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NOVETATS 2021

Se celebren 5 anys de l'obertura de Can Trona amb
una aposta de programació d'acord amb els ODS i la
Cultura Sostenible

Edició i publicació  del conte "El secret de la Vall" 

 
Aquest any 2021 s'ha volgut que la sostenibilitat es
converteixi de forma permanent en guia i base de la
nostra oferta d'activitats. Seguint el que ens marca Els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

 Així doncs, tallers i sortides naturals, entre d'altres, s'han
convertit en la forma regular de promoció de la
sostenibilitat local, posicionant-nos com agents de canvi al
món rural. Amb aquesta proposta volem reivindicar la
cultura popular, l'artesania i la necessitat de retornar als
orígens i d'apostar per un desenvolupament social

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas s'ha convertit en editor d'un conte. El consistori va realitzar l'encàrrec a les
il·lustradores Nina Bach i la Gemma Comalada. L'objectiu d'aquesta publicació és conscienciar que s'ha
d'ensenyar a preservar el medi ambient des de la infantesa

El conte fou presentat a Can Trona i compta amb il·lustracions científiques d'espècies presents a la Vall
d'en Bas, que foren exposades al mateix centre, gràcies al conveni amb el Grau d'Il·lustració Científica que
es feu el 2020.

http://www.cantrona.cat/calendari-actes-2021.html


1- RECERCA I SALVAGUARDA DEL PATRIMONI LOCAL 

TAST DE CERVESA NEOLÍTICA

 
1.1. XERRADA + EXPOCICIÓ DEL JACIMENT DE LA DOU

 

 
1.2. JORNADA CAMINS DE MEMÒRIA I PAISATGE: LES RUTES DELS MAQUIS

 

Un estiu més hem acollit als arqueòlegs de la
UAB que han estat excavant al Jaciment de la
Dou. La Dra. Maria Saña va fer una xerrada
sobre alimentació durant la prehistòria a
l'auditori i seguidament vam poder gaudir d'un
tast de cervesa neolítica a l'exterior de les
instal·lacions.

La Jornada "Camins de memòria i paisatge"
La inaguracio d'una placa del Memorial Democràtica
per a senyalitzar la ruta que van fer els maquis a la
zona per passar de França a Osona.

En el ple municipal de juliol de 2021 es va aprovar la
incorporació de Can Trona, Centre de Cultura i Natura de
la Vall d’en Bas a la Xarxa d’Espais de Memòria del
Memorial Democràtic. 

Aquesta decisió s’ha pres atenent al fet que l’espai de Can
Trona té per objectiu desenvolupar, de forma directa i
descentralitzada, serveis i àrees d’actuació cultural, com
són la creació, la gestió i el manteniment del patrimoni
històric i memorial, i posar-los a l’abast de la ciutadania.

L'any 2021 es van dur a terme dues accions segons
l'acordat:



Inauguració de la placa del Memorial Democràtic



"Remences. La lluita per la llibertat" és una exposició  d'una gran
rigorositat històrica però alhora molt actual. Explica com vivia la pagesia
entre els segles XII i XV, perquè la causa que defensava –la lluita contra
els mals usos feudals– va ser tan important en el passat i perquè ho és
encara en el present. I és que, aquests fets històrics han influït en la
configuració de la Catalunya actual. 

Es parla de Francesc de Verntallat, de Pere Joan Sala, de les revoltes, però
també de la interpretació històrica, política i social que encara perviu i
genera debat entre historiadors, escriptors, poetes, artistes i, en general,
a tota la societat. L'exposició planteja molts interrogants i fa reflexionar al
visitant, que de seguida s'adona que encara hi ha molts símbols i
tradicions que tenen a veure amb el fet remença. 

La idea va sorgir arran de la col·laboració de l’Ajuntament de la Vall d’en
Bas amb el Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la UdG, que van
nomenar Rosa Lluch comissària de l’exposició pel seu ampli
coneixement acadèmic en la matèria. Lluch, llicenciada en Història
Medieval i Paleografia i professora de la Universitat de Barcelona, es va
doctorar precisament amb una tesi titulada: Els remences de l’Almoina
del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV).

Tot seguit, es va decidir involucrar a més institucions per a poder fer un
projecte encara més ampli. Per això, també, hi han col·laborat
l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, el de Sant Feliu de Pallerols i el
d’Amer, a més del Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG.
D’aquesta manera, els continguts de l'exposició van anar creixent i
incorporant –més enllà de la història general– també microhistòries de
cadascuna de les localitats col·laboradores, lligades al territori remença.

