Màster Universitari en Arquitectura de l’Escola d’Arquitectura del Vallès
en col·laboració amb el municipi de Sant Bartomeu del Grau 2016-2017

ACTA 2ª TROBADA
TROBADA AMB ARQUITECTES

Jornada de treball amb taules participatives entre els veïns i veïnes
de Sant Bartomeu i l’Escola d’Arquitectura del Vallès

Dia: Divendres, 25 de novembre de 2016.
Horari previst: de 18:00 a 21:00h
Lloc de realització: El Casal de Sant Bartomeu del Grau

ASSISTENTS: Mercè Sucarrat, Tècnica de desenvolupament local a l’Ajuntament de Sant Bartomeu del

Grau. Els estudiants d’arquitectura del Màster i Marta Serra, coordinadora de les jornades. Assisteixen al
voltant de 30 i 40 veïns i veïnes de Sant Bartomeu del Grau.

OBJECTIUS:

- Presentar oficialment el procés col·laboratiu als veïns i veïnes per part dels estudiants.
- Agrupar els projectes per temàtiques i crear un espai de treball on compartir reptes de cada projecte i
poder-los resoldre amb els veïns implicats.
- Facilitar la implicació, coneixement i aportació més enllà de les sinèrgies i contactes individuals que s’estan
donant.
- Detectar punts forts i febles de cada temàtica per aconseguir información per projectar.
- Generar un marc de coneixement comú i popular entorn cada tema, que cada veí pugui tenir una visió general
de tot el que s’està fent i que es pugui opinar sobre diversos temes encara que no afectin directament. Assegurem una transmissió transversal del coneixement que generem.
- Generar la possibilitat d’incidir en les propostes durant el procés del seu desenvolupament.
- Pas de tots els assistents per les 5 taules, durant uns 25min a cada una d’elles.

DESENVOLUPAMENT I CONCLUSIONS DE CADA TAULA DE TREBALL

1. TAULA NAUS PUIGNERÓ
1.1 OBJETIUS
Entendre millor la visió dels veïns envers les naus, presentar idees de projecte, detectar possibles demandes
del poble que podrien absorbir-se en l’àmbit de la fàbrica.
1.2 DESENVOLUPAMENT PER GRUPS
GRUP 1
- La nau de l’ajuntament es preveu enderrocar.
- Es podria fer una planta de cervesa artesana.
- S’hauria d’obrir cap al nord, cap a les vistes.
- Hem de lluitar per recuperar el poble.
- El carrer vell ha de canviar. Està previst modificar-lo.

GRUP 2
- Es necessiten voreres més grans.
- Pensar en com podrien aparèixer més locals comercials, tallers o oficines al carrer vell.
- Oferir espais per empreses més petites.
- S’ha d’integrar al paisatge.
- Pel carrer vell han de poder circular 2 cotxes sense haver de parar.
GRUP 3
- S’ha de veure com està planejat el POUM, es preveuen habitatges, equipaments municipals, espais
verds i indústria.
- El carrer plantejat al POUM passa pel moll de càrrega, que és un dels valors principals de la fàbrica.
- S’ha de donar amplitud al carrer Vell.
- St Bartomeu és un poble familiar, fins als 12 anys ho tens tot cobert. S’ha de potenciar.
- Com fer el poble atractiu pel jovent?
- S’ha d’oferir vivenda de qualitat.
- Les naus haurien de desaparèixer totalment.
GRUP 4
- S’hauria de sectoritzar per a possibles negocis més petits.
- Podem convertir les naus en la virtut del poble.
- Podria ser un espai per artistes o de museu.
GRUP 5
- Quina utilitat pot tenir la nau de l’Ajuntament?
- La nau no s’ha de tirar a terra, s’ha d’arreglar el carrer.
- Pel carrer Vell no s’hi pot passar, la nau s’ha d’aterrar.
- Hem de millorar la zona peatonal.
- A la nau de la cantonada (ajuntament), ja s’hi han fet coses. Per què està tancada ara?
- No interessa que vingui una empresa que no té cap relació amb el poble.
- Hem de fer una neteja de cara de la fàbrica.
- La carretera d’accés al poble s’hauria de millorar.
- La plaça nova no té cap mena d’ús, l’hem de recuperar.
1.3 CONCLUSIONS
S’ha pogut comprovar que hi ha tres visions clares del veïnat envers la nau. Hi ha un grup de gent que creu
que s’ha d’aterrar totalment, un altre sector creu que aterrar-la parcialment pot millorar la relació amb el
poble i un altre sector (el minoritari) que creu que s’ha de deixar tal i com està i trobar la forma industrial
que sigui bona per al poble. No s’ha entrat en massa detall de les propostes per falta de temps i pel fet que
moltes d’elles són contràries. Les discussions han acabat sent força superficials o fins i tots d’una carta als
reis dels desitjos que cada un té en relació a la nau sense ser massa rigorosos. Hem agafat contactes de la
gent interessada en hipotètiques futures converses.

2. TAULA MASIES I ENTORN RURAL
2.1 OBJETIUS i APORTACIONS PER TEMES
Es tractem els següents temes per cada grup d’assistents: Aigua, Purins, Energies renovables, Boscos i Biomassa, Turisme, Relació poble i masies, Pagesia autosuficient. Aquí recollim les diferents aportacions unides
per cada tema:
TURISME
- El turisme es un complement de l’activitat. Dona la possibilitat de rehabilitar i mantenir el patrimoni cultural. Es un recurs per connectar l’entorn rural amb gent de fora. Tenim cases de pagès de fa 170 anys que són
difícils de mantenir i el turisme pot ajudar amb aquesta manutenció.
- Actualment les cases de pagès son molt tancades i les normatives no permeten fer obertures, les cases són
fosques i no s’aprecia el paisatge que tenim a SBG.

