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1. Introducció
El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya promou un procés de

participació per a l’elaboració de l’Agenda Estratègica Pirineu. Aquest procés vol obrir espais i
canals de participació mitjançant les persones participants puguin proposar i arribar als grans
temes que siguin claus pel desenvolupament sostenible del territori.

El present informe presenta els resultats de la quarta sessió territorial referida a la
concreció de les idees de projectes recollides en la fase 1. En aquesta sessió, celebrada en el
municipi de Berga, s’ha treballat una priorització de les idees de projectes. A més, s’ha concretat
un llistat d’accions que intenten especificar la definició i viabilitat de cada projecte
transformador.

Aquest document presenta primer el context i antecedents del projecte, segon resum les
dades de participació en la sessió corresponent i per últim, es fa el desplegament de les
propostes recollides.

1.1. Antecedents i context
El 31 de maig de 2022 l’aleshores Departament de la Vicepresidència i de Polítiques

Digitals i Territori va presentar al Consell Executiu el document d’inici de l’elaboració de l’Agenda
Estratègica del Pirineu. Aquest document és un resum d’idees i propostes que ha de permetre
iniciar el procés de debat i elaboració d’un instrument útil i viu al servei del desenvolupament del
territori.

L'Agenda Estratègica del Pirineu pretén consensuar amb els agents del territori alguns projectes
amb una gran capacitat transformadora, que generin il·lusió i que afrontin els principals reptes
que té el territori pirinenc en matèria de desenvolupament socioeconòmic sostenible. No aspira
ser un pla estratègic amb centenars d’accions, aposta més per concretar i executar uns pocs
projectes, d’ampli abast territorial i temàtic.

El procés participatiu de l’Agenda estratègica del Pirineu ha de servir per identificar els principals
reptes que té el territori pirinenc, recollir propostes de projectes d’abast pirinenc amb una gran
capacitat transformadora i seleccionar quines d’aquestes propostes són les prioritàries i més
adequades.

Objectiu estratègic de l'Agenda

● Potenciar el futur del Pirineu sobre la base de situar les persones al centre del debat tot
garantint la sostenibilitat econòmica i ambiental i la digitalització com a motors de
desenvolupament.

● Empoderar la ciutadania per decidir el futur del territori.
● Garantir l’arrelament de la població al territori a través de potenciar la possibilitat de

treballar-hi dignament i poder-hi construir el projecte vital.
● Garantir els serveis bàsics com la sanitat o l’ensenyament, l’oci, la conservació de l’entorn

i l’adequació de les infraestructures bàsiques del Pirineu.
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1.2 Objectius del procés participatiu
● Facilitar que la ciutadania participi en el plantejament del futur del territori.
● Identificar els principals reptes (i les potencialitats) que té el territori pirinenc.
● Recollir propostes de projectes d’abast pirinenc amb una gran capacitat transformadora.
● Seleccionar quines propostes de projectes són les prioritàries i adequades.

1.3 Eixos del procés participatiu
Eixos de debat

Les persones i la governança: accions per a l’arrelament de la població i l’accés als serveis
bàsics i a l’habitatge; creació de serveis mancomunats; creació de l’Agència de desenvolupament
dels territoris del Pirineu; desplegament de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran o l’aplicació de
l’Agenda rural i l’Agenda dels pobles i ciutats de Catalunya 2050.

Medi ambient i sostenibilitat: accés i ús sostenible, inclusiu i equitatiu als recursos naturals;
gestió dels boscos i sòls agrícoles; potenciació d’una indústria verda; parcs naturals com a porta
d’entrada al Pirineu o el desplegament de les energies renovables i de les infraestructures de
càrrega de vehicles elèctrics.

Desenvolupament econòmic i innovació: aprofitament del patrimoni cultural i de l’esport com
a motor de desenvolupament; creació del Museu virtual del Pirineu o mesures per esdevenir un
territori intel·ligent on s'aprofiti les possibilitats del teletreball per atreure talent. El Llibre blanc
de les estacions de muntanya, aprovat el 2020, serà la guia per la diversificació d’aquestes
infraestructures.

Mobilitat i connectivitat: millora de les infraestructures; arribada de la fibra òptica a tots els
municipis i més cobertura al mòbil; plans directors de mobilitat; integració de la tarifació i
transport a la demanda. Manteniment dels camins i el desplegament de la xarxa d’heliports
públics H24.

1.4 Idees de projectes a concretar en els tallers territorials
En els tallers sectorials i en el marc d'aquests quatre eixos s'han recollit 224 propostes

d'idees de projectes, les quals l'equip assessor del procés ha fet la síntesi arribant a agrupar les
aportacions en 17 idees de projectes transformadors.

Un primer exercici en els tallers territorials és la revisió d'aquestes disset idees de
projectes presentada i la seva correcció abans de prioritzar i concretar els projectes. És així que
en cadascun dels tallers territorials, aquestes disset idees de projectes es van modificar i
millorar. El resultat d'aquesta evolució del llistat d'idees de projectes transformadors original es
visualitza en cadascuna de les actes dels tallers territorials.
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Llistat original de les idees de projectes transformadors

1. Habitatge per als pirinencs: creació d’una borsa pirinenca d’habitatge assequible (de
lloguer) i suport a la rehabilitació de cases destinades a 1a residència
Idees relacionades:

● Implementació de fórmules diverses per alliberar habitatges buits i posar-los a lloguer.
● Incentius als propietaris per fer lloguer a la gent del territori.
● Bonificacions per fer millores/obres en cases grans.
● Ajudar a crear oferta per donar ús a edificis buits.
● Facilitar l'execució d'obres per rehabilitació o obra nova als pobles del Pirineu.
● Foment a la rehabilitació d'habitatges amb criteris de sostenibilitat, a preus assequibles i

plantejant noves formes d'habitatge (cooperatives d'habitatge, compartir habitatge amb
persones grans que viuen soles, etc.), amb tres objectius: que hi hagi disponibilitat
d'habitatge; fomentar l'aprofitament de fusta i energies renovables i el manteniment del
patrimoni arquitectònic.

● Regular l'ús turístic, incentivar habitatge habitual versus segones residències, i ajudar a
crear oferta per donar ús a edificis buits.

● Tenir el lideratge de la Generalitat de Catalunya - GENCAT i el suport dels ajuntaments (i
els consells comarcals).

2. Desplegament d’una nova governança pirinenca genuïna i enfortida
Idees relacionades:

● Aprofitar la renovació de la Llei de Muntanya.
● Reforçar els consells comarcals per oferir serveis directes als ajuntaments petits.
● Enfortir l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran - IDAPA

perquè esdevingui una gran agència de suport al desenvolupament sostenible.
● Preveure espais de participació i codecisió, coordinats pels consells comarcals,

dinamitzats de manera professional, i vinculats a diversos sectors estratègics (benestar
de les persones, sector primari i producte promoció econòmica, connectivitat, medi
natural, etc.).

● Assemblea Ciutadana i Comunitària del Pirineu: òrgan, obert i de lliure participació per a
totes les persones i entitats del Pirineu, que afavoreixi la relació entre valls i territoris
diversos, i funcioni com a ens consultiu previ a l'aprovació de nova normativa o fiscalitat
amb impacte directe en el Pirineu.

● Impuls d’una escola de polítics i administració pública: tot i que ja existeixen organismes
que treballen en aquest sentit, caldria formació específica per a municipis de muntanya i
fer més pinya o lobby. Alhora cal reflexionar sobre la desafecció respecte a la classe
política i la manca de vocacions locals en aquest sentit.

