convierten en espacios de conservación de la 
biodiversidad y de producción patrimonial. La creación de sinergias entre diferentes 
asociaciones y entidades como Unió de Pagesos y el Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
con el Parc Agrari del Baix Llobregat, han generado iniciativas como Mercats de Pagès o Sabors 
de l’Horta, han incorporado ferias de larga tradición y creado nuevos eventos gastronómicos. 
Estas acciones permiten a los agricultores del Baix Llobregat poner en valor sus productos, 
darlos a conocer y establecer una relación más directa con el consumidor. Asimismo, pueden 
tener un gran potencial para atraer un turismo de proximidad. 

Este articulo pretende analitzar el papel de las masias y de la payesía en la protección del 
patrimonio cultural y natural del Parc y explorar en qué medida el turismo puede contribuir a 
la sostenibilidad de la actividad agropecuaria. 

Palabras clave: masia, Parc Agrari del Baix Llobregat, patrimonio cultural, sostenibilidad, 
turismo 

POSTER 
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El mon rural com a reserva cultural, l’arquitectura tradicional és per definició el mapa dels 
recursos del lloc! 

GRETA, Grup de recuperació i estudi de la tradició arquitectònica, vetlla des de l’any 2011 per 
les bones pràctiques en la restauració del patrimoni més feble: la casa de poble, el mas... 
sovint elements no catalogats i per això més desprotegits. Ens dediquem a l’estudi i a la 
divulgació del nostre patrimoni arquitectònic i a sensibilitzar tots els col·lectius que d’una 
manera o altre hi intervenen. 

El turisme, i més concretament el turisme rural, te lloc a edificis i conjunts que formen part 
d’aquesta arquitectura menor, popular o anònima però preciosa i única. Moltes vegades 
convertir, o rehabilitar aquest edificis per el nou ús, sovint com a complement econòmic de 
l’activitat agrícola, es fa sense tenir els coneixements o la sensibilitat suficient per posar en 
valor i conservar per la pròximes generacions aquest patrimoni que hem rebut. 

El turisme rural va néixer amb la voluntat d’oferir un producte diferenciat, amb espais i 
materials que transmeten un viatge en el temps, un caràcter únic i intransferible, cal entendre 
el mon rural com a reserva cultural i preservar l’autenticitat del lloc. 

Cal donar els coneixements i les eines necessàries per millorar la qualitat de les intervencions 
que es fan en aquests patrimoni, això aportarà un valor afegit que un turisme de qualitat sabrà 
apreciar,  

 

GRETA, Grupo de recuperación y estudio de la tradición arquitectónica, desde el año 2011 se 
ocupa de las buenas prácticas en la restauración del patrimonio más débil: la casa de pueblo, la 
casa de payés, a menudo elementos no catalogados y precisamente por esos más 
desprotegidos. Nos dedicamos al estudio y a la divulgación del nuestro patrimonio 
arquitectónico y a sensibilizar a todos los colectivos que de una manera u otra intervienen en 
dicho patrimonio.  

El turismo, y más concretamente el turismo rural, tiene lugar en edificios y conjuntos que 
forman parte de esta arquitectura menor, popular o anónima pero preciosa y única. Muchas 
veces convertir, o rehabilitar estos edificios para su nuevo uso, como complemento económico 
de la actividad agrícola, se hace sin tener los conocimientos o la sensibilidad suficiente para 
poner en valor y preservar para las próximas generaciones el patrimonio que hemos heredado.  

El turismo rural nació con la voluntad de ofrecer un producto distinto, con espacios y 
materiales que transmiten un viaje en el tiempo, con un carácter único e intransferible, 
tenemos que entender el mundo rural como una reserva cultural y preservar su 
autenticidad.  