- Si s’habilita la masia per acollir turistes i cohabita amb més activitats, cal tenir l’habilitat de no barrejar
l’habitatge, que sigui independent. Buscar l’equilibri.
- Al poble li caldria un hostal rural, que vagi d’acord al poble. A la gent de fora que pregunta per un establiment
hoteler la enviem a Vic. Es podria reciclar les cases de poble i això donaria molta vida i moviment.
BOSCOS, FUSTA I BIOMASSA
- És una energia que va lligada amb les energies renovables i ajuda a la neteja dels boscos.
- Fa un temps utilitzàvem gasoil, ara fem llenya. Es lo mateix que la biomassa però més rústic. Abans
s’aprofitaven molt més els boscos, també hi havia més quantitat de boscos i era un procés cíclid.
- Els boscos fan pena. Es impossible pagar jornalers per netejar els boscos.
- S’utilitza també bestiar per netejar. La tendència són les brigades que treballen per la diputació. Hi ha finques
que s’han afiliat i van treballant de manera cíclica.
- La neteja dels boscos té futur. A Bergueda hi ha un comunat d’energia de biomassa i tracten l’autogestió dels
boscos.
- Tenim molt pins tot i que no és una espècie autòctona, actualment s’estan talant molts pins per fer prats i
poder llençar els purins que sobren. Això ho estant aplicant les macrogranjes.
- La fusta de pi no té un gran valor i s’ha de pagar molt per fer la neteja ja que s’ha de tenir en compte que hi
ha molta pendent.
- Ara la gent no passeja per la mala gestió dels boscos ja que li convindria una neteja.
- Cal donar una activitat a la neteja sinó no surt a compte.
- Lo seu seria que o ho arregla cada particular o es dóna a l’administració, el mateix passa amb les masies.
- A l’entorn de les masies va bé, però en el poble no
- Ja no es pot anar a buscar bolets per l’estat dels boscos.
- Jo compro llenya a 12 Km d’aquí i si pogués comprar-ne aquí ho faria.
- El problema es posar-nos d’acord en la gestió dels boscos.
- Per a fer camps de conreus els boscos es talen ràpid
- El principal problema és ficar-se tots d’acord
- Actualment existeix també el turisme actiu.
- Al Bergueda hi ha molt bosc públic i les brigades estan formades per persones que estan a l’atur, això es
gestió directe.
- Fusta que es tala, aprofitar-la. Surt factible depenent del bosc que tinguis.
- Hi ha molts propietaris que necessiten netejar els boscos.
- Els pins tenen molt baixa qualitat. Els pellets per ser bo ha ser de roure, alzina. Pel pi val més tallar l’arbre.
L’autoproducció entrant dins la unió europea va quedar abandonat. No es farà la inversió fins que es necessiti.
- El problema és la primera neteja. Si vols portar animals primer l’has de condicionar. Hi ha subvencions. Associació de propietaris. Abans hi havia cases que vivien del bosc.
- Les hores que perds en un hort per tenir un tomàquet no es rentable, surt mes a compte anar al supermercat
i comprar-lo.
- La societat d’ara mata la societat d’abans.
- A qui que li toqui la loteria i sigui un romàntic pot ser autosuficient. Pels que conreen de lloguer mai recuperen la inversió.
- S’hi creu però a nivell de cooperativa. Lloc on guardar la fusta en tenen. Necessitarien un local gran, una
talladora municipal i una normativa que afavoreixi a totes les parts. D’aquesta manera seria factible.
- Quan a l’escola es va instal·lar la caldera de biomassa. No va sortir viable perquè comprar la maquinària era
massa car. Entrar una màquina al bosc té el seu preu. A Finlàndia és molt barat perquè la màquina es més
eficient, el preu està en els pendents.
- Triturar la fusta es lo més barat. El cost real es el fet d’entrar al bosc, agafar la fusta i tallar-la.
ENERGIES RENOVABLES
- Un altre recurs es l’energia eòlica, aquí a SBG tenim molt de vent i s’hauria d’aprofitar, és un concepte més
modern.
- A Sant Bartomeu hi ha moltes hores de sol, molt de vent. El problema és el govern. És quelcom que està viu
però no hi ha facilitats.
- Històricament alguna casa tenia molins per bombar l’aigua.
- Últimament estant sortint moltes possibilitats, noves tecnologies. És incoherent que Alemanya generi més
energia solar que nosaltres. Les plaques costen molt.
- Algú s’ha interessat per posar molins. El microclima d’aquí és molt bo per instal·lar les plaques solars. Si
produeixes massa has de pagar peatge és una merda de política estatal.

- És molt rentable. Per qüestions de sol seria molt bo. No pots connectar-te a la xarxa si no pagues el peatge.
- Jo ho pots ser energètic autosuficient, en temes energètics, amb la tecnologia es pot fer, però no et deixen.
T’has de donar de baixa si que pots. Has de comprar Tesla-bateries, tinc dubtes de si estan prohibides aquí. Cotxe
elèctric.
- Els pagesos són conscients del medi ambient, no només interessa en el que té un benefici.
- El purí dosificat està bé. Amb els residus hi ha molta polèmica.
- Amb els purins es pot fer energia? Si. Digestor. Actualment hi ha una regulació darrera que ajuda que donar
sortida a l’excés.
AIGUA, DEPURACIÓ I PURINS
- Aquest poble té moltes pendents i es necessitarien 4/5 depuradores. Només hi ha la de Puigneró i no funciona.
Es verteix les aigües contaminades de manera natural al territori.
- Les aigües subterrànies estan contaminades pels purins. Els pous que s’utilitzaven antigament ja no es poden
utilitzar, s’han contaminat.
- Es porten purins de tot arreu.
- També a vegades es tiren els purins a hores que no toquen, recordo a l’estiu a les 2 de la tarda un camió llençant
purins. Es molt molest per l’olor.
- L’administració hauria de regular els horaris.
- Es podria proposar un dipòsit comunitari o algun sistema de recuperació d’aigües.
- Necessitem alternatives, ja que el dia que els pous deixin de funcionar aquí ens quedarem aïllats.
- Amb els anys l’aigua estava a 50 metres, ara com més pous es facin l’aigua va baixant i esta a 150 metres.
- Hi ha pous assecats
- Es treu aigua d’un cantó i baixa d’un altre.
- La captació d’aigua individual és veu factible, hi ha cases que la reaprofiten per regar o netejar el cotxe, no per
l’interior de la casa. La col·lectiva difícil.
- Els pous estan tots contaminats. Hi ha moltes masies que no estan connectades enlloc, s’abastien de pous i
dipòsits. Abans l’aigua de la pluja se la bevien directament.
Energia renovables:
- Aquí fa molt de vent
- Podríem tenir molinets petits com es fa a Alemanya
- Una casa que es al poble va voler posar-ne un molí petit i l’ajuntament no va donar permís potser per un tema
paisatgístic.
- A La Sala tenen un digestor que genera energia per granja i la xarxa i l’aigua que li sobra la neutralitza.
- Si l’ajuntament ho pogués fer a nivell municipal hi hauria energia per tot el poble.
- És una situació irremeiable. S’hauria de matar al 50% dels porcs. Ara els purins se’ls emporta un camió i ho
llencen.
- Existeix una alternativa? Hi ha instal·lacions de depuració. Necessiten energia. T’ha de sortir a compte el rendiment.
- Purins-biodigestor: Es una gran inversió. A menys que la faci l’estat.
- M’agradaria fer com de petit, anar a les fonts naturals i tenir aigua. Forma part de l’economia. Als pous estan
fent un mal enorme. No pots veure aigua de cap font. Abans no havia tants controls. Ara no en queda cap de font
potable.
RELACIÓ POBLE-MASIES
- La relació entre el poble i les masies es bona. Tots venim de pagès aquí al poble.
- Tot el poble abans vivia de pagès.
- Hi han només dues famílies que fan de pagès com abans. La majoria que gestiona aquest entorn són empresaris, les macrogranges.
- El poble no treu profit de tenir les cases de pagès al voltant.
- El turisme rural es de les úniques coses bones. Tot i que no es fa bé, hi ha molta competència, ja que cadascú
ho fa a la seva manera. És una manera de donar a conèixer el poble, tenir més persones en moviment.
- Es veu viable que les masies treballin en cooperació, l’entorn del poble.
- En pagès s’ha de treballar tot l’any, la gent jove no vol treballar sempre. És sacrificat pel benefici que et dóna.
- Al poble està tot parat.
La masia és un element que utilitzen els recursos del territori per auto abastir-se, un model de producció que utilitza
el territori. La masia clàssica ha perdut el seu sinó. Com pot evolucionar per aportar quelcom bo, al poble, al territori?
- El concepte de masia d’abans ha passat a la història. Hi ha molta gent que treballa a un altre lloc i té el negoci a
la masia. La vida a la masia es per complementar una vida a part.