3. Crear una “Autoritat de Transport Pirinenc” que promogui un sistema de gestió del
transport públic integrat i sostenible arreu del Pirineu
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Idees relacionades:
● Integració tarifària. Tal com s'ha fet amb l'àrea metropolitana, el transport públic del

Pirineu
● hauria de tenir preus homogenis i d'acord amb la distància recorreguda.
● Sistema innovador públic i sostenible pensat per connectar de manera accessible les

valls del Pirineu i fomentar sinergies i dinàmiques internes, no només cap als centres
urbans. Sistema de transport subvencionat que assumeixi les “pèrdues” parlant en
termes estrictament economicistes, i que es pensi com una aposta territorial per facilitar
les connexions intervalls, amb una mirada projectada al futur.

● Treball conjunt de tots els agents que realitzin actuacions de transport: escolar, adaptat,
regular, etc. per tenir una visió conjunta de necessitats i recursos disponibles. Suport en
l'adaptació del transport.

● Transport a demanda eficient i ben gestionat. Software de gestió.
● Tots els transports públics de la Generalitat dels diferents departaments, a disposició de

la població. Ara estan infrautilitzats i depenen de cada departament.
● Millora de les infraestructures, serveis i freqüències de transport públic, per carretera o

tren, i amb preus de bitllets integrats i descomptes per desplaçaments intra i
intercomarcals habituals.

● Avançar cap a la conversió dels autocars i autobusos de combustió a vehicles elèctrics o
d'hidrogen, més sostenibles.

● Potenciar i ampliar l’accés per transport aeri.

4. Eix transversal ferroviari com a via de connexió entre les valls pirinenques
Idees relacionades:

● Avançar cap a la interconnexió de les dues línies ferroviàries que actualment hi ha al
Pirineu per oferir una comunicació transversal per la serralada eficient i sostenible. Això
ha de permetre relligar aquest territori tan gran i segmentat per l'orografia.

5. Xarxa de vies ciclables pels fons de valls per afavorir la mobilitat lenta i sostenible
entre els nuclis de població pirinencs
Idees relacionades:

● Crear vies ciclables resseguint les valls i els grans cursos fluvials pirinencs: Noguera
Pallaresa, Segre, etc.

● Definir xarxa de carrils-bici segregada del trànsit rodat.
● Aprofitar la nova xarxa per fomentar, també, activitats cicloturístiques vinculades a

promoció del producte local i patrimoni cultural (per exemple iniciativa Tour de Lord).

6. Pirineu connectat al món: cobertura a tot el territori
Idees relacionades:

● Implementar diverses mesures tecnològiques que garanteixin la cobertura total
d’Internet arreu del territori (alta muntanya, àrees ramaderes, pobles petits, etc.)

● Completar el desplegament de fibra òptica a totes les ciutats i pobles del Pirineu.
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● Desplegament de la cobertura de telefonia mòbil al màxim de nuclis i en espais naturals
protegits.

7. La universitat del Pirineu
Idees relacionades:

● Descentralitzada i centrada en temàtiques de muntanya: treballant singularitats,
necessitats.

● Si això no es considera viable, es pot organitzar una xarxa per connectar les universitats
existents amb la muntanya. Sobretot en disciplines que normalment no hi estan tan
connectades: econòmiques, medicina, dret.

● Descentralitzat: pensar en com podem distribuir aquesta universitat pel territori, per
evitar lluites entre comarques.

● Que tingui vinculats alguns centres de recerca com ara el Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya (Centro Tecnológico Forestal de Cataluña) - CTFC, el Consell
Superior d'Investigacions Científiques - CSIC a Jaca o Institut de Geografia Alpina a
Grenoble.

● Crec que més enllà d'apostar per una universitat pirinenca (importantíssima), s'ha de
buscar formació per oficis.

● Una proposta concreta podria ser implantar al territori una universitat d'estudis d'Alta
Muntanya i d'agricultura regenerativa.

8. El Pirineu, nou pol d’atracció cultural per a creadors i artistes
Idees relacionades:

● Convertir el Pirineu en un espai que atregui artistes, per fomentar la cultura al Pirineu.
● Impulsar una xarxa d’espais de creació artística i de residència per a artistes.
● Assegurar la viabilitat a llarg termini de la xarxa de museus pirinencs, i que assumeixin

el rol de generadors de cultura a més de divulgadors.
● Programa de suport a la literatura pirinenca [escriptors, editors, llibreters, etc.] de tipus

creació, difusió, distribució, etc.

9. El Pirineu, un gran pavelló a cel obert: xarxa descentralitzada de centres i espais d’alt
rendiment esportiu
Idees relacionades:

● Considerar el Pirineu com a pavelló a cel obert que esdevingui espai de referència en
matèria esportiva. Millora de les instal·lacions i equipaments esportius (d'estiu i hivern).
L'esport com a generador de valors i oportunitats.

● Els espais naturals i les estacions de muntanya 365 dies a l’any.
● Centres per zones al Pirineu, per territoris i especialitzats en cada lloc en funció dels

valors del territori, per tal de fixar població i millorar la formació en aquest sentit i llocs
de treball.

● Treballar en la cohesió del territori en crear una "Marca" o "DO" que uneixi els esforços
de les diferents disciplines d'esport que ofereix el Pirineu: BTT, Senderisme, Running,
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Ultrarunning, Creant un lligam dins del territori que converteixi el Pirineu en un gran
parc d'atraccions per la pràctica dels esports de muntanya.

10. HUB innovador de productes agraris de muntanya sostenibles
Idees relacionades:

● Establir al Pirineu un hub de productes agraris sostenibles.
● Vincular-hi un centre de recerca dels productes agraris de muntanya sostenibles.
● Estudis per analitzar la viabilitat econòmica de distints conreus de cereal i lleguminoses

ecològics per veure'n el seu rendiment.
● Estratègies de diferenciació en alimentació: cultius en alçada, gourmet, marca pròpia,

recuperar varietats locals i posar valor a aquestes espècies i cultius.
● Relacionar-ho amb un turisme descentralitzat i desmassificat per potenciar el sector

agrari.
● Centre de recerca sobre la indústria lletera.
● Recuperació de varietats, nous cultius adaptats als canvis ambientals, a les demandes de

mercat.

11. Ramaderia pirinenca 4.0, impuls de noves tecnologies aplicades a la indústria
ramadera
Idees relacionades:

● Automatització de processos per facilitar la feina i afavorir així que més gent aposti per
treballar en el sector i millorar les jornades laborals equiparables a altres professions.
Tecnologia al servei de les persones per millora la qualitat de vida.

● GPS per la localització dels ramats, etc.
● Sistemes de regadius eficients, plantes de tractament de llenyosos i compostatge,

millorar accessos a les muntanyes i controlar la fauna salvatge.
● Creació de centres logístics i de primera transformació.

12. Ramaderia extensiva, fem-la viable connectant-la als serveis ecosistèmics
Idees relacionades:

● Automatització de processos per facilitar la feina i afavorir així que més gent aposti per
treballar en el sector i millorar les jornades laborals equiparables a altres professions.
Tecnologia al servei de les persones per millora la qualitat de vida.

● Sistemes de regadius eficients, plantes de tractament de llenyosos i compostatge,
millorar accessos a les muntanyes i controlar la fauna salvatge.

● Creació de centres logístics i de primera transformació.

