
Presentació del projecte Som Vall Bas pel cicle de Noves Mirades en Turisme i Patrimoni

- 17 de juny de 2021  -



SomVallBas és un projecte col·laboratiu endegat per

l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, el Departament de Cultura

de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Patrimoni

Immaterial de la Institució Smithsonian (Washington, D.C.)

que investiga la creativitat i diversitat cultural de la Vall

d'en Bas per  salvaguardar el seu Patrimoni Cultural

Immaterial. Hi col·laboren el PEHOC, la UdG, la UAB i

l'Institut Ramon Llull



Per què la Vall d'en Bas?

Ecosistema peculiar 8 pobles que formen

un sol municipi.

Un teixit associatiu molt ric.

Presència important d'artesans, artistes i

productors.

Convenis anteriors de Can Trona- Centre

de Cultura i Natura amb universitats.

Dinàmica proactiva de l'Ajuntament i bona

relació des d'un inici amb l'Smithsonian.

1.

2.

3.

4.

5.



1. Promoure la salvaguarda del patrimoni
cultural immaterial del municipi de la Vall d’en
Bas.

2. Contribuir a l’elaboració d’un inventari
comarcal de PCI a la Garrotxa, coordinat amb la
Direcció General de Cultural Popular i
Associacionisme Cultural (DGCPAC) i el
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca
(PEHOC). 

3. Impulsar el desenvolupament sostenible
d’aquelles tradicions o expressions culturals de
la Vall d’en Bas que els actors vinculats al
territori considerin rellevants o necessàries.

OBJECTIUS



1e PAS: Reunions amb experts i població local per a definir el projecte
segons les necessitats i interessos de la comunitat

 
 

D’esquerra a dreta de la foto: Maria Fageda (veïna del Mallol), Emília Bassols (exdirectora de l’Escola Verntallat i
membre de l’associació de veïns del Mallol, Àngel Rigall (escultor i membre de la comissió de la Fira de Sant
Nicolau), Alba Roquer (pastora d’ovelles de Falgars), Pep García (expert en música i dansa tradicional i membre
de l’esbart Marboleny), Carme Pagès (mestressa jubilada de la Fleca dels Hostalets), Anna Bach (professora i
membre de la colla gegantera d’en Bas i de l’associació de mares: Mum’s), Albert Reixach (pagès de vaques de llet
i propietari de Mas la Coromina), Lluís Juvateny (organitzador del Pessebre Vivent de Joanetes), Jordi Traveria
(artesà del vidre i la ceràmica), Joan Pujolriu ( membre del Grup Excursionista GECA),  Joan Ayats (coneixedor de
camins de muntanya), Eva Rosich (infermera i experta en herbes remeieres) i Bartomeu Plana (ex alcalde de la
Vall d’en Bas)  

D’esquerre a dreta: Xavier Puig (director del PNZVG), Turina Serra (gestora de Turisme Garrotxa), Clàudia Riera
(tècnica del Campus de Patrimoni de la UdG), Esther Ferrer (Adrinoc) Maite Oliva (projecte de pedra-seca), Jesús
Gutiérrez (PEHOC), Montserrat Ventura (UAB),  Antoni Mayans (director de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa),
Lluís Amat (alcalde de la Vall d’en Bas), Oriol Vicente (del Core de Patrimoni de la UAB), Miquel Àngel Fumenal
(PEHOC), Xevi Collell (tècnic de l’Smithsonian) i Jordi Grau (Observatori del Paisatge).



9 alumnes de la UAB i 4 alumnes de
la UdG van col·laborar fent 
 entrevistes en el projecte
SomVallBas. 

Es van fer dues formacions
realitzades per la Txell Martín i en
Michael Atwood Mason de
l'Smithsonian, en les quals també
participà el PEHOC i  voluntaris
locals.

4 d'aquests estudiants van
continuar treballant en el projecte
el 2020 per tal de realitzar les fitxes
que conformaran l'inventari de
patrimoni immaterial de la Vall d'en
Bas.

2n pas: Formació de l'equip per a dur a terme el treball de camp



3r PAS. Recull de bibliografia, escollir preguntes per a fer les entrevistes i
elaborar un document per tal de fer-ne el buidatge.



 
4t pas: Preparació de documents i permisos 

Acreditacions identificatives pels estudiantsTríptic informatiu amb una part retallable
perquè la gent signès el permís de gravació 



 5è pas: Realitzar les entrevistes 
700 entrevistes realitzades als vuit pobles de la Vall d'en Bas en només un mes i mig.
Coordinació de més de 20 voluntaris per part d'una investigadora de l'Smithsonian.



6è PAS: Intercanvi d'impressions amb els veïns un cop
acabades les entrevistes 



7è pas: El Retorn

4 actes de retorn a la població amb el nom de: Jornades Fem Poble(s), el 14 i 15 de
novembre. S'expliquen les primeres conclusions extretes després de fer el buidatge
de les entrevistes .



En tot moment...Difusió i transparència al llarg de totes les fases del projecte  



RESUM DE LES CONCLUSIONS 



1- Obertura d'una pàgina web per a publicar articles escrits gràcies 
a la informació extreta de les entrevistes  

PRIMERES ACCIONS DESPRÉS DEL TREBALL DE CAMP I EL RETORN



2. Elaboració de les fitxes de l'inventari patrimoni immaterial 



Mantenir la conversa entre les comunitats i el projecte de sostenibilitat cultural SomVallBas cercant formes d’anar
més enllà del distanciament social.
 Actualitzar les tres primeres categories (paisatge, pobles i vida rural, i valors) de les dades extretes l’estiu 2019
mitjançant un nou qüestionari i sis canals per a contestar-lo
Catalogar i analitzar les noves dades a més de fer el retorn a les comunitats fent servir els sis canals imposats pel
distanciament social.

COVID-Express ha estat un espai de participació, reflexió i també d’actuació que va tenir lloc l'octubre de 2020.  El nom
ve perquè es vol  que les comunitats de la Vall d’en Bas sàpiguen que no només són elles les que pateixen els efectes de
la pandèmia sinó que es veu el gran impacte d’aquest virus en les pràctiques i expressions vives. Tot plegat ha servit per:

    

3 .  P r o j e c t e  S o m V a l l B a s  - C o v i d  E x p r e s s  



4. Des de l'Ajuntament  i Can Trona també s'ha seguit treballant en la mateixa línia de fomentar les tradicions i la
cultura popular a través de tallers i accions  per a donar a conèixer artistes i artesans com el projecte: @KmVall 