- Abans amb 2 o 3 coses ja tenies. Ara no et surt. Amb el model actual has de tenir molts camps i granja. No en
queden de masovers. La masia és una casa molt gran. El manteniment d’aquesta masia i adequar-la són molts
cèntims. En agricultura has de plantar el que et diuen. Està basada en grans terratinents, grans màquines. La
petita producció ja és impossible per qüestions higièniques, mercat i inversió.
- Quantes cases habitades hi havia, quantes en queden? És una problemàtica de mercat i normativa. Actualment
els amos de la terra lloguen algú que els hi portin les terres i després hi ha les granges integrades com Terradelles.
- Abans anaves a comprar aliments, ara està prohibit.
- En el mercat els productes són de fora del poble.
- S’hauria de fer una cooperativa, s’hauria de posar d’acord els productors, si algú ho vol ser i fer la vida difícil.
És un canvi de xip molt bèstia.
- El sistema cooperatiu hauria de comprar les màquines, però és molt poc rentable.
- La cooperativa: compartir els sistemes, reduir els costos.
- Però qui ho faria? No en quedar de gent no? El pagès petit ha perdut la força.
- Es podien fer granja-escoles, i que es pugui venir a comprar directament.
- El consumidor cada dia és més conscient d’on surt el producte. El valor del producte local, l’impacte ambiental
de transportar. Reforçar el tema d’agricultura ecològica, km 0. Públic proper.
- Volem: un bon preu i que sigui respectuosa amb el medi ambient.
- La demanda està creixent, donar imatge que és una indústria neta. Que el que et menges és natural. Ecologia:
producte proper, de confiança i transparència. El consumidor cada cop és més conscient de no contaminar el
medi ambient i les condicions dels animals.
- Cooperativa, un certificat no fa falta si és algú de confiança. Les jornades de portes obertes funcionen molt bé.
Donen orientació tant al productor dels gustos del seus clients, com els clients poden veure com es fa la producció i la qualitat d’aquesta.
- Hi ha un nou escorxador petit. Petita escala. S’ inaugura el 10 de desembre a Prats. Model de producció a petita
escala. Seria suficient. Es podria viure pròpiament del que es produeix en una masia. El menjar és estacional.
Oci no en tenim.
- Autosuficient totalment no es pot ser però actualment hi ha ecoxarxes en què pots compartir, intercanviar.
PAGESIA AUTOSUFICIENT
- Recuperar l’arquitectura tradicional i fer un mercat de producció. Actualment hi ha noves oportunitats, ja que la
gent començar a parar atenció per la qualitat dels productes que menja. Es una oportunitat pel nostre territori.
Potenciar dins del territori català el producte local, com una marca pròpia.
- Fer una marca local, això vagi suplint les macrogranges, això cada cop té més mercat.
- Potenciar que es pugui viure de la terra. Cadascú te el seu hort i es podrien fer intercanvis, ja que quan t’arriben
els enciams t’arriben tots de cop.
- A Perafita fan el millor formatge del món i també produeixen cervesa. Potenciar els productes locals.
- Seria interessant plantejar l’intercanvi i la cooperació a nivell de poble petit ja que auto abastir-se completament és difícil, és bo complementar. És fàcil a nivell d’un poble petit que la cooperació es pugui generar, entre les
masies i entre el nucli urbà i les masies.
- Productes propis: Què tardaria a amortitzar? L’agroecologia? Qualsevol negoci que tardis més de 5 anys no és
un negoci. A més, els masovers treballen moltes hores, t’has de quedar a la granja.
- Un mini escorxador estaria bé, tot i que sempre necessites una certificació.
2.2 REFLEXIÓ FINAL
La gestió dels boscos és un tema d’interès comú pels veïns, tant en com preservar-los a com aprofitar l’energia
que pot aportar la llenya de la neteja dels boscos com a biomassa. Per tal de tindre processos cíclics i sostenibles
dels boscos els veïns consideren que necessiten una infraestructura de xarxa per tal de poder treballar plegats
i aconseguir objectius comuns en tots els àmbits; aigua, energia, producció local. També tenen consciència de la
problemàtica que generen els purins al territori i la contaminació de l’aigua subterrània que es produeix.

3. TAULA HABITATGE
Organizadores: Annabel Barba, Lorea Díaz, Javier Gavín, Francisco Latorre, Alberto Noya, Siddartha Rodrigo.
3.1 OBJETIVOS
En primer lugar, la mesa de vivienda quería conocer cuáles son, a ojos de los vecinos, las condiciones de vida en
Sant Bartomeu, sus ventajas e inconvenientes y los valores más importantes para residir en el pueblo.
En segundo lugar, se profundizó sobre el bloque de Cal Simó, sobre la percepción que se tiene del mismo y se
tantearon las propuestas de programa de los grupos sobre los vecinos.
3.2 VIVIR EN SANT BARTOMEU
Se hace patente en todos los grupos el sentimiento de pertenencia al pueblo con valoraciones muy positivas
respecto a la calidad de vida, el paisaje, el clima y especialmente la tranquilidad. No se echan en falta servicios
básicos, excepto espacios deportivos, aunque sí se observan limitaciones de la localidad respecto a la ciudad,
en concreto, la falta de actividad y trabajo, “se vive bien aquí, pero se vive poco”. De hecho, los vecinos reclaman
que vivir en Sant Bartomeu no es una inversión immobiliaria, al contrario, pero que los precios de la vivienda son
económicos y la paz y la tranquilidad son una plusvalía importante. Es un pueblo es ideal para familias, que tienen
los servicios cubiertos para los niños hasta los 12 años pero no tanto para personas mayores.
Varios vecinos observan la dependencia del coche aunque no les parece un problema grave hasta la llegar a la
vejez, cuando la limitación de movilidad se convierte en factor determinante para continuar en Sant Bartomeu.
En cualquier caso la posibilidad de conducir es una necesidad para la vida en el pueblo.
La molestia principal de Sant Bartomeu es la presencia excesiva de los edificios de la antigua Puigneró, tanto las
fábricas como las viviendas por su volumen, aunque tienen buenos recuerdos de su vida durante el apogeo de
la industria. Muchos vecinos aún recuerdan la montaña que existía en el lugar actual de las fábricas y la oscura
masía original de Cal Simó. Se expone que hay un gran excedente de espacio construido en el pueblo pero no hay
demanda para ocuparlo y hay quienes piensan que “no hace falta vivienda en el pueblo, lo que hay es desorden”
mientras otros aseguran que resulta difícil encontrar una vivienda hoy en día.
3.3 CAL SIMÓ
La visión exterior es la de un conjunto degradado, sin ningún cuidado durante estos años y que no se adapta con
la imagen de pueblo de viviendas unifamiliares bajas que quieren para la localidad. Se valora negativamente la
escala del edificio por el bloqueo visual que supone, si bien algunos vecinos ya anuncian que lo que el edificio tapa
es la fábrica y el muro de contención y que de desaparecer, estos serán más evidentes. Reconocen que pocas familias de los habitantes actuales tienen relación con el resto de vecinos y algunos ponen de manifiesto el absurdo
de que en un pueblo tan pequeño como Sant Bartomeu se haya dejado crecer un pequeño gueto.
En un inicio, pocos se plantean la conservación de los bloques, que en el imaginario colectivo son un edificio
obsoleto y fuera de lugar, e incluso su rehabilitación tiene poca acogida. Sin embargo, al ser conscientes de la
cantidad de metros construidos de vivienda existentes en el bloque, equivalentes en planta a todas las viviendas
del tramo central del Carrer Vell, comienzan a ver la relevancia del edificio y las posibilidades de reutilización.
Afloraron entonces valores positivos del bloque que se ve como un edificio con muy buenas vistas, pisos amplios
y que han funcionado bien.
Fue especialmente relevante y emocionante la participación de Rosa García, u que vivió en los bloques durante
la infancia y de los pocos que continúan en Sant Bartomeu, que compartió con nosotros fotografías y experiencias de los bloques. De sus recuerdos destacamos la valoración positiva de las dimensiones y la relación con los
vecinos.
En cualquier caso, la cantidad de viviendas acumuladas y la percepción del volumen continúan siendo excesivos.
Aunque existen dudas respecto a la propuesta de INCASOL de derribo y reparcelación para adosadas, que ha
sido la propuesta oficial para el solar durante bastante tiempo, parece que es la más aceptada por los vecinos por
encajar mejor con el resto de edificaciones.