13. El Pirineu, destinació referent en (eco)turisme d’observació de fauna salvatge
Idees relacionades:

● Desenvolupar un projecte que potenciï el recurs de fauna salvatge a nivell Pirineu i
pre-Pirineu, per tal de generar activitat desestacionalitzada i per a tot l'àmbit territorial.
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● Ajudaria a incrementar l'ocupació dels allotjaments, crear llocs de treball de guiatge i
acompanyament i podríem fer retorn amb activitats mediambientals.

● Recurs de caça i recurs d'observació d'espècies (relacionar-ho amb una indústria
agroalimentària de la caça).

14. Impulsar comunitats energètiques locals al Pirineu que aprofitin els recursos
energètics propis (biomassa, energia solar, energia hidroelèctrica, etc.)
Idees relacionades:

● Consultoria tècnica per la gestió dels recursos energètics- Xarxes logístiques de
distribució - comunitats energètiques, etc.

● Fomentar cooperatives energètiques per millorar en l'autoconsum energètic.
● Reduir la dependència energètica.
● Pirineu, model de generador d'energia calorífica amb biomassa i sense ús de

combustibles fòssils.

15. La gestió forestal sostenible, un motor econòmic real al Pirineu
Idees relacionades:

● Dinamització i impuls de la gestió de la massa forestal com a economia de muntanya: ús
energètic, construcció, biodiversitat.

● Cal promoure la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu per tal que puguin
esdevenir motor d'activitat econòmica i al mateix temps ser més resilients al canvi
climàtic i els possibles fenòmens adversos (incendis, temporals, etc.).

● Creació de diferents empreses petites repartides pel territori per aprofitar aquesta fusta
i fabricar cases sostenibles km0.

● Involucrar tots els segments: ramaderia, pagesia, gestors forestals, etc.
● Millora de la gestió dels boscos per a la recuperació de biomassa i foment de les xarxes

logístiques de distribució.
● Elaboració de fusta estructural, nous productes fusta laminada, estructures de fusta.
● Els aprofitaments forestals hauran d’incorporar nous valors d'ús social (boscos

terapèutics, el bosc com a espai lúdic, d'aprenentatge, salut) i aniran més enllà de
l'aprofitament de la fusta.

● No tallar els boscos madurs, les masses forestals més antigues i especials pels seus
valors compensant els drets de talla dels propietaris tant per la recerca com per a usos
alternatius (boscos terapèutics, birdwatching).

16. Entrem en (bio)matèria
Idees relacionades:

● Partenariats público-privats, per al desenvolupament d'indústries vinculades a nous
biomaterials, a partir de matèria provinent de l'agricultura i la silvicultura.

● Augmentar la competitivitat de les empreses locals i donar valor al producte del territori.
Exemples: fibres tèxtils a partir de fusta, biocombustibles amb subproductes agrícoles,
etc.
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17. Reserva de la Biosfera Transfronterera del Parc Pirinenc de les Tres Nacions
Idees relacionades:

● Enfortir el conveni entre el Parc Natural Alt Pirineu, el Parc Natural de les Valls del
Comapedrosa, el Parc Natural de Sorteny, i el Parc Natural Regional de Pyrénées
Ariégeoises.

● Impulsar la candidatura a la Organización de las Nacions Unides per a l'Educació, la
Ciència i la Cultura - UNESCO, juntament amb Andorra i Arieja (França), de la figura de
Reserva Biosfera Transfronterera que permeti aplicar els Objectius de Desenvolupament
Sostenible - ODS de forma participativa en un territori singular.

.
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2. Assistència i participació

2.1 Perfil dels participants

Nombre de participants a la sessió del procés participatiu i descripció: 15 participants, 80
aportacions.

Taula 0.1. Procedència dels participants

Lloc Nombre de participants % participants

Berga 5 36 %

Berguedà 3 21 %

Ripollès 2 13 %

Cerdanya 1 6 %

Barcelona 1 6 %

Manresa 1 6 %

Vallès Occidental 1 6 %

Sense especificar 1 6 %

Total 15 100 %

Taula 0.2. Genere

Gènere Nombre de participants % participants

Masculí 9 60 %

Femení 6 40 %

No binari 0 0 %

Total 15 100%
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2.2 Llistat d’entitats participants

Taula 0.3. Llistat d’entitats participants

ADRCAT-Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya-Central

Ajuntament de Berga

Generalitat de Catalunya

Acció

Consell Comarcal del Berguedà

Berga Camp Independent

Departament de la Presidència Gencat

Estació Rasos de Peguera

ACEB-Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà

ADRCAT-Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya-Central

ALRGB - Associació Leader Ripollès Ges Bisaura

Consell Comarcal del Berguedà

Parc Natural del Cadí - Moixeró

Consell Comarcal del Ripollès
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3. Recull d’aportacions
3.1 Revisió i priorització d’idees de projectes

Revisió

En aquesta primera part les persones participants revisen el llistat d’idees de projectes
amb la consigna d’afegir alguna idea de projecte que no estigui reflectida en el document i
plantejar la seva priorització.

Les conclusions a les quals el grup arriba són les següents:

1. Es mantenen les noves idees de projecte dels taller precedents:
a. Serveis bàsics per a les persones (salut i social).
b. Nou model de turisme integral.
c. Promoció empresarial i indústria.

2. Es mantenen les agrupacions d’idees de projectes dels tallers precedents:

a. Es manté el tema: Mobilitat integrada i interconnectada que aglutina els
següents projectes:

i. Crear una “Autoritat de Transport Pirinenc” que promogui un
sistema de gestió del transport públic integrat i sostenible arreu
del Pirineu.

ii. Eix transversal ferroviari com a via de connexió entre les valls
pirinenques.

iii. Xarxa de vies ciclables pels fons de valls per afavorir la mobilitat
lenta i sostenible entre els nuclis de població pirinencs.

b. Es manté el tema: Sector primari innovador 4.0 que aglutina els següents
projectes:

i. HUB innovador de productes agraris de muntanya sostenibles.
ii. Ramaderia pirinenca 4.0, impuls de noves tecnologies aplicades a

la indústria ramadera.
iii. Ramaderia extensiva, fem-la viable connectant-la als serveis

ecosistèmics.
c. Es manté el tema Nou model turístic que aglutina els següents projectes:

i. El Pirineu, destinació referent en (eco)turisme d’observació de
fauna salvatge.

d. Es proposa el tema: Gestió forestal multifuncional que aglutina les
següents idees de projectes:

i. Impulsar comunitats energètiques locals al Pirineu que aprofitin
els recursos energètics propis (biomassa, energia solar, energia
hidroelèctrica, etc.).

ii. La gestió forestal sostenible, un motor econòmic real al Pirineu.
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3. Es manté la proposta sobre que “la Nova governança pirinenca genuïna i
enfortida” es consideri com una eina i no com un projecte en el mateix sentit dels
altres. Per tant, es posa com un tema separat de la resta.

4. Es manté el canvi de nom de la idea de projecte “Universitat del Pirineu” per “El
Pirineu territori de coneixement” per ampliar l’àmbit educatiu d’intervenció.

Llistat final i priorització

Habitatge per als pirinencs: creació d’una borsa pirinenca d’habitatge assequible (de
lloguer) i suport a la rehabilitació de cases destinades a 1a residència

11 vots

Mobilitat integrada i interconnectada
- Crear una “Autoritat de Transport Pirinenc” que promogui un sistema de gestió del

transport públic integrat i sostenible arreu del Pirineu
- Eix transversal ferroviari com a via de connexió entre les valls pirinenques
- Xarxa de vies ciclables pels fons de valls per afavorir la mobilitat lenta i sostenible entre

els nuclis de població pirinencs.