Es necesario trasmitir los conocimientos y les herramientas necesarias para mejorar la cualidad 
de las intervenciones sobre este patrimonio, esto nos puede aportar un valor añadido que un 
turismo de cualidad sabrá apreciar. 
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Polítiques públiques des de l’escala local per una nova generació de pagesia. Els espais test 
agraris com a innovació social pel desenvolupament rural: : Laura Megias (Tècnica d’ARCA), 
Neus Monllor (Consultora agrosocial) i Albert Puigvert (Gerent d’ARCA) 

 

Resum 

Els patrons de relleu generacional del sector agrari estan canviant. Per una banda, el model de 
relleu familiar està en crisis, ja que cada vegada menys persones joves agafen el relleu directe 
de la família. Per una altra, una nova generació de pagesos i pageses sense orígens agraris 
dona la passa d’instal·lar-se al sector, amb uns patrons nous basats en la venda directa, la 
producció ecològica i la diversificació en temes turístics. Aquest canvi de model, hauria de 
suposar un canvi en les polítiques públiques de relleu generacional en què el paper de les 
entitats locals pren un paper fonamental de suport, acompanyament i dinamització. En els 
últims anys, diverses iniciatives estan prenent forma des de l’escala local, entre les que destaca 
la figura dels espais test agraris. Aquesta comunicació emmarca aquesta eina en el marc de la 
innovació social pel desenvolupament rural, des d’un enfocament de polítiques publiques per 
una nova generació de pagesia. 

Paraules clau: relleu generacional, nova pagesia, polítiques públiques, administració local, 
espais test agraris, innovació social. 

 

Resumen 

Los patrones de relevo generacional del sector agrario están cambiando. Por un lado, el 
modelo de relevo familiar está en crisis, ya que cada vez menos personas jóvenes toman el 
relevo directo de la familia. Por otra, una nueva generación de agricultores y agricultoras sin 
orígenes agrarios dan el paso de instalarse en el sector, con unos patrones nuevos basados en 
la venta directa, la producción ecológica y la diversificación en temas turísticos. Este cambio de 
modelo, debería suponer un cambio en las políticas públicas de relevo generacional en el que 
el papel de las entidades locales toma un papel fundamental de apoyo, acompañamiento y 
dinamización. En los últimos años, varias iniciativas están tomando forma desde la escala local, 
entre las que destaca la figura de los espacios test agrarios. Esta comunicación enmarca esta 
herramienta en el marco de la innovación social para el desarrollo rural, desde un enfoque de 
políticas públicas para una nueva generación de agricultores y agricultoras. 

Palabras clave: relevo generacional, nuevo campesinado, políticas públicas, administración 
local, espacios test agrarios, innovación social. 
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Una oportunitat de resiliència en els espais rurals i periurbans. L’Agricultura social a 
Catalunya.: Antoni F. Tulla.Ana Vera.Natàlia Valldeperas natalia. Carles Guirado. Departament 
de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona,. 

Resum:  

L’Agricultura Social (AS) es una activitat multifuncional de resiliència en els espais rurals i 
periurbans. Promou la inserció dels col·lectius en risc d’exclusió social (RES) per part de 
diversos actors, emprant com a instruments les activitats agràries, la seva transformació i 
comercialització, i el medi natural. S’analitzen les característiques dels actors d’interès 
(stakeholders) a l’AS a Catalunya per tipificar les orientacions de les seves activitats, i les 
formes de governança dels projectes. La metodologia inclou la revisió bibliogràfica sobre AS i 
resiliència. S’utilitza la base de dades creada el 2013-17 per a conèixer el sector, i s’obté 
informació més precisa a través d’entrevistes a una selecció d’entitats. Entre els resultats 
podem destacar la relació entre el tipus de gobernança i els diversos col·lectius en RES, així 
com amb les característiques rurals o periurbanes dels projectes. La major part compten amb 
una entitat “mare”, privada o pública, que els ha promogut o acollit. És beneficia el territori i la 
comunitat local, seguit dels usuaris i els seus familiars, els equips tècnics i l’administració 
pública. 

Paraules clau: Agricultura social, Gobernança, Col·lectius en risc d’exclusió social, 
Desenvolupament local, Espais rurals, Resiliencia. 

Resumen:  

Una oportunidad de resiliencia en los espacios rurales y periurbanos: La Agricultura social en 
Cataluña. 