Otra parte relevante de los vecinos, concienciados por las posibilidades de aprovechamiento del edificio, consideran que “igual derribarlo totalmente no, pero si podría estar bien reducir su altura, reducir su impacto” y proponen el derribo de las plantas superiores para adaptarlo a la escala del pueblo. Esta opción se pone en cuestión
al conocer los problemas económicos y estructurales de esta intervención. En todos los casos existe además una
percepción muy negativa de los garajes traseros
Se hace evidente que lo que falta es dinero y que los pisos son un problema para el propietario además de mostrase molestos por tener que preocuparse por la deficiente gestión de INCASOL. Sin embargo, saben que podrían
ser una oportunidad para el pueblo bien gestionados y muchos vecinos consideran que, tras una buena reforma
y con un precio razonable, parte de ellos podrían tener salida aunque hay dudas sobre la viabilidad económica.
Vecinos que conocen el estado de construcción de los bloques reconocen que es una obra bien hecha y estructuralmente estable, al igual que las fábricas.
3.4 NUEVOS USOS
Al preguntar por posibles usos futuros varios vecinos reclamaron viviendas para la emancipación que permitan
retener a la población joven, que tienen dificultad para encontrar viviendas de tamaño y precio asequible y se ven
obligados a marcharse a otros municipios mayores.
Se entiende que el programa de viviendas tuteladas que porponemos es pertinente en el pueblo y de hecho ya fue
una propuesta electoral hace unos años, aunque nos manifiestan sus dudas sobre la dificultad para instalarlo en
el edificio debido a las condiciones de accesibilidad.
En cuanto a nuestras propuestas para el aprovechamiento del volumen construido, parece que no existe demanda de m2 para talleres en el pueblo ya que los negocios tienen mejor salida en Vic e incluso los negocios con sede
de Sant Bartomeu trabajan fuera del pueblo. Proponen que quizá pudieran funcionar locales más pequeños de
servicios, una oferta que no exista ya en las fábricas y algunos vecinos jóvenes se muestran muy interesados en
esta opción.
Los vecinos también se interesan en la conversión del edificio de residencia para campos de trabajo para la rehabilitación aunque algo escépticos con el modelo de residencia temporal en un pueblo como Sant Bartomeu,
que les parece una posibilidad difícil. Una vecina propone convertirlo en una residencia de estudiantes para la
Universidad de Vic, con servicio de transporte diario o en una escuela agraria.
Varios vecinos apuntan a que aunque Vic se encuentre muy cerca, para la gente de la plana la distancia psicológica a Sant Bartomeu es mucho mayor a la real y eso dificulta la llegada de nuevos habitantes.
3.5 CONCLUSIÓN
Se observa entre los asistentes Incertidumbre y diversidad de opiniones respecto a los bloques y a la necesidad
de vivienda en el pueblo pero nos sentimos muy respaldados con algunas propuestas de programa, especialmente en relación a viviendas de un tamaño menor dirigidas a la emancipación o a personas ancianas con mayor
dependencia.
Observamos que la respuesta inmediata es derrumbarlo o eliminar alguna altura, pero tras la explicación de las
dificultades técnicas comienzan a darnos nuevas ideas para su rehabilitación.
Los vecinos son bien conscientes de que es un problema y creemos que, tras la sesión, también consiguen verlo
como una oportunidad, de hecho, obtenemos valoraciones muy positivas del solar y del emplazamiento por su
parte así como de nuestras propuestas.
Sin embargo, la percepción negativa del edificio en los habitantes del pueblo, especialmente por su aspecto y
escala es general y se reafirma como un tema a tener muy en cuenta para las propuestas.
Agradecemos a todos los asistentes su colaboración, ideas y diálogo y esperamos que nuestras aportaciones
resulten de utilidad tanto a los habitantes de Cal Simó como al resto del pueblo.