13 vots

Pirineu connectat al món: cobertura a tot el territori

2 vots

El Pirineu territori de coneixement

15 vots

El Pirineu, nou pol d’atracció cultural per a creadors i artistes

6 vots

El Pirineu, un gran pavelló a cel obert: xarxa descentralitzada de centres i espais d’alt
rendiment esportiu

8 vots
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Sector primari innovador 4.0
- HUB innovador de productes agraris de muntanya sostenibles
- Ramaderia pirinenca 4.0, impuls de noves tecnologies aplicades a la indústria ramadera
- Ramaderia extensiva, fem-la viable connectant-la als serveis ecosistèmics

14 vots

Gestió forestal multifuncional
● Impulsar comunitats energètiques locals al Pirineu que aprofitin els recursos energètics

propis (biomassa, energia solar, energia hidroelèctrica, etc.)
● La gestió forestal sostenible, un motor econòmic real al Pirineu

25 vots

Entrem en (bio)matèria

7 vots

Reserva de la Biosfera Transfronterera del Parc Pirinenc de les Tres Nacions

0 vots

Nou model turístic
● El Pirineu, destinació referent en (eco)turisme d’observació de fauna salvatge

11 vots

Impuls del servei a les persones
- Atenció a la gent gran
- Millora de la cobertura de salut

10 vots

Promoció empresarial i industrial

7 vots
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Idees de projectes seleccionats

Les vuit idees de projectes finals a concretar són:

Idea de projecte: Gestió forestal multifuncional
- Impulsar comunitats energètiques locals al Pirineu que aprofitin els recursos

energètics propis (biomassa, energia solar, energia hidroelèctrica, etc.)
- La gestió forestal sostenible, un motor econòmic real al Pirineu

Idea de projecte: El Pirineu territori de coneixement

Idea de projecte: Sector primari innovador 4.0
- HUB innovador de productes agraris de muntanya sostenibles
- Ramaderia pirinenca 4.0, impuls de noves tecnologies aplicades a la indústria

ramadera
- Ramaderia extensiva, fem-la viable connectant-la als serveis ecosistèmics

Idea de projecte: Mobilitat integrada i interconnectada
- Crear una “Autoritat de Transport Pirinenc” que promogui un sistema de gestió del

transport públic integrat i sostenible arreu del Pirineu
- Eix transversal ferroviari com a via de connexió entre les valls pirinenques
- Xarxa de vies ciclables pels fons de valls per afavorir la mobilitat lenta i sostenible entre

els nuclis de població pirinencs.

Idea de projecte: Habitatge per als pirinencs: creació d’una borsa pirinenca
d’habitatge assequible (de lloguer) i suport a la rehabilitació de cases destinades
a 1a residència

Idea de projecte: Nou model turístic
● El Pirineu, destinació referent en (eco)turisme d’observació de fauna salvatge

Idea de projecte: Impuls als servei a les persones
- Atenció a la gent gran
- Millora de la cobertura de salut

Idea de projecte: El Pirineu, un gran pavelló a cel obert: xarxa descentralitzada
de centres i espais d’alt rendiment esportiu

º
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3.2 Concreció de projectes
Abans d’iniciar el treball de concreció es pregunta a les persones participants per quin

tema volen començar segons el seu coneixement, això per equilibrar la quantitat, diversitat i
escala dels temes amb la informació que la gent pot aportar. Es treballa la concreció de tres
temes.

Projecte: Gestió forestal multifuncional

Descripció: es tracta de promoure la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu per tal
que puguin esdevenir motor d'activitat econòmica i al mateix temps ser més resilients al canvi
climàtic i els possibles fenòmens adversos (incendis, temporals, etc). A més d'impulsar
comunitats energètiques locals al Pirineu que aprofitin els recursos energètics propis
(biomassa, energia solar, energia hidroelèctrica, etc.).

En aquest grup es visualitza la complexitat per arribar al plantejament de propostes, per això
cal acotar prèviament els següents punts:
● Sobre a quina zona del territori del Pirineu ens referim, cada zona territorial té una

realitat geogràfica diferent.
● Sobre a quina zona administrativa, cadascuna té les seves particularitats, a més de la

seva coordinació entre elles.
● Sobre en quin àmbit ens referim per concretar els projectes, en els nuclis urbans o en les

zones rurals. Això determina un tipus de concreció o un altre.

Un altre punt que aquest grup identifica és que per treballar la Gestió forestal multifuncional
cal fer-ho des de la transversalitat, per exemple, dels següents àmbits:
● Habitatge, amb la promoció de models d’accés a l’habitatge que pugui afavorir a

l’arrelament de les persones. Això requereix la millora dels serveis bàsics  de salut i
educació. Es proposa:

- Modificar de les normatives urbanístiques per afavorir l'accés a l'habitatge.
- Promoure nous models d'habitatge cooperatiu.
- Promoure projectes de promoció de l'habitatge rural mitjançant facilitats per a la

rehabilitació i augment el parc públic
● La gestió dels recursos com l’aigua.
● La millora de la mobilitat i el transport.
● Projectes de biodiversitat
● Promoció del sector primari vinculat a la gestió forestal.
● Formació i noves tecnologies per a desenvolupar projectes de gestió integral de l'espai

rural.

Les accions plantejades referides a la gestió forestal multifuncional són:

Accions:

ACCIÓ 1: Afavorir la conservació de boscos madurs vells segons els criteris de gestió dels
boscos.
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ACCIÓ 2: Impulsar la recuperació de pastura de sòl segons els criteris adients de la tala.

ACCIÓ 3: Promoure l'articulació de tot el procés integral per l'aprofitament i cura dels
boscos des de la gestió, el seu processament de la matèria primera i fins a la seva
comercialització.

ACCIÓ 4: Es proposa un projecte per a la creació de mancomunitats per a la
comercialització dels productes de la gestió dels boscos segons les zones del
Pirineu.

ACCIÓ 5: Promoure les comunitats energètiques municipals integrant al veïnat, xarxes de
calor, d'electricitat, etc.

ACCIÓ 6: Implementar projectes de sensibilització i educació ambiental sobre
l’aprofitament i protecció dels boscos.

ACCIÓ 7: Impulsar un projecte del segell de qualitat de la fusta pirinenca per exemple per a
la fusta estructural a més de promoure la inversió pública i privada per a la seva
producció i comercialització.

Governança, aliances i coordinació:

ACCIÓ 8: Promoure l'associacionisme entre propietaris forestals i ramaders.

ACCIÓ 9: Articular la Llei de Muntanya amb la llei d'urbanisme dels municipis del territori
pel que fa a la planificació i ús de sòl. Amb la cura que la Llei de Muntanya
mantingui el seu pes i autonomia normativa.

ACCIÓ 10: Cal un ens regulador, coordinador i integrador entre l'escala local dels municipis i
l'escala global de la Generalitat i l'estat espanyol. No cal duplicar, es pot donar
més competències a les Comarques i generar espais de trobada i coordinació.

Projecte: El Pirineu territori de coneixement

Descripció: es tracta de descentralitzar els espais formatius de tots els nivells, universitaris,
cicles formatius, Centros de Innovación y Formación Ocupacional-CIFOS, etc. i que els temes
de producció i transmissió de coneixement estiguin alineats amb les necessitats i singularitats
del territori.