La Agricultura Social (AS) es una actividad multifuncional de resiliencia en los espacios rurales y 
periurbanos. Promueve la inserción de los colectivos en riesgo de exclusión social (RES) por 
parte de diversos actores, utilizando como instrumentos las actividades agrarias, su 
transformación y comercialización, y el medio natural. Se analizan las características de los 
actores de interés (stakeholders) en la AS en Cataluña para tipificar las orientaciones de sus 
actividades, y las formas de gobernanza de los proyectos. La metodología incluye la revisión 
bibliográfica sobre AS y resiliencia. Se utiliza la base de datos creada en 2013-17 para conocer 
el sector, y se obtiene información más precisa a través de entrevistas a una selección de 
entidades. Entre los resultados podemos destacar la relación entre el tipo de gobernanza y los 
diversos colectivos en RES, así como con las características rurales o periurbanas de los 
proyectos. La mayor parte cuenta con una entidad "madre", privada o pública, que los ha 
promovido o acogido. Se benefician el territorio y la comunidad local, seguido de los usuarios y 
sus familiares, los equipos técnicos y la administración pública. 

Palabras clave: Agricultura social, Gobernanza, Colectivos en riesgo de exclusión social, 
Desarrollo local, Espacios rurales, Resiliencia. 
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Una oportunitat de resiliència en els espais rurals i periurbans. L’Agricultura social a 
Catalunya.: Antoni F. Tulla.Ana Vera.Natàlia Valldeperas natalia. Carles Guirado. Departament 
de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona,. 

Resum:  

L’Agricultura Social (AS) es una activitat multifuncional de resiliència en els espais rurals i 
periurbans. Promou la inserció dels col·lectius en risc d’exclusió social (RES) per part de 
diversos actors, emprant com a instruments les activitats agràries, la seva transformació i 
comercialització, i el medi natural. S’analitzen les característiques dels actors d’interès 
(stakeholders) a l’AS a Catalunya per tipificar les orientacions de les seves activitats, i les 
formes de governança dels projectes. La metodologia inclou la revisió bibliogràfica sobre AS i 
resiliència. S’utilitza la base de dades creada el 2013-17 per a conèixer el sector, i s’obté 
informació més precisa a través d’entrevistes a una selecció d’entitats. Entre els resultats 
podem destacar la relació entre el tipus de gobernança i els diversos col·lectius en RES, així 
com amb les característiques rurals o periurbanes dels projectes. La major part compten amb 
una entitat “mare”, privada o pública, que els ha promogut o acollit. És beneficia el territori i la 
comunitat local, seguit dels usuaris i els seus familiars, els equips tècnics i l’administració 
pública. 

Paraules clau: Agricultura social, Gobernança, Col·lectius en risc d’exclusió social, 
Desenvolupament local, Espais rurals, Resiliencia. 

Resumen:  

Una oportunidad de resiliencia en los espacios rurales y periurbanos: La Agricultura social en 
Cataluña. 

La Agricultura Social (AS) es una actividad multifuncional de resiliencia en los espacios rurales y 
periurbanos. Promueve la inserción de los colectivos en riesgo de exclusión social (RES) por 
parte de diversos actores, utilizando como instrumentos las actividades agrarias, su 
transformación y comercialización, y el medio natural. Se analizan las características de los 
actores de interés (stakeholders) en la AS en Cataluña para tipificar las orientaciones de sus 
actividades, y las formas de gobernanza de los proyectos. La metodología incluye la revisión 
bibliográfica sobre AS y resiliencia. Se utiliza la base de datos creada en 2013-17 para conocer 
el sector, y se obtiene información más precisa a través de entrevistas a una selección de 
entidades. Entre los resultados podemos destacar la relación entre el tipo de gobernanza y los 
diversos colectivos en RES, así como con las características rurales o periurbanas de los 
proyectos. La mayor parte cuenta con una entidad "madre", privada o pública, que los ha 
promovido o acogido. Se benefician el territorio y la comunidad local, seguido de los usuarios y 
sus familiares, los equipos técnicos y la administración pública. 

Palabras clave: Agricultura social, Gobernanza, Colectivos en riesgo de exclusión social, 
Desarrollo local, Espacios rurales, Resiliencia. 
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LEADER: INNOVACIÓ EN EL MEDI RURAL.: Secundido Caso Roiz-REDR / Gemma Estany Ferrer – 
ARCA/ Carles Luz Muñoz, president de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya. 
 
