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La consolidació d'un espai
de cultura i natura

El 2018 ha servit per a consolidar, dos anys i mig després de la

seva obertura, un equipament amb un potencial enorme. El

Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas ha demostrat

ésser un referent cultural amb vocació comarcal i de territori. En

les pàgines que segueixen, es presenten de forma global els

resultats de cada un dels programes, jornades, activitats,

exposicions desenvolupats aquest any, des de l’àrea de cultura

i turisme de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, que demostren

aquest fet. No podem concloure aquesta introducció, sense

agrair, com sempre, la col·laboració i el compromís de tots els

estaments de la nostra comunitat: al personal de Brigada,

tècnics i treballadors de l’Ajuntament per a la seva rigorosa

feina i als veïns i a les veïnes de la Vall d’en Bas per a la seva

confiança i participació activa. També cal agrair de manera

especial la feina, l’energia, dedicació i professionalitat de les

entitats locals, comarcals i d’àmbit català que han col·laborat en

la programació de les diverses activitats realitzades.



NOVETATS / PROJECTES  2018

BAS DE MÀGIA COWORKING A "CAL MONJO"SMITHSONAIN FOLKLIFE FESTIVAL 

El mes d'octubre de 2018 entra en funcionament ‘Cal
Monjo Coworking’ El primer coworking públic de la
Garrotxa.
 
L’objectiu és fomentar l’emprenedoria de petits autònoms
que duen a terme activitats de caire cultural,
mediambiental i social, per tal que puguin desenvolupar
els seus projectes professionals.

Al juliol una comitiva del festival va visitar la Vall d’en Bas
per conèixer la cultura popular i tradicional de la vall, com
la faràndula, treballs d’alguns artesans i construccions
típiques de la zona. 
 
També van aprofundir en el pessebre vivent de Joanetes
a través de vídeos, i a la pàgina web del festival s’hi pot
trobar un article que en parla.

‘Bas de Màgia’ és la nova aplicació mòbil per
descobrir la Vall d’en Bas de forma lúdica i didàctica
de la mà dels personatges màgics que l’habiten. A
través de relats i joc es poden visitar els racons del
nostre municipi, conèixer la cultura, les tradicions, el
patrimoni i els productes locals. L’aplicació mòbil s’ha
plantejat com un projecte tansmèdia per al públic
familiar, infantil i juvenil i es pot jugar de forma
individual o en grup. 
 
Aquest projecte ha estat guardonat i ha quedat
finalista en els Guardons de Turisme 2018 i als
Premis Ruralapps 2018. 



Si l'any 2017 es van inventariar 33 elements, aquest 2018
s'ha arribat als 40, que corresponen principalment a la
zona de la vall de Joanetes. 
 
Així mateix, s'ha parlat amb diverses persones i s'ha
trobat força informació documental provinent de l'arxiu
municipal de l'Ajuntament dela Vall d'en Bas i de l'Arxiu
Comarcal de la Garrotxa, a més de revistes
especialitzades, articles de l'època i altra material gràfic
facilitat per la gent del poble.
 

2a FASE DE LA CULTURA 
DE L'AIGUA 



40 elements
patrimonials
inventariats

_
 

12 entrevistes
realitzades

_
2 arxius buidats



COLOFÓ DEL PROJECTE "DONES DE LA VALL" 

Amb el III documental "Apodarament i decisions" de Tània Ribas, es dóna per tancada l'edició de la
sèrie de documentals etnogràfics: "Dones de la Vall" impulsat des de Can Trona. 
 
En aquesta línea de gènere també es va dur l'exposició itinerant "Dones i ciència" amb el suport de
l'Institut català de la Dona, per tal d'incentivar la participació femenina en el camp de la ciència i la
tecnologia. 



EXPOSICIONS

Camins de la retirada
Dones de ciència
Tossols 
Adaptació al Canvi climàtic 
Sahara Occidental: la lluita contra
l’oblit
Plecs, de Tura Sanz 
Patrimoni oblidat, memòria literària 
Aigua, natura i paisatge
Un tren en pot amagar un altre,
d'Àlex Noguer 
Made in la Vall d'en Bas (pròrroga) 10

exposicions 

2.066 visitants



DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

19 xerrades
 

1.450 
oients



PROJECTES DERIVATS DE LA COL·LABORACIÓ AMB LES UNIVERSITATS  

WORKSHOP DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PUBLICACIÓ DEL LLIBRE: "L'ALT FLUVIÀ



COL·LABORACIÓ AMB PROJECTES COMARCALS I NACIONALS



VISITES I COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS

21 
activitats i

projectes amb
entitats 



ACTIVITATS EDUCATIVES
Al llarg de l'any 2018 s'ha posat
en funcionament les activitats
educatives per a escoles.  
 
D'aquesta forma s'ha aconseguit
apropar la història de la Vall d'en
Bas i del seu entorn natural als i
les alumnes de la comarca de la
Garrotxa.

8 grups 
escolars

330 alumnes





13 
lloguers



ESPECTACLES ARTÍSTICS                                     DOCUMENTAL DEL MES  

Som la única sala de referència de la comarca de la Garrotxa
que projecta els Documentals Barcelona del Mes. Cada primer
divendres a les 20.00 a l'auditori de Can Trona.



UNA APOSTA PER L'ECOTURISME 

963 
Turistes
atesos



VISITES GUIADES I REVALORITZACIÓ DEL PATRIMONI



FIRA DE SANT NICOLAU 

Mostra d'oficis
Activitats infantils
Fira d'artesania
Faràndula
Xerrades
Dinar i ball popular



MAPPING: "Llegendes de la Vall" a l'Església de Sant Bartomeu del Mallol 



7.324 
PÚBLIC TOTAL

1.450 
Oients en activitats

 de divulgació

76 
 Activitats

 

2.266 
Visitants a

exposicions 

10
 Exposicions
Temporals

 

DADES
1.230

 Usuaris a través de
lloguers

 d'equipament

417 
 Usuaris de 

Docs del Mes
 

963 
 Usuaris de l'Oficina

de Turisme
 

10.295 
Visitants al

web

1.014 
Facebook

976
Twitter

493
Instagram



@CanTronaCCN

www.cantrona.cat
 972 69 21 77 / 972 69 02 55

cantrona@vallbas.cat