Accions:

ACCIÓ 1: Impulsar una xarxa entre centres i formacions que tinguin en compte a la realitat
del territori.

ACCIÓ 2: Projecte per a la creació d’espais de “cothinking” i coworking, tipus grups operatius
del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - DACC. S’han de
fer grups de treball que connectin l’àmbit local amb les empreses i la universitat.
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ACCIÓ 3: Identificar iniciatives similars (referents) i apropar-s’hi per col·laborar. Per
exemple, la Universitat de Muntanya d’Itàlia.

ACCIÓ 4: Afavorir ofertes universitàries online, amb complement de sessions presencials
rotatives.

ACCIÓ 5: Projecte a escala pirinenca d’ofertes de cicles formatius intercomarcals adaptats
a les empreses i a les necessitats del territori: Crear noves línies educatives
oficials per estudis centrats en temàtiques rurals i de muntanya. Han de triar-se
formacions que tinguin interès dins del territori. Com a recurs imprescindible,
caldria generar centre de connexió amb 5 G. També altres participants estan
d’acord en la idea que els centres de formació desenvolupin temàtiques lligades
al territori, que afavoreixin l’arrelament de la gent jove.

ACCIÓ 6: Identificar les disciplines amb futur professional al Pirineu i que puguin anar
lligades amb les especificitats de la serralada.

ACCIÓ 7: Promoure graus més relacionats amb l’economia del Pirineu. Per exemple, gestió
forestal i grau veterinari.

ACCIÓ 8: Projecte per impulsar una xarxa d'espais polivalents que permetin el teletreball,
estudi, i facilitin la interrelació, socialització i conversa amb professors,
investigador, alumnes per afavorir les relacions de l’ecosistema.

ACCIÓ 9: Promoure la implementació de sistemes telemàtics pel desenvolupament de la
formació.

ACCIÓ 10: Fomentar estades formatives al territori.

Governança, aliances i coordinació:

ACCIÓ 11: Facilitar aliances per a propostes d’espais de cothinking i coworking: Generalitat,
universitats i empreses

ACCIÓ 12: Cal posar els recursos necessaris per a propostes com la d’espais de cothinking i
coworking: Finançament autonòmic més l’aportació de les universitats.

ACCIÓ 13: Aliances necessàries per noves línies educatives oficials per estudis centrats en
temàtiques rurals i de muntanya: universitats catalanes i centres de recerca.

ACCIÓ 14: Vincular el món empresarial i els professionals per generar el retorn de talents i
treballadors al Pirineu.
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Projecte: Nou model turístic

Descripció: es tracta de promoure un model turístic regeneratiu i sostenible, que aprofiti i posi
en valor les singularitats del territori, que diversifiqui les seves ofertes i activitats, sigui
desestacionalitzat i generi oportunitats i condicions per l'arrelament de la població.

Accions:

ACCIÓ 1: Fer un estudi dels límits de càrrega del turisme en el territori.

ACCIÓ 2: Regulació amb càrregues fiscals als habitatges turístics, per així equilibrar
l'impacte del turisme en el territori.

ACCIÓ 3: Adequar la taxa turística per equilibrar l'impacte del turisme en el territori.

ACCIÓ 4: Implementar mesures per a la protecció de la biodiversitat contra la pressió
turística.

ACCIÓ 5: Impulsar un projecte per a la creació d’una agència de promoció turística
conjunta del Pirineu amb una estructura ben vertebrada.

ACCIÓ 6: Promoure iniciatives de serveis i experiències oferides per empreses i persones
locals del territori.

ACCIÓ 7: Donar impuls a experiències que fomentin un turisme  transversal que es pugui
gaudir tot l’any.

ACCIÓ 8: Posar en valor el producte local i les tradicions. També per al visitant.

ACCIÓ 9: Impulsar el projecte d’una marca integral del Pirineu: que promogui el turisme
sostenible i regeneratiu que inclogui natura, cultura, i gastronomia i es centri en
la marca pròpia del Pirineu i els productes KM 0.

ACCIÓ 10: Incentivar l’oferta turística tot l’any.

Governança, aliances i coordinació:

ACCIÓ 11: Per crear un agència de promoció turística conjunta del Pirineu cal la coordinació
de: Diputacions Comarcals, Consells Comarcals, Generalitat de Catalunya,
Ajuntaments, sector privat, xarxa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC).
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Projecte: Impuls als servei a les persones

Descripció: aquest tema aborda les accions corresponents a l’atenció a la gent gran, a la
millora dels serveis de salut, la pobresa energètica i els joves.

Accions:

ACCIÓ 1: Reforçar els projectes d'atenció a persones en risc d'exclusió social.

ACCIÓ 2: Reforçar els serveis d'atenció de la salut per a la gent gran incidint especialment
en augmentar el personal especialitzat.

ACCIÓ 3: Implementar estratègies i diverses fórmules perquè l'atenció primària sigui de
proximitat i arribi a tots els pobles.

ACCIÓ 4: Invertir en reforçar la comunicació aèria mitjançant l’ampliació dels heliports per
a l'atenció d'emergència i arribar als pobles més enllunyats. Enfortir els serveis
d'emergència.

ACCIÓ 5: Implementar una xarxa de serveis d'atenció de la salut itinerants en el marc
d'afavorir la connectivitat entre els pobles del Pirineu.

ACCIÓ 6: Implementar xarxes de serveis alternatius com l'atenció domiciliària per a la gent
gran.

ACCIÓ 7: Es proposa com fonamental un projecte per ampliar i potenciar a escala del
Pirineu la mobilitat a demanda per afavorir la connectivitat amb els nuclis urbans.
Establint xarxes entre tot el sistema, innovar amb les noves tecnologies, millorar
la comunicació i informació, etc

ACCIÓ 8: Abordar l'arrelament dels joves mitjançant projectes transversals que abordin: les
oportunitats laborals, l'accés a l'habitatge, ofertes culturals i d'esport,
oportunitats de formació de qualitat i de lleure

ACCIÓ 9: Impulsar un projecte formatiu a escala Pirineu de transferència del coneixement
de les activitats productives locals:  Aprenentatge com "l'aprenent". Així es poden
promoure projectes de relleu generacional per als diversos oficis i activitats
productives del territori mitjançant la pedagogia, sensibilització, forment de
borses d'ofertes de treball segons demanda del territori i projectes de noves
tipologies. Es pot treballar els vincles familiars, amb els visitants, i donar opció a
formes alternatives de treball que siguin atractives.

ACCIÓ 10: Implementar mesures de beneficis i estímuls a les empreses locals per promoure
el treball per a la gent jove.

ACCIÓ 11: Desplegar un programa d'oficis vinculats a les necessitats i característiques del
territori.

ACCIÓ 12: Abans de tot s'ha de fer un treball de contextualització territorial i sectorial per
poder definir els projectes d’impacte social i adaptar-los a l'escala més global del
Pirineu, ja que cada part territori segons les seves delimitacions geogràfiques i
polítiques i sector a tractar té diversitat de context que complica i la formulació
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d'un projecte transformador.

ACCIÓ 13: Impulsar un projecte d'aprofitament de la biomassa per afrontar la pobresa
energètica. Aquest projecte es podria vincular amb el projecte 16 del llistat
original d’idees de projectes “Entrem en (bio)matèria”
Es podria treballar en dos àmbits:
1° Enfortir i articular-lo a escala del Pirineu, el treball que fan els Ajuntaments
d'obrir la recollida de residus de la tala per l'ús de la gent local que necessita
aquest combustible.
2° Crear amb les comunitats de biomassa un espai que es pugui destinar a la
recollida de residus de tala per a les famílies que necessiten aquesta font
d'energia.