Resum 

LEADER, es diferencia d’altres models d’intervenció per el desenvolupament, per ser aplicat en 
unitats territorials concretes i de forma integrada. Dinamitzar actors locals per a la presa de 
decisions i distribució de recursos al món rural és la prioritat del LEADER, que actua com a 
agent innovador i facilitador de creació i cooperació entre xarxes de governança per un 
sistema bottom-up. 

Lo singular és prioritari, i el programa remarca el valor de la innovació en la idea, la forma 
d’execució d’aquesta i les tècniques aplicades, la forma d’organització de cada marc socio-
econòmic territorial, efectes positius i de sinèrgies afegits, entre d’altres. 

A través de xarxes amb actors locals i promoció de projectes de desenvolupament rural 
innovador sota el marc de la cooperació (element bàsic), el programa LEADER promociona 
sectors emergents en economia rural, millora el marc de vida i serveis al món rural, treballa 
per la gestió forestal, la millora del sector agroalimentari, el medi ambient i noves formes de 
turisme, l’ús de noves tecnologies pel seu ús en RSE, serveis d’emprenedoria, noves formes 
d’economia, territoris rurals intel·ligents (Smart Villages), i estratègies d’especialització 
intel·ligent. 

 

LEADER: Innovación en el medio rural: Secundido Caso Roiz-REDR / Gemma Estany Ferrer – 
ARCA/ Carles Luz Muñoz, president de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya. 

Resumen:  

LEADER se diferencia de otros modelos de intervención para el desarrollo para ser aplicado en 
unidades territoriales concretas y de forma integrada. Dinamizar actores locales para la toma 
de decisiones y distribución de recursos en el mundo rural es la prioridad del LEADER, que 
actúa como agente innovador y facilitador de creación y cooperación entre redes de 
gobernanza para un sistema bottom-up. 

Lo singular es prioritario, y el programa remarca el valor de la innovación en la idea, la forma 
de ejecución de esta y las técnicas aplicadas, la forma de organización de cada marco socio-
económico territorial, y efectos positivos y de sinergias añadidos, entre otros. 

A través de redes con actores locales y promoción de proyectos de desarrollo rural innovador 
bajo el marco de la cooperación (elemento básico), el programa LEADER promociona sectores 
emergentes en economía rural, mejora el marco de vida y servicios en el mundo rural, trabaja 
para la gestión forestal, la mejora del sector agroalimentario, el medio ambiente y nuevas 
formas de turismo, el uso de nuevas tecnologías para su uso en RSE, servicios de 
emprendimiento, nuevas formas de economía, territorios rurales inteligentes (Smart Villages), 
y estrategias de especialización inteligente. 
 

 

  



132

114 
 

La xarxa europea d’accés a la terra: trajectòria i reptes. Xarxa de Custòdis del territori 

RESUM PROJECTE - ACCESS TO LAND NETWORK:  

Conservar terra per l'agricultura agro-ecològica i pel consum local és un repte real i urgent a 
Catalunya. La Xarxa de Custòdia del Territori considera estratègic treballar la temàtica de 
l'accés a la terra, per la seva vinculació amb la preservació del sòl agrícola i de determinades 
pràctiques que afavoreixen la biodiversitat lligada als espais agraris. Amb aquest objectiu, la 
Xarxa de Custòdia del Territori es vincula a la Access to Land Network i encara el repte 
d'integrar els coneixements que es generin i de canalitzar-los a altres actors clau, així com de 
enfortir-se de cara a la incidència en polítiques públiques relacionades. Aquesta xarxa 
informal, establerta l'any 2012, representa unes 17 entitats d'arreu d'Europa i té l'objectiu de 
fomentar l'intercanvi d'experiències i promoure la importància d'assegurar l'accés a la terra 
per l'agro-ecologia. Al llarg dels últims anys, la Access to Land Network ha permès, entre 
d'altres, generar recursos informatius estratègics, presentar peticions al Parlament Europeu i 
consolidar iniciatives locals ja existents. Actualment enforteix i amplia la seva activitat a través 
de diferents projectes europeus.  