4. TAULA ESPAI PÚBLIC
Organizadores: Marta Manzanares y David A. Garcia (acta), Marta Medina, Gemma Pedragosa, Júlia Breiz, Víctor
Ruiz y Melissa Martín (dinamizadores), y Marina Santos (controladora del tiempo y dinamizadora).
4.1 OBJETIVOS
En primer lugar, obtener una percepción general de los espacios libres cercanos a la vila y los vecindarios del
municipio, así como identificar los temas y aspectos que motivan tal percepción. En segundo lugar, mapificar y
calificar los espacios de la cuotidianïdad de los habitantes, así como la forma en que estos se encadenan a través
de itinerarios. Finalmente, centrar la atención de crítica de los participantes a los espacios de proyecto con la
intención de retroalimentar de forma más directa los procesos de diagnosis y diseño, pero también con el fin de
conocer contactos e interesados en seguir aportando información y valor en posibles sesiones en el futuro.
4.2 ASPECTOS RELEVANTES
ESPACIOS PUNTUALES
El espacio del infante actual en la vila no acaba de convencer a las madres y padres, sea porque piensan que el
esfuerzo de crear un parque por vecindario resta de tener uno más potente y acogedor, pero también debido a
otros motivos como la falta de servicios para adultos (ej. bar) y la utilización de algunos como pipican.
Se habla muy positivamente de la posibilidad de vistas al territorio que hay muy cerca del núcleo del pueblo, por
ejemplo la zona de La Serra, así como de la posibilidad de poder recorrer el campo a tan pocos minutos. A lo
largo de varias tandas siempre hay un comentario acerca de crear o potenciar miradores.
En algunas ocasiones se habla de la falta de un espacio público de referencia. Este siempre queda relegado a un
espacio privado y cubierto como es el caso del bar El Geu del Passeig del Grau. Esto también crea aglomeraciones en momentos de la semana que hacen que el aparcamiento exterior quede absolutamente sobreocupado.
Consideran que las plazas y lugares de relación existentes tienen un carácter frío y les falta ajardinamiento. Destacan la Plaza Nueva como un lugar poco atractivo, inútil y sin vida.
RECORRIDOS
Hay un cierto descontento con la actividad del visitante de bolets, senderista, etc. que ensucia y se adentra en
parcelas rústicas privadas sin ser consciente. Se habla de la necesidad de concienciar a la responsabilidad y
crear servidumbres de paso para poder tejer más caminos públicos por el territorio.
En varias tandas se habla de la falta de un itinerario adaptado al peatón entre la vila y el vecindario del Roc Llarg,
así como de una mejor iluminación. En general existe una preocupación por la mejora de la convivencia entre
vehículo y peatón, nos hablan de aceras insuficientes especialmente en la calle principal y previsión de aparcamiento.
CAMPOS DE CAMÍ DE POL
Se muestra interés por la propuesta, tanto lo que supondría la introducción de cultivos de PAM a nivel paisajístico, como un nuevo espacio público alternativo “más verde”. También como modelo de desarrollo rural sostenible, que podría ser a su vez un reclamo para el visitante. Aunque se pone en duda algunas de las conexiones
peatonales que proponemos, puesto que algunos vecinos ya están satisfechos con las ventajas de vivir en calles
sin salida.
ESGLÉSIA VELLA
La idea de devenir un espacio habilitado para estar y hacer actividades de vez en cuando se ve interesante, pero
toda crítica siempre viene marcada por la necesidad de enfocar cualquier intervención desde la observación del
entorno histórico y el paisaje. Se aprueba la reinterpretación histórica de la ruïna para dinamizar el lugar.
4.3 REFLEXIÓN FINAL
De forma más o menos generalizada hay una percepción inclinada a lo negativo del espacio público, parece que
está todo a medio hacer y descuidado, sobre todo concerniente a algunos espacios puntuales como parques in-

fantiles, la plaça Nova, etc. y de algún recorrido que otro, con especial énfasis en el que va de la vila al Roc Llarg.
Es importante hacer mención de dos datos que surgieron durante la sesión y que de alguna forma pueden complementarse. El primero es que las temperaturas y la climatología en el municipio pueden hacer que los espacios libres de la vila y los vecindarios se utilicen en su justa medida. Y otra es que pese al aspecto resultante de
inactividad, cuando el tejido asociativo se mueve, se movilizan muchas personas en días puntuales, utilizando sin
ningún tipo de manía los espacios disponibles.
Los vecinos son conscientes del desaprovechado potencial paisajístico del lugar ( vistas únicas a la Plana, el
Montseny, Puigsacalm, parte del Pirineo oriental, etc) y creen que hacen falta elementos que atraigan visitantes,
para dar a conocer el pueblo, ayudar a situarlo en el mapa y así poder crecer para dejar de ser el pueblo de la
fábrica abandonada.

5. TAULA TERRITORI
5.1 OBJETIUS
Explicar als veïns l’aproximació més territorial i energètica que caracteritza els projectes que aquest grup estem
duent a terme, i sobretot, fer parlar als veïns per a veure què n’opinaven d’aquestes qüestions i si ens podien
donar idees des d’un punt de vista d’una persona local, de com creien que això els afectaria i si convenia fer-ho
a SBG.
GRUP 1

Ventura: Posar en valor qualitats paisatgístiques i optimitzar recursos, energia i residus. Lara: Explicació de
projecte a La Pedrera (Gurb). Martí: Explicació de projecte actuació de nou dipòsit d’aigua, nova depuradora
biològica. Ubicació a la Serra, antiga benzinera. Recorregut de l’aigua.
- Veí 1 (Regidor mediambient i noves tecnologies): Existeixen varios projectes. Havien de ser depuradores referencials.
- Veí 2: Jo sóc un dels afectats de les depuradores. Depuració de La Serra va a parar a la Roca Negra.
Mentre es solucioni, molt bé.
- Veí 1: No només és La Serra, és tot SBG. L’únic lloc que està resolt és el Roc Llarg (micro depuradora). Es podria replicar el que hi ha al Roc Llarg a diferents zones.
Teresa: Explicació de projecte: potenciar l’ús de les rutes col·locant refugis a la zona de l’Església Vella
(horts).
- Veí 1: A SBG sempre han tingut el dilema de si s’han d’explotar els recursos naturals i els paisatges.
Com preservar-los de la massificació per que no es degradi. Ex.: Riera de Marlès. Tenim racons que la
gent del poble els coneix però no estan publicitats i costa trobar-los. No volem que s’ompli de boletaires i foranis, i que embrutin. És difícil preservar intacte allò que vols ensenyar. Com a camins en tenim
uns quants. Recuperar camins rals està bé però el fet de col·locar casetes, com el que col·loca un bloc
de lego, és posar algo artificial allà en mig. Rehabilitar llocs de SBG en el centre i apropar-los al poble i
que participin i comprin coses i es relacionin estaria millor.
- Veí 2: Com seria la gestió? Manteniment, bon ús…
- Teresa: Manteniment gestionat per l’Ajuntament.
- Veí 1: (Reaci) val més tranquilitat
- Vei2 - pero envelleix el poble. L’hem de dinamitzar perque estigui més viu.
- Veí 1: que poguem anar al bar els d’aquí, si fas com Rupit jo marxo
Jordi: Explicació de projecte: gestió de residus de manera més comunitària. Ús de biodigestors i aprofitament
de residus per treure’n profit. Oriol: Explicació de projecte: gestió de l’excedent de purins per treure’n profit i
que les masies es puguin abastir d’aquest profit. Pot acabar sent un model per a altres masies.
- Veí 1: El potencial de SBG és que estem més lliures de contaminació (ozó, aire més nèt…). En tema
mediambiental sempre intentem engegar projectes - cambra de biogas i utilitzar energia per escalfar

el poble. El problema són els costos. La masia Les Farreres un Francès volia fer un Hotel de Convencions i volien enviar l’energia allà però al final no es va fer. Un altre projecte era de compostar la
matèria orgànica: problema de permisos (GERP, agricultura), funcionament de la pròpia planta de
biogas (no pots utilitzar qualsevol matèria, s’ha de fer un bon triatge). El tema de gas està molt regulat.
Tens un potencial però els costos es rebenten la idea (ni amb subvencions, ni liders…). Vem facilitar
instal·lació de plaques solars a les teulades (al POUM es facilita aquesta instal·lacó). Al poble mediambientalment tenim el tema dels compostadors repartits pel municipi (color verd) on hi tiren matèria
orgànica (restes de menjar). Per compostar has de fer una aportació de matèria seca de la mateixa
quantitat que la matèria verda.
Martí: Introducció de l’exercici de les paraules.
- Veí 3: El tema d’una astelladora municipal, a través d’una cooperativa de pagesos, podria funcionar
molt bé. El que hi ha és una trituradora, no és el mateix. Volem poder fer estella de combustible per a
vendre-la a França. Amb prou diàmetre com per poder entrar els pins dels boscos de SBG. Manera de
tenir els boscos molt més nets i poder treure’n un profit.
GRUP 2