Governança, aliances i coordinació:

ACCIÓ 14: Designar més competències i pressuposts als Consells Comarcals.

ACCIÓ 15: Organitzar de manera periòdica jornades virtuals i trobades entre comarques per
tractar temes claus pel desenvolupament del Pirineu.

ACCIÓ 16: Enfortir la relació entre l'Agenda 2030 i el projecte Leader.

ACCIÓ 17 Cal un compromís real per articular l'escala local amb la global del Pirineu pel que
fa a la gestió, coordinació i competències administratives.

Projecte: Mobilitat integrada i sostenible al Pirineu

Descripció: es tracta de superar la dispersió i dificultats de connectivitat del territori, això
mitjançant una “Autoritat de Transport Pirinenc” que promogui un sistema de gestió del
transport públic integrat i sostenible arreu del Pirineu, la superació de les dificultats de la
comunicació transversal i la promoció d’estratègies de mobilitat que aposten per a la
sostenibilitat.

Accions:

ACCIÓ 1: Promoure serveis de “llançadores” descentralitzat en format arbre, cap a centres
de transport propers, integrat amb la xarxa de transport públic.

ACCIÓ 2: Projecte per ampliar i articular el transport a demanda a escala Pirineu: Fomentar
i desenvolupar la xarxa de transport a demanda de manera que sigui fàcil d'usar i
accessible (tipus taxi, minibús). Complementar amb una app de transport a
demanda flexible. S'expliquen alguns projectes que ja existeixen, per exemple a la
Garrotxa on es fan servir les noves tecnologies per facilitar la gestió de les
sol·licituds del servei.

ACCIÓ 3: Més campanyes de comunicació o publicitàries per potenciar l’ús del transport
públic i donar-lo a conèixer.
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ACCIÓ 4: Activitats cicloturístiques vinculades a la promoció del producte local i el
patrimoni cultural.

ACCIÓ 5: Impulsar la línia de ferroviària fins a Berga.

ACCIÓ 6: Impulsar una xarxa pirinenca rural.

ACCIÓ 7: Promoure la connexió intercomarcal.

ACCIÓ 8: Potenciar una línia regular transversal de bus.

ACCIÓ 9: Implementar pols d’intermodalitat (cotxe, bicicleta, bus, tren).

ACCIÓ 10: Integració tarifària regulada per una autoritat de transport.

ACCIÓ 11: Projecte de l'eix transversal de dos tipus d'eixos: el ferroviari i el viari (fer estudi i
identificar el qual és el més adient): Hi ha un tall entre valls, i encara que el túnel
del Cadí talla aquesta lògica, cal desenvolupar la connexió transversal de manera
eficient, amb túnels o altres solucions.
Tornant a l'eix transversal, es parla de la possibilitat de fer un segon i tercer nivell
d'eix transversal que connecti el Berguedà, el Solsonès, que sigui paral·lel a la
C-25. Com una mena d'annex al transversal del Pirineu.

ACCIÓ 12: Impulsar un transport públic urbà aplicat al rural que sigui intercomarcal: tarifes,
freqüències, etc.

ACCIÓ 13: Fer un inventari de la xarxa de transport actual.

ACCIÓ 14: Projecte per apostar per una xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics a imatge del desplegament de fibra, però ajustat a la realitat dels pobles
de muntanya.

ACCIÓ 15: Implementar la Integració tarifària.

ACCIÓ 16: Millora de la línia R3: a línia R3 s'ha de millorar quant a rapidesa, comoditat,
freqüència. Per això s'ha de portar a terme el desdoblament de la via i adaptar-la
a l'orografia del territori, amb la dificultat que suposa i tenir en compte les
necessitats de manteniment. L'R3 s'ha de connectar amb Andorra, que és un
territori clau en les relacions transfrontereres i amb el qual ja existeixen molts
vincles.

ACCIÓ 17: Iniciar un projecte transfronterer amb Andorra: Cal una gran inversió per portar a
terme aquest projecte transfronterer i per aconseguir els diners. Es poden
establir aliances amb l’estat espanyol, amb Andorra i França, i demanar fons
europeus.
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ACCIÓ 18: Es proposa desenvolupar la xarxa de vies verdes i blaves, específiques del Pirineu
afegint les vies transfrontereres.

Projecte: El Pirineu, un gran pavelló a cel obert: xarxa
descentralitzada de centres i espais d’alt rendiment esportiu

Descripció: tracta de considerar el Pirineu com a pavelló a cel obert que esdevingui espai de
referència en matèria esportiva. Millora de les instal·lacions i equipaments esportius (d'estiu i
hivern). L'esport principalment el de muntanya com a generador de valors i oportunitats. Els
espais naturals i les estacions de muntanya 365 dies a l’any. Especialització, formació i
treballar en la cohesió del territori en crear una "Marca" o "DO" que uneixi els esforços de les
diferents disciplines d'esport que ofereix el Pirineu.

Accions:

ACCIÓ 1: S’ha de fer una coordinació per desestacionalitzar les estacions d’esquí i
muntanya i generar ús durant tot l’any.

ACCIÓ 2: Una altra idea que es destaca com a molt important i sobre la qual hi ha consens
de grup, és que s’ha de regular l’accés als espais naturals per aconseguir la seva
sostenibilitat i conservació.

ACCIÓ 3: Es proposa el projecte “Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de Peguera - EEMRP”
com a projecte tractor a la comarca del Berguedà: Proposta feta per a l’empresa
Rasos de Peguera, S.A. compartit amb el grup. La persona que ha fet la proposta
considera que aquest projecte compleix amb tots els criteris plantejats per ser un
projecte transformador.
En els annexos s’adjunta l’argumentació i informació sobre aquest projecte.
Aquesta ampliació d’aquesta proposta va ser enviada per la persona participant
via correu electrònic.
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4. Annexos

4.1. Resultats de l’enquesta d’avaluació de les sessions

En aquest apartat s’inclouen els resultats de les enquestes d’avaluació de les sessions
fetes als participants. Es presenten els resultats globals.

S’han rebut 14 qüestionaris de valoració sobre  aquest taller, dels quals s’ha fet la següent
valoració:

Valoració de la preparació de la sessió

Sembla que els objectius de la sessió han estat clars així com els materials i la informació prèvia.
El 90% considera que  la convocatòria i enviament de la informació ha estat clar.

Valoració de l’execució de la sessió
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Sobre l’execució, el 90% de les persones participants consideren que els horaris han estat
adequats, el 100% (entre molt i bastant) aproximadament de les opinions en aquest tema han
estat representades. El 90% consideren que els dinamitzadors tenen molt i bastant  bon nivell
professional i han afavorit el debat. El 80% consideren que la sessió ha permès aproximar i
millorar la relació entre la ciutadania i l’Administració. El 100% (entre molt i bastant) consideren
que la sessió ha incrementat la xarxa de relació entre persones interessades en la mateixa
matèria.

Valoració general de la sessió

Sobre la valoració general, el 100% (entre molt i bastant) de les persones participants considera
que està satisfeta amb els resultats de la sessió, el 100% (entre molt i bastant) està satisfeta amb
la seva participació, el 100% (entre molt i bastant) considera que s’han assolit els objectius
plantejats i el 100% (entre molt i bastant) considera que ha après coses que no sabia.
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4.2. Imatges de la sessió

4.3. Informació complementària dels participants
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1 
 

L’empresa Rasos de Peguera, S.A. presenta la PROPOSTA  “Estació d’Esquí i Muntanya Rasos 

de Peguera” com a projecte tractor a la comarca del Berguedà, en el Punt 9. El Pirineu, un 

gran pavelló a cel obert: xarxa descentralitzada de centres i espais d’alt rendiment esportiu. 