 

RESUMEN PROYECTO - ACCESS TO LAND NETWORK:  

Conservar tierra para la agricultura agro-ecológica y para el consumo local es un reto real y 
urgente en Cataluña. La Xarxa de Custòdia del Territori considera estratégico trabajar la 
temàtica del acceso a la tierra, por su vinculación con la preservación del suelo agrícola y de 
determinadas prácticas que favorecen la biodiversitat asociada a los espacios agrarios. Con 
este objetivo, la Xarxa de Custòdia del Territori se vincula a la Access to Land Network y afronta 
el reto de integrar los conocimientos que se generen y de canalizarlos a otros actores clave, así 
como de consolidarse de cara a la incidencia en políticas públicas relacionadas. Esta red 
informal, establecida el año 2012, representa unas 17 entidades europeas y tiene el objetivo 
de fomentar el intercambio de experiencias y promover la importancia de asegurar el acceso a 
la tierra para la agro-ecología. A lo largo de los últimos años, la Access to Land Network ha 
permitido, entre otros, generar recursos informativos estratégicos, presentar peticiones al 
Parlamento Europeo y consolidar iniciativas locales ya existentes. Actualmente consolida y 
amplia su actividad a través de diferentes proyectos europeos.  
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L'ESTRATÈGIA TERRITORIAL DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 2014 -2020 I 
LÍNIES DE FUTUR:  
Laura Dalmau Pol. Enginyera Agrònoma. Sub-directora general de Planificació Rural del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
 
Resum 
El Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020 és un dels 
principals instruments de planificació d’actuacions per als territoris rurals, donant especial 
atenció als sectors agraris i forestals. El programa, aprovat per a Comissió Europea el juliol del 
2015, s’ha desplegat satisfactòriament superant les fites previstes a mig termini que seran 
objecte d’anàlisi del marc de rendiment aquest any 2019. El programa s’assenta en 4 grans 
eixos d’acció i en una programació estratègica al voltant del Foment de la reactivació 
econòmica i la creació d’ocupació, establir polítiques específiques per als joves del món rural, 
promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels 
recursos naturals i estimular la innovació i la transferència de coneixements. També es 
destaquen les actuacions que poden desenvolupar-se en l’àmbit de la masia. 
Per últim, es comenten les noves propostes legislatives sobre la política agrícola comuna (PAC) 
per al proper període 2021 – 2027. 
 
Paraules clau: desenvolupament rural, política agrària, masia, estratègia territorial. 
 
 
 
Resumen 
El Programa de desarrollo rural de Catalunya para el período 2014-2020 es uno de los 
principales instrumentos de planificación de acciones para los territorios rurales, prestando 
especial atención a los sectores agrícola y forestal. El programa, aprobado por la Comisión 
Europea en julio de 2015, se ha desplegado con éxito superando los hitos establecidos a medio 
plazo que serán objeto de análisis del marco de rendimiento de este año 2019. El programa se 
estructura en 4 grandes ejes de acción y en una programación estratégica en torno a la 
promoción de la reactivación económica y la creación de empleo, establecer políticas 
específicas para los jóvenes en las zonas rurales, promover acciones dirigidas a la mitigación y 
adaptación al cambio climático y la protección de los recursos naturales y estimular la 
innovación y la transferencia de conocimientos. También se destacan las acciones que pueden 
desarrollarse en el ámbito de la masía. 
Por último, discutiremos la nueva legislación propuesta sobre la política agrícola común (PAC) 
para el próximo período 2021 – 2027. 
 
Palabras clave: desarrollo rural, política agraria, masía, estrategia territorial. 
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La xarxa europea d’accés a la terra: trajectòria i reptes. Xarxa de Custòdis del territori 

RESUM PROJECTE - ACCESS TO LAND NETWORK:  
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Catalunya. La Xarxa de Custòdia del Territori considera estratègic treballar la temàtica de 
l'accés a la terra, per la seva vinculació amb la preservació del sòl agrícola i de determinades 
pràctiques que afavoreixen la biodiversitat lligada als espais agraris. Amb aquest objectiu, la 
Xarxa de Custòdia del Territori es vincula a la Access to Land Network i encara el repte 
d'integrar els coneixements que es generin i de canalitzar-los a altres actors clau, així com de 
enfortir-se de cara a la incidència en polítiques públiques relacionades. Aquesta xarxa 
informal, establerta l'any 2012, representa unes 17 entitats d'arreu d'Europa i té l'objectiu de 
fomentar l'intercanvi d'experiències i promoure la importància d'assegurar l'accés a la terra 
per l'agro-ecologia. Al llarg dels últims anys, la Access to Land Network ha permès, entre 
d'altres, generar recursos informatius estratègics, presentar peticions al Parlament Europeu i 
consolidar iniciatives locals ja existents. Actualment enforteix i amplia la seva activitat a través 
de diferents projectes europeus.  