- Pagès: La transhumància em fa pensar en el passat.
Teresa: Breu explicació general de la temàtica que tractem a Territori. Activitat d’escriure als fulls.
- Ramona: Necessitem a l’Ajuntament per que funcioni tot.
Carla: Està contenta amb el funcionament i tot el que fa?
- Ramona: (Pica l’ullet)
Pau: Explicació general dels projectes de purins. Quina seria la millor opcio? Centralització, cooperativa…?
- Veí 1: Aquests tractaments es gestionen a Olost (macrogranja que fa la biomassa). Actualment vivim
del sector del porc i hi ha molta gent en contra. Però és un medi econòmic molt important. Actualment
els que treballem autònoms sense les granges no treballariem. No podeu treure les granges d’aquí.
Si trobéssiu energies alternatives i nous sistemes millor. Això de depurar-ho.. al final aquestes aigües
s’han de tirar a la terra igualment i s’ha de fer amb cura perque no siguin contaminants. Hi ha moltes
pegues per a connectar les plaques solars i jo crec que tot això és una mica ferregós.
- Pagès: Segons tinc entès el problema que té La Sala és la distància. Però a Alemanya hi ha unes
instal·lacions increïbles als municipis, tipo esquipaments, que s’alimenten de l’energia del biodigestor. En Toni és molt pioner i ho ha intentat fer aquí però no és fàcil perquè ara no es pot vendre de
l’electricitat i no aporta beneficis.
Pau: Fer cooperatives per a repartir costos i la gestió de l’energia. Jordi: La idea seria no vendre l’energia i
reaprofitar-la.
- Pagès: La gent a SBG no entèn molt d’inversions. Fer una cooperativa és una bona idea.
- Meritxell: Explicació general dels projectes de refugis.
- Veïna coral: No es pot recuperar el tema de les fonts? Jo hasta posaria un dipòsit darrera la font perque l’aigua ragès.
Martí: Això és el tema de l’aigua.
- Ramona: Quan tinguem l’hostal fet on hem de portar a la gent? A mi em treu de polleguera no poder
portar-los a la font. Font de la teula, plaça, vicari, la guàrdia… Nosaltres a l’estiu anavem a ballar a la
font.
- Pagès: Al costat d’una font hi ha un pla maco, un lloc per estar-s’hi. Tornant al tema dels purins, això
que el govern ha tallat la venta de l’electricitat, ha fet que es tallés el cercle virtuós i el tancament de
les plantes elèctriques (amb macro turbines que generaven una energia brutal). Tema camins: ara els
únics camisn públics són els ramaders. S’ha d’anar amb compte perquè són camins que passen molt a

prop de terrenys privats i per això lo que abans era un caminet, que era una drassera, ara han desaperagut.
- Sr. Serra (Pintor): Abans la gent es coneixia a través de camins, anaven allà a trobar-se, a festejar.
Ara s’han perdut, són camp.
- Pagès: Com ara no hi ha tant de trànsit als camins, es van perdent. Per la costa de SBG on hi ha les
vistes, van recuperar un camí antic de SBG que estava quasi desaperagut (un que fa com un zig-zag) i
fa gràcia recuperar-los. Redere un camí hi ha una història i unes vivències que tenen molt de valor.
- Sr. Serra (Pintor) També hi ha molta gent que pot crear problemes als camins, foc… I això s’ha de controlar.
- Veí 1: Dels caminadors ningú es queixa. Quan venen mountain bikes i pitjor encara, motoristes, ja sol
anar pitjor. Vallar els camins per que no es destrossin és el mateix que tallar-se el cap per no tenir mal
de cap.
- Veïna: Hem de trobar l’equilibri entre tots aquests usuaris dels camins i sempre pensar en l’educació
i el bon tracte de la propietat que no és nostre.
GRUP 3

Martí i Ventura: Introducció de l’exercici de les pauraules. Ventura: Introducció general dels projectes dins la
categoria de territori: aigua, rutes, purins…
- Veí 1: El dipòsit municipal d’aigua, ara no se’n parla, però hi havia un lloc destinat per a posar-lo, allà
a la Serra. És fabulòs.
- Veí 2: Van estar a punt de fer-ho pero no se’n va saber res més.
- Ventura: Plantegem posar allà una depuradora biològica que tingui un impacte visual més favorable
per al territori., més adequat al medi.
Oriol i Jordi: Explicació general dels projectes de purins.
- Veí 1: Us han parlat de la Sala? Tampoc és una solució allò. Perquè no aporta beneficis. Ara ja no en
porten residus d’altres llocs?
Jordi: Alimentaris: el líquid (purí) i el sòlid (matèria orgànica de compostatge). El que estem investigant és
com treure profit de tot aquest excedent.
- Veí 2: Això és complicadíssim. Si a l’home li sobre energia què fa? Se la fot al cul, perque no la pot
donar a un altre. Com t’arrisques a fer un gasto grandiós si després no ho pots gestionar?
- Veí 1: Ara tornen a obrir una infraestructura propera on poder dipositar purins. Això sí que és una
solució. No hi ha altra sortida.
- Veí 2: Si han de tirar una quantitat X, aquí no ho controla ningú.
- Veí 1: Perque som un país excedent. I això que ho controlen una mica. Jo havia treballat tota la vida en
això. Quan és època de pluges tens els dipòsits plens i has de fer alguna cosa.
Oriol: Primer mirem de gestionar el tema dels purins, i després s’hauria de gestionar el tema de l’alimentació
dels porcs.
- Veí 3: En turisme què vol dir dinamitzar? Començant pel bar.. hauriem de poder anar cada dia, els del
poble voldriem. Jo això del turisme penso que no funciona. Has d’aguantar la pressió turística i els caps
de setmana no s’hi pot estar.
- Veí 4: Però parlem de turisme de pas, que pot aportar diners. No el turisme de fer segones residàncies, però de que passa un ciclista de ruta BTT, menja al bar i marxa. Vé algú, passa una nit i marxa.
- Veí 3: Això sí que em sembla bé. Hi ha moltes coses a fer i moltes coses a desfer. Les naus per exemple són com un quiste a SBG i això per exemple s’ha de desfer. S’ha de lluitar per el poble i per els que
vivim aquí.
- Veí 4: El punt més alt de Sant Bartomeu era a les naus.
- Veí 1: Ara és allà a la Serra. Allà on s’hauria de fer un dipòsit nou.
- Veí 4: No, si aquí les vistes és un tema espectacular.
Martí: Igual per a poder desfer i poder dinamitzar el poble abans has de fer alguna cosa que t’aporti econo-