Idees relacionades: * Els espais naturals i les estacions de muntanya 365 dies a l’any. Aquesta 

PROPOSTA, de forma molt sintetitzada va ser presentada per Rasos de Peguera S.A. a la Sessió 

núm. 4 - Berga (al Consell Comarcal del Berguedà, 03/11/2022, de 16:30 a 18:30). Aquesta 

sessió va comptar amb la presència de la Directora de Polítiques de Muntanya i del Litoral, el 

President del Consell Comarcal del Berguedà i el Conseller Comarcal de Medi Natural. En 

aquesta sessió es presentava l’Agenda Estratègica del Pirineu.   

L’objectiu de la sessió era debatre i ampliar els grans projectes tractors a partir de la mirada 

específica de cada territori. Aquests grans projectes tractors estaven especificats en el 

document  Síntesis d’idees de projectes transformadors recollits en les sessions participatives 

sectorials. Procés participatiu vinculat a l’Agenda Estratègica del Pirineu-Departament de 

Territori.  

L’estructura i operativa de la sessió consistia en analitzar 8 punts (d’aquests 20 temes) seguint 

les 3 DIRECTRIUS següents: (i) desglossar/concretar les idees/intencions en accions concretes; 

(ii) explicitar els recursos (i.e. viabilitat, finançament) per implementar les accions concretes ; 

(iii) concretar les governances (aliances, espais de col·laboració, partners) necessàries per 

executar les accions concretes. En fer això, també s’havien de tenir en compte els CRITERIS de: 

singularitat; escala pirinenca; contribució al benestar i progrés social; viabilitat; contribució a 

la lluita contra el canvi climàtic; inversió en tendències de futur; potencial multiplicador. 

L’empresa Rasos de Peguera, S.A. presenta la PROPOSTA  “Estació d’Esquí i Muntanya Rasos 

de Peguera” com a projecte tractor a la comarca del Berguedà, seguint aquestes DIRECTRIUS i 

aquests CRITERIS: 

Criteri de Singularitat: L’ Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de Peguera (EEMRP) impulsa el 

desenvolupament del territori (Berguedà, província de Barcelona) a partir de projectes 

específics i àmbits diferents [Instància de Rasos de Peguera SA a Ajuntament de Castellar del 

Riu, reg. gen. ent.: 101, d’1 de juny de 2016 / Instància de Rasos de Peguera SA a Vicepresident 

de la Diputació de Barcelona; Ajuntament de Moià, registre entrada: 612, de 2 de març de 

2016+ que posa en valor l’àmbit del Pirineu i aprofita els potencials específics d’aquest territori. 

Els Rasos de Peguera és el primer lloc on es va iniciar l’esquí a Catalunya, i a España a l’any 

1908. L’Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de Peguera és l’única estació de muntanya privada 

de la província de Barcelona [Pla Director de les Estacions de Muntanya-Departament de 

Territori; maig 2006; El Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya de Catalunya-Departament 

de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, 17 de juliol de 2020 i darrera 

actualització 02.05.2022]. 

Criteri d’Escala pirinenca: L’EEMRP està situada als municipis de Montmajor i Castellar del Riu. 

Es tracta de municipis petits inclosos a l’àmbit del Pirineu. L’EEMRP  pot beneficiar a un gran 

nombre de persones al Berguedà i contribuir a distribuir l’activitat econòmica de forma 

equilibrada arreu del territori. *Un model d’estació d’esquí i muntanya per al desenvolupament 

econòmic al Berguedà: Rasos de Peguera i la Diputació de Barcelona-Punt d’Informació 

Turística (PIRINEUS BARCELONA); Parc Lúdic-Parc de Neu: 4.000 nens/temporada; Estació 
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d’Esquí Nòrdic: 6.000 esquiadors/temporada; Estació Esquí Alpí: 44.000 

esquiadors/temporada; Parc de fauna i flora (Espai Interès Natural Ensija-Rasos de Peguera-

Xarxa Natura 2000): 82.000 visitants/any; Finançament inversions] 

La Candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern PIRINEUS 2030 (o 2034): l’oportunitat 

de treballar amb el Pirineu aragonès en cas de que el Comité Olímpic Espanyol (COE) decideixi 

presentar una candidatura conjunta Aragó-Catalunya. 

Criteri de Contribució al benestar i el progrés social: L’EEMRP contribueix al benestar i la 

cohesió social *Model d’estació d’esquí i muntanya per al desenvolupament social al Berguedà: 

llocs de treball directes a l’Estació; llocs de treball indirectes al Berguedà; col·laboració 

(sinergies positives) amb d’altres infraestructures del Berguedà (Pantà de La Baells, hotels 

berguedans, piscines municipals, càmpings berguedans, cases de turisme rural, clubs esportius 

berguedans, federacions, etc.)+ i *Model d’estació d’esquí i muntanya per al desenvolupament 

esportiu al Berguedà: Agència Catalana de Turisme (Segell Natura i Muntanya en Família); el 

programa Esport Blanc Escolar [esport Luge: modalitat Skeleton; esport Biatló; esport Esquí: 

modalitat esquí nòrdic]; esports paralímpics (integració social de persones amb discapacitat a 

través de l’esport; l’Esport Inclusiu Català): esquí de fons i Biatló [Biatlón paralímpico (Comité 

Paralímpico Español): Ciegos y deficientes visuales; Deportistas que compiten de Pie; 

Deportistas que compiten en Silla+; Parapent *zona de vol a l’Estació]; trail running curses de 

muntanya a l’estació (Berga Trail; marató de muntanya; cursa d’alta muntanya del Berguedà; 

Berga-Rasos-Berga, etc.); senderisme; escalada. 

Criteri de Viabilitat: El projecte tractor de l’Estació d’EEMRP és tècnicament viable 

[Legalització Instal·lació elèctrica a l’Estació d’Esquí Rasos de Peguera, ICICT Manresa (D1.03), 

registre d’entrada: 14 de febrer de 2000+ i econòmicament viable *Pla Director de l’Estació de 

Muntanya Rasos de Peguera, any 2007]. A més a més, l’Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de 

Peguera també és legalment viable [Al·legacions a l’Aprovació Inicial del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Castellar del Riu, Carta Certificada a Ajuntament de Castellar del Riu, 

23/05/2016]. Tota la documentació de l’Estació d’Esquí i Muntanya Rasos presentada (any 

2022) al Departament de Territori *Coordinador de les Estacions de Muntanya (estació d’esquí 

nòrdic / estació d’esquí alpí / estació de muntanya; Direcció General de Transports (telesquís: 

transport per cable); Directora General de Polítiques de Muntanya i del Litoral; Serveis 

Territorials a la Catalunya Central-COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME A LA CATALUNYA 

CENTRAL]. 

Criteri de Contribució a la lluita contra el canvi climàtic: l’EEMRP contribueix a assolir els 

objectius de neutralitat climàtica, així com a la conservació dels serveis ecosistèmics i a la 

millora de la qualitat ambiental [és l’Estació més propera a Barcelona i, per tant, és l’Estació de 

km. 0]. [Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal presentat al Centre de la Propietat Forestal- 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural-Generalitat de Catalunya]. 