 

RESUMEN PROYECTO - ACCESS TO LAND NETWORK:  

Conservar tierra para la agricultura agro-ecológica y para el consumo local es un reto real y 
urgente en Cataluña. La Xarxa de Custòdia del Territori considera estratégico trabajar la 
temàtica del acceso a la tierra, por su vinculación con la preservación del suelo agrícola y de 
determinadas prácticas que favorecen la biodiversitat asociada a los espacios agrarios. Con 
este objetivo, la Xarxa de Custòdia del Territori se vincula a la Access to Land Network y afronta 
el reto de integrar los conocimientos que se generen y de canalizarlos a otros actores clave, así 
como de consolidarse de cara a la incidencia en políticas públicas relacionadas. Esta red 
informal, establecida el año 2012, representa unas 17 entidades europeas y tiene el objetivo 
de fomentar el intercambio de experiencias y promover la importancia de asegurar el acceso a 
la tierra para la agro-ecología. A lo largo de los últimos años, la Access to Land Network ha 
permitido, entre otros, generar recursos informativos estratégicos, presentar peticiones al 
Parlamento Europeo y consolidar iniciativas locales ya existentes. Actualmente consolida y 
amplia su actividad a través de diferentes proyectos europeos.  
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L'ESTRATÈGIA TERRITORIAL DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 2014 -2020 I 
LÍNIES DE FUTUR:  
Laura Dalmau Pol. Enginyera Agrònoma. Sub-directora general de Planificació Rural del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
 
Resum 
El Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020 és un dels 
principals instruments de planificació d’actuacions per als territoris rurals, donant especial 
atenció als sectors agraris i forestals. El programa, aprovat per a Comissió Europea el juliol del 
2015, s’ha desplegat satisfactòriament superant les fites previstes a mig termini que seran 
objecte d’anàlisi del marc de rendiment aquest any 2019. El programa s’assenta en 4 grans 
eixos d’acció i en una programació estratègica al voltant del Foment de la reactivació 
econòmica i la creació d’ocupació, establir polítiques específiques per als joves del món rural, 
promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels 
recursos naturals i estimular la innovació i la transferència de coneixements. També es 
destaquen les actuacions que poden desenvolupar-se en l’àmbit de la masia. 
Per últim, es comenten les noves propostes legislatives sobre la política agrícola comuna (PAC) 
per al proper període 2021 – 2027. 
 
Paraules clau: desenvolupament rural, política agrària, masia, estratègia territorial. 
 
 
 
Resumen 
El Programa de desarrollo rural de Catalunya para el período 2014-2020 es uno de los 
principales instrumentos de planificación de acciones para los territorios rurales, prestando 
especial atención a los sectores agrícola y forestal. El programa, aprobado por la Comisión 
Europea en julio de 2015, se ha desplegado con éxito superando los hitos establecidos a medio 
plazo que serán objeto de análisis del marco de rendimiento de este año 2019. El programa se 
estructura en 4 grandes ejes de acción y en una programación estratégica en torno a la 
promoción de la reactivación económica y la creación de empleo, establecer políticas 
específicas para los jóvenes en las zonas rurales, promover acciones dirigidas a la mitigación y 
adaptación al cambio climático y la protección de los recursos naturales y estimular la 
innovación y la transferencia de conocimientos. También se destacan las acciones que pueden 
desarrollarse en el ámbito de la masía. 
Por último, discutiremos la nueva legislación propuesta sobre la política agrícola común (PAC) 
para el próximo período 2021 – 2027. 
 
Palabras clave: desarrollo rural, política agraria, masía, estrategia territorial. 
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