mia; per això nosaltres tractem aquests temes de turisme, purins, aigua…
- Veí 5: El més important seria donar a conèixer SBG i no perquè té una fàbrica, sino perque té un entorn.
- Veí 4: Jo sóc fill de Vic i no hi aniria mai més. Aquí pots aparcar el cotxe, tens un entorn inigualable,
estàs tranquil…
- Veí 3: Sí, però hi ha coses que fan mal als ulls i no hem de ser conformistes.
- Veí 4: Vosaltres sou aquí per treure’n una sortida al poble, no? De moment els estudiants sou els que
ho esteu fent més bé. Aquí han vingut moltes empreses a mirar-s’ho, quan no hi havia lo del POUM, per
veure com es podia potenciar el poble, amb turisme, amb els camins…
GRUP 4

Teresa: introducció de les dues dinàmiques de la taula. Martí: descripció de les dues línies de projecte. Descripció del projecte: nou projecte per el tractament de les aigües residuals. Fer diverses operacions per al
tractament de l’aigua.
- Veí: la cota més alta és el turó del veïnat de la Serra (parlen una mica del tema de les depuradores) El
programa de l’alcalde va de proposar de fer el dipòsit al turó, estava al seu programa. En els terrenys
del voltant de la pista esportiva, hi fotria un camping. Vistes espectaculars del Puigmal. Vistes 360.
- Veïna 1: per totes les finestres de la seva casa, hi veu totes les vistes.
- Veïna 2: jo ho deixaria igual i qui vulgui veure-hi les vistes que hi pugi a peu.
- Veïna 1: molta fauna. Totes les orquídies de catalunya estan en els boscos de la zona.
Martí: introducció de la idea de recollir les aigües pluvials per l’hort a l’escola dels nens.
- Veïna 3: a l’escola ens han fet un hort, delimitat.
- Veïna 2: Hi ha un ocell que no n’hi ha masses a la zona i que en canvi aquí n’hi ha.
- En general la part esquerra de la taula sembla que li interessi més el tema de la flora i fauna i boscos. Els de la dreta estan centrats amb el tractament de les aigües.
- Veí 1: a nivell de costos, està complicat el tema. Per fer el projecte de tractaments de l’aigua. La idea
és bona però la realitat és una altra. Quin és el cost de tenir el terreny per començar a treballar.
Teresa: explicació dels projectes que tacten els camins. Com es podrien beneficiar els camins de la zona
d’alguns petits serveis com cabanes, o refugis que serveixin de reclam per la gent a més de una acollida més
bona. Cota, carretera, la gent no hi puja… Reactivar el poble.
- Veí1: la carretera és un mite. Es tarda 15 minuts fins a pujar de Vic.
- Veïna 2: La carretera és fantàstica per a conduïr.
- Veïna 1: No crec que sigui la carretera, el problema és falta de promoció i d’activitats que cridin a
aquesta gent que pugui venir a fer turisme.
- Veïna 4: El poble és lleig.
Txell: parlant de llargs recorreguts, els GR, camins rals, es queixen de que els hi falta algun lloc on quedarte, algun lloc on es perillós i que has de creuar carreteres..
- Veí 1: ens faltaria una fonda.
- Veïna 3: fotre-hi un alberg, aprofitant en que ja tenim. No fa falta de posar coses noves. A la rectoria
de l’esglèsia. Amb l’equipament bàsic.
- Turisme no massiu. Que no facin malbé el que hi ha però que dinamitzi el poble. Trobar un punt
d’atracció.
- Veïna 3: Hi ha molt trànsit de cotxes però ningú s’hi para. Què cal fer per què la gent s’hi pari? No hi
ha segones residències com a altres pobles del Lluçanès.
- Veïna 2: Tema de ciclistes, n’hi passen masses. Curses d’orientació.
- Veí barbut: això no consumeix, no es gasten diners. Fan la cursa i res.
- Tema bolets. Malauradament és molt per èpoques.
Txell: treu el tema de la gestió de boscs.

- Gestió de bosc però que va molt lligat als propietaris. Finques privades i amb problema de la neteja.
Estan bruts. Oju incendis.
- A nivell de consorci: iniciativa dels boscs de pastura. Buscar iniciatives per poder animar a la gent que
s’animi a tractar els boscos.
- En algunes finques hi ha massa animals i acaben per embrutar els boscs.
Els veÏns proposen “vindireu a passar un cap de setmana al poble?”
GRUP 5

Ventura: introducció del grup. Dues línies de projecte; valor paisatgístic de SBG i temes de recusos. Martí:
proposa l’explicació dels projectes per obtenir el feedback de la gent. Teresa: explicació del projecte. Oriol:
explicació del projecte.
- Veí 1: una empresa que ja existeix que ja en fas biogas, una altra és per abonar la terra. Quin altre ús
es necessita? Per què hi ha aquest excedent?
- Veí 2: massa porc per el tamany de la comarca.
- Xevi: la boira ja no existeix a la plana de Vic, tot va molt vinculat, massa porc, massa consum d’aigua,
la boira marxa. És una cadena. Economia que penja d’aquest tema. Molt complicat. Ens està destruint
l’ecosistema a canvi de la feina.
- Jordi: com podem reduïr el problema que ja sabem que és existent?
- Veí 2: l’únic que milloraria dels camins és la relació entre propietaris i usuaris dels camins. Potenciar
els senderistes ja que hi ha camins molt macos. Problema de que si la gent no hi passa, de seguida
s’emberdissa. Però clar, quin benefici té el sender? Cal donar-hi algun plus a aquests excursionistes.
Quin? El turisme està cardat. No hi ha cap hotel, no hi ha albergs… Llocs una mica més reduits, tipo
hotelet. Restaurant bo, amb estovalles.
- Veí 3: molt turisme tampoc en volem. Busquem tranquilitat. Turisme de qualitat.
- Veí 2: parc natural tipu naturlandia, amb activitats als boscos?
- Veí 2: no n’hi ha prou amb l’entorn, ha d’anar lligat a alguna cosa del poble. Temps i voluntat.
- Veí 1: la reversió del poble és molt difícil.
Els veïns proposen “com veieu el poble vosaltres?”
5.2 EXERCICI EN QUÈ ET FAN PENSAR AQUESTES PARAULES?
AJUNTAMENT