Criteri d’Inversió en tendències de futur: els recursos han de servir preferentment per 

impulsar sectors que potencialment seran punters i estratègics en les properes dècades. 

*Model d’estació d’esquí i muntanya per al desenvolupament sostenible al Berguedà: una 

estació “sense ciment” (poc desenvolupament immobiliari); aprofitament de la biomassa (finca 

amb certificació de gestió forestal sostenible) per als edificis i equipaments de l’Estació; 
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energia solar en edificis i equipaments de l’Estació; energia eòlica (mesures de torre de vent 

fetes); bombeig aigua (ariet)] 

Criteri de Potencial multiplicador: a fi de treure la màxima rendibilitat dels recursos públics, el 

projecte tractor Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de Peguera té una elevada capacitat de 

generar sinergies amb el lideratges forts, establir complicitats i col·laboracions entre el sector 

públic i el privat, i que permetin impulsar grans inversions on participin el màxim nombre 

d’agents possibles: [R.A.T.C.-Rasets Altitude Training Center (rem, piragüisme, atletisme, 

triatló, triatló d’hivern: col·laboració entre l’Estació d’Esquí i Muntanya i el Pantà de La Baells; 

col·laboració entre Costa Ginebreda S.L. - ACCIÓ-Agència per a la Competitivitat de 

l’Empresa·Departament Empresa – Agència de Desenvolupament del Berguedà; 2015-2016-

2017-2018-2019-2020-2021-2022] i [B.S.T. – Barcelona Ski Tunnel (esquí nòrdic, biatló: 

col·laboració entre Guipu S.A. – PIMEC – Shenandoah University, Virginia (USA); 2018-2019-

2020)]. 

Directriu d’Accions concretes: A.- Aprofitaments forestals de fusta; B.- Aprofitament ramader 

(ramaderia ecològica); C.- Aprofitament cinegètic (coto de caça); D.- Aprofitaments forestals 

no fusters (bolets, tòfones, etc.); E.- Apicultura; F.- Emplaçament antenes a Rasets – Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI); G.- Emplaçament ADF a Rasets – 

Associació Defensa Forestal (ADF  Montesmon); H.- Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de 

Peguera. [Documentació presentada a: Vicepresident Diputació de Barcelona, Instància a 

Ajuntament de Moià, entrada núm. 612, 2 de març de 2016; Ajuntament de Castellar del Riu, 

Instància a Ajuntament de Castellar del Riu, entrada núm. 101, 1 de juny de 2016]. 

Directriu dels Recursos: Infraestructures i equipaments: Centre d’Esports de Muntanya i 

Entrenament en Alçada (RATC); Estació d’Esquí Nòrdic; Estació d’Equí Alpí; SnowPark i 

BikePark; Parc de Fauna i Flora (Espai Interès Natural Ensija-Rasos de Peguera-Xarxa Natura 

2000-ZEPA, protecció de l’espai natural, preservació fauna , flora i mosaic forestal); Càmping 

de Muntanya (Glamping) i equipaments esportius relacionats. 

Els esports d’hivern com una tradició arrelada a Catalunya i als Rasos de Peguera: esports de 

neu (freestyle esquí, Telemark, Salts d’esquí, Biatló, Esquí alpí, Combinada nòrdica); esports de 

gel (Hoquei gel, Patinatge artístic, Cúrling, Skeleton, Luge, Bobsleigh); esports de tracció amb 

gossos (múixing, canicròs). 

L’Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de Peguera (Berguedà, Barcelona) com a proyecto tractor 

para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación (MINISTERIO PARA LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO). Empresa promotora del proyecto: Rasos 

de Peguera S.A. Se trata de un proyecto en colaboración (aportar información requerida para 

cada empresa). 

L’Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de Peguera (Berguedà, Barcelona) com a destino turístico 

sostenible en el medio rural i com a recuperación del patrimonio (i.e. lugar del inicio del esquí 

en España) y difusión de proyectos culturales (i.e. museo de la nieve) (MINISTERIO PARA LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO). 
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L’Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de Peguera (Berguedà, Barcelona) [Propuesta técnica] com 

a projecte tractor dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya eligible 

per a finançament europeu NextGenerationEU [NextGenerationEU - ACCIÓ-Generalitat de 

Catalunya. Connecta’t a ACCIÓ+. 

Directriu de les Governances: l’Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de Peguera està tramitant 

actualment la documentació amb el Departament  d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural (Direcció General d’Energia (per a la millora d’infraestructures de serveis d’electricitat); 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic; Direcció General de Polítiques 

Ambientals i Medi Natural; Agència Catalana de l’Aigua (ACA); Secretaria d’Agenda Rural 

(caça); Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi; CTFC-Centre de Ciència i 

Tecnologia Forestal de Catalunya; Direcció General d’Agricultura i Ramaderia (vaques). 

Distintes col·laboracions i cooperacions establertes per a la implementació de l’Estació d’Esquí 

i Muntanya Rasos de Peguera amb: Generalitat de Catalunya; Diputació de Bardelona; Consell 

Comarcal del Berguedà; Agència de Desenvolupament del Berguedà; Ajuntament de Berga; 

Ajuntament de Castellar del Riu; Ajuntament de Montmajor; Ajuntament de Fígols; 

Ajuntament de Vallcebre; Ajuntament de Cercs; Ajuntament de Saldes; Associació pel 

Desenvolupament Rural de la Catalunya Central; RFEDI-Real Federación Española de Deportes 

de Invierno (Biatlón); FADI Aragón-Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (Biatlón); 

FCEH-Federació Catalana Esports d’Hivern (Biatló); Guardia Civil (Biatlón); Universitats (UOC; 

FUB-Manresa; Shenandoah University; ESERP Business&Law School Barcelona); Delegació 

Berguedà-Cambra de Comerç de Barcelona; Gremi d’Hostaleria del Berguedà; ACEB-Associació 

Comarcal Empresaris del Berguedà; PIMEC.; Agents Rurals; CME-Cos Mossos Esquadra; Centre 

Excursionista de Catalunya; Club Esquí Berguedà; Centre Excursionista Montserrat.   

Finalment, l’empresa Rasos de Peguera, S.A. també va presentar el mètode per a desenvolupar 

la PROPOSTA  “Estació d’Esquí i Muntanya Rasos de Peguera” com a projecte tractor a la 

comarca del Berguedà, consistent en CONNECTAR PER COOPERAR [1], la metodologia 

PENTAGROWTH *2+ i la voluntat  de “to develop formal strategic Alliances and sign partnership 

agreements [Working Capital (Alliances); Experience Capital (Board of Advisors); Monetary 

Capital (Banks, Emotional Investors, Strategic Investors, Financial Investors)]. [3] 

[1]  Afterwork de l’ACEB-Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà. “Connectar per 

Cooperar” Dr. Marc Bernadich; Font del Balç, 24 d’octubre de 2022. 

[2] The Pentagrowth methodology helps organizations design new business models with 

exponential growth potential by recombining the available assets and capacities with the free 

elements available in the ecosystem. The model is based on the five key dimensions for 

exponential growth identified after studying 50 organizations that have grown moret han 50% 

in revenue and number of users for five consecutive years. “Pentagrowth Report. The 5 levers 

of accelerated growth.” IDEAS FOR CHANGE. 

[3] “DD_Communicating Your BP_English Version.pdf” Dave Darsch. Entrepreneur in 

Residence/Advisor. Shenandoah University. 

 