Gestió municipal, Taxes, Impostos, Serveis, Regular el territorio, Gestió ambiental. Necesari perque
tot funcioni, i per suposat fa sempre falta el seu suport. Tema gestió paisagistica a nivell de jardinería,
podríem dir que es nefast!! No hiha inversió i el manteniment és nul. És indispensable que els ajuntaments siguin molt sensibles amb to tallo que pot interconestar el poble, amb tot tipus de projecta que
faciliti, no sol·lament la vida dels seus habitants. Sinó també que serveixi d’example per altres pobles
PURINS

Cap problema. Molta pudor. Fonts contaminades, subsòl contaminat. Una paraula que desperta un cert
malestar, i un problema que s’ha de corretgir per les generacions que venen. Una paraula que s’ha de
girar el mitjó, i tractar-los con una “oportunitat”, més que com un problema.
AIGUA

Donem aigua a tot el Lluçanès. Tindríem de recuperar las fonts del poble es una pena no hi ha cap
solució m’agradaría heu oferir una explicació que fes una mica viable.
TURISME

Manca al poble: Serveis (restaurants, allotjament, ect). Itineraris senyalitzats. Promoció turística. Sen-

yalitzar punts d’interès. Els voltants del poble són molt bonics pel turisme, pero el poble…? El paissatge que es pot contemplar des del poble i dels seus entorns, seria sufucient per atraure, no solament
les ments artístiques, sinó també qualsevol persona que es deixi captivar, pels seus boscos, camins i
FLORA I FAUNA

Tenim una flora i una fauna excepcional que caldría posar-la en valor i que la gent conegui. Hi ha
orquidies molt variades, narcisos, etc. I fauna també molt variada (tuixons, cèrvols, gineu, salamandres, gripaus, etc.). Fauna de Sant Bartomeu, amb una paraula, EPECTACULAR… Un privilegi. Ocells
endèmics, altres espècies com la guilla, el porc senglar, vultors, tuixó, cavirol i molts d’altres animals
que es troben gairabé cada día o en molta freqüencia en un estat salvatge. També en els camps en el
sector ramader des de vaques fins a cavalls i xais i altres. Flora, tot tipus d’espècies autòctones i altres
que no ho sòn. Fant plantes, arbres i en la temporada de bolets… hi trobes de tot.
VISTES

Privilegiats. Bona situació. Balcó de la plana i portal del lluçanès, mirador de la Plana de Vic. Vistes
magnífiques, desde llevant fins a ponent. Llàstima que no es poden disfrutar en condicions...vUna de
les millors vistes de la comarca d’Osona. És un dels grans valors del poble! Veus mitja Catalunya, i és
un mirador excel·lent. El nostre tresor més preuat. Potencial per explotar. Un tret diferencial del poble
RUTES I CAMINS

El senderisme és fantàstic i les rutes que connecten comarques, moltes vegades llunyanes, anys enrere eren les autèntiques xarxes a través de les quals la gent es coneixia i també feia intercanvis. Cal
millorar-los, senyalitzar-los i donar-los a conèixer. Fer carril bici que vagi desde l’església, per darrera
de la fàbrica, i fins al Roc Llarg. Camins vs Curses. Camins vs a peu/ motos/ ciclisme de muntanya.
Camins vs Neteja. Camins vs Senyalització que queda sense recollir. ATENCIÓ: Molt respecte pels propietaris
TRANSHUMÀNCIA

Mot de viure el passat... Recordo quan era petita, lo feliç que era quan arribaven els ramats. És veritat
que existeix un camí de transhumància però ara ja és obsolet.
ECOLOGIA

Una paraula que ha de tenir més importància... i és la tendència... però mai tractar-la com el centre del
món.
SOSTENIBILITAT

Tampoc cal deixar els boscos pelats!! Els boscos són boscos i si els gestionem de manera exagerada al final seran explotacions forestals sense ànima medioambiental... Explotació sí, però sostenible
i amb seny... Important fer les coses amb consciència i de forma sostenible. Ens hi va el futur. Gestió
del bosc. Trobar la manera d’aconseguir una estelladora municipal, de tal manera que els pagesos a
través de cooperatives o la manera més adquada, en puguessin fer ús. Seria la manera de generar un
bon combustible ecològic, km0, i tenir els boscos més nets
5.3 EXERCICI DESCRIU SBG, QUÈ ÉS PER A TU?

Paraules tabú : NAUS – MASIES – HABITATGE
- Un fabulós entorn visible, un clima molt bo. El meu poble i per mi el millor lloc per viure, malgrat
totes les seves mancances.
- Per mi és tot el que hauria de ser un poble! Podria ser maravellós com qualsevol altre poble del
Lluçanès però la progressió paisatgistica i urbana que hi va haver fa dècades el va deixar fet un desastre! Tot i aixó hi estic molt a gust però hi ha molta feina a fer.
- És un sentiment, la meva pàtria i me’l estimo encara que no sigui molt preciós. És el segon poble

més alt del Lluçanès, per tant tot i la fallida de la fàbrica, que va crear llocs de treball, pero a costa
d’empastifar el territori, és un indret que gaudeix d’un paisatge increíble, el qual pot emocionar a tothom.
- És privilegiat per la seva situacio geogràfica, però actualment no se n’ha fet un bon ús, espero molt
de vosaltres, podeu ser el nostre futur.
- És un territori privilegiat per el seu entorn i les vistes, la natura, els boscos, el paisatge… Però cal
posar-ho en valor, potenciar-ho i que la gent pugui viure d’aquest territori.
- Per mi com dir-ho… el millor poble del món, descriure-ho hi ha massa… necessitaria un llibre. En
molts sentits és perfecte, té alguna cosa a millorar però de totes maneres té allo que ha de tenir. Entrant en detalls el paisatge, la gent (a vegades caràcters tancats o clàssics) però en realitat també és la
gràcia del ser i viure en un poble petit. Sant Bartomeu som 800 persones, no sé quants treballem aquí
però no és un poble dormitori, sinó que durant el dia és un poble amb VIDA i això és el que fa que la
xispa del poble no s’apagi. Tenim tots els serveis bàsics i no tant bàsics: forn, bar, restaurant consultori
mèdic, infermera, farmacia, escola, escola bressol, perruqueria, banc, Fuster, mecanic, supermercat,
espai cultura, local d’entitats i en fi molts més. Hi ha infinitat de camins i recorreguts per a fer amb bici,
cavall, cotxe, moto…
5.4 CONCLUSIONS

Trobem que hi ha diferenciació entre 2 opinions dels veïns: Per un costat els que volen fer canvis,
portar gent a SBG i posar solució a problemes existents que tenen clar que hi són, però que ningú s’hi
posa a fer un canvi real. D’altra banda existeix el grup de veïns que té por de massificar SBG i perdre
la seva essència natural i rural, tenen por a lo desconegut i al canvi i no volen convertir el poble en un
centre d’atenció turística. Els temes energètics i de gestió dels residus tenen una bona rebuda sempre, creuen que són bones idees i el que caldria fer a SBG. Però els hi sembla molt inversemblant, no
creuen que els propietaris hi vulguin invertir tants diners i els hi sembla una mica utòpic.
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