1.3. EXPOSICIÓ  DE  PRODUCCIÓ  PRÒPIA: Remences. La lluita per la llibertat.



 9 de juliol:  Inauguració a Can Trona,  la Vall d'en Bas L'exposició ha estat concebuda en 5 àmbits:
el primer explora qui van ser els remences i el
context de la seva lluita dins les grans revoltes
pageses de l'Europa baixmedieval. El segon se
centra a documentar com fou la servitud i els
mals usos a través de la reproducció dels
pergamins originals. El tercer descriu de les
batalles, de les demandes, dels líders que van
encapçalar les tropes i del desenllaç d'aquesta
lluita amb la Sentència Arbitral de Guadalupe.
El quart mostra les peculiaritats d'aquest
fenomen històric en quatre municipis concrets:
La Vall d'en Bas (on es va originar la primera
revolta), Sant Feliu de Pallerols, Les Planes
d'Hostoles i Amer. Finalment, s'acaba amb el
cinquè mòdul, fent una reflexió sobre la
pervivència dels remences al segle XXI. 

ÀMBITS ITINERÀNCIA 2021 DIFUSIÓ: premsa, xerrades, visites
escolars, etc.

7 de novembre a Amer: celebració de l'Aniversari de
consagració del Monestir

28 d'octubre:  Estada a l'Església de  Les Planes d'Hostoles 

11 de desembre: Fira de Santa Llúcia a Sant Feliu de
Pallerols 

Visita guiada al president 
Pere Aragonès





El 10 d'abril de 2021 es va inaugurar la Font del Roc de Sant
Privat. Un espai recuperat pels mateixos veïns del poble. 
 L'acte consistí en una excursió cap a la font. Un cop allà la
Laura Plasència (guitarra i veu) va fer una petita actuació
musical en acústic. Totes les cançons que va cantar tenien a
veure amb l'imaginari popular d'anar a buscar aigua, o eren
conegudes com a música popular del món rural. 

 
També hi va haver uns parlaments per a agrair tot l’esforç
dels veïns de Sant Privat que, en hores lliures, han agençat les
canonades des de la sortida de la deu, que neix a la part alta
–entre Sallent i Santa Magdalena–, fins al punt de la font.

1.4. INAUGURACIÓ DE LA FONT DEL ROC 1.5. JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 1.6. EDICIÓ I PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE  SOBRE LA CULTURA DE L'AIGUA

El 17 d'octubre de 2021 es va fer una visita guiada al
poble de Joanetes. Miquel Àngel Fumanal va explicar
l'origen del municipi. El poble havia estat possessió del
monestir de Sant Joan de les Abadesses. El lloc és
esmentat ja al segle IX; formà part del vescomtat de
Bas. L'antic terme comprenia, a més, el poble de
Falgars d'en Bas, el veïnat de Can Trona i la masia i
església de Pujolriu. Tot seguit, va parlar de les
inscripcions de les llindes de les cases del voltant, la
majoria construïdes a partir de 1700. Per acabar,
Xavier Pallàs, campanòleg, va descriure la història de
les campanes de Sant Romà i els diferents tocs que es
feien servir per avisar als ciutadans dels
esdeveniments que tenien lloc. Moltes de les coses
que va transmetre les va aprendre de l'antic campaner
del poble, en Llorenç Llongarriu. També, va fer una
demostració en directe de com sonaven les campanes
i va acabar amb un toc de festa. 

Des de sempre, l’aigua ha estat un element indispensable
a la Vall d’en Bas. Ha esdevingut el motor de la vida i de
l’economia a través de l’agricultura i la ramaderia i també
ha fet funcionar els molins hidràulics de les llars i els
masos escampats arreu de la Vall. Després d’un exhaustiu
treball de recerca, el divendres 26 de novembre, a les
19.30h, a Can Trona, es va presentar el llibre La cultura
de l’aigua a la Vall d’en Bas. 

Un llibre que recull l’arquitectura i la història de les
activitats preindustrials de l’Alt Fluvià i que gira a l’entorn
de la importància de l’aigua que ha alimentat al llarg dels
segles els molins i l’agricultura. La seva edició ha estat
possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de la
Vall d’en Bas, el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i
Comarca (PEHOC) i l’Institut Ramon Muntaner i el suport
de Prodaisa i la Diputació de Girona.





1 . 7 .  E X P O S I C I O N S  D I V U L G A T I V E S  S O B R E  T E M À T I Q U E S  L O C A L S  

EXPOSICIÓ SOBRE ANTONI BADIA I MARGARIT CEDIDA PER LA BIBLIOTECA I L'AJUNTAMENT D'IGUALADA 
Exposició dedicada a Antoni Maria Badia i Margarit amb motiu del seu centenari. En aquesta exposició, 'Antoni Maria Badia i Margarit: filòleg, gramàtic i lingüista', el visitant tenia
l'oportunitat de fer un recorregut per la seva vida i obra a través de textos i elements gràfics com imatges i documents diversos. Els vincles de Badia i Margarit amb la el poble de Sant
Privat d'en Bas han atret molts visitants a l'exposició durant els mesos de juliol i agost, que fou quan la vam tenir a l'equipament, gràcies a la sessió que ens en va fer la Biblioteca
d'Igualada. 



Amb el cicle de natura, més de cent persones han après sobre la delicada relació que existeix entre la fauna i flora i els
humans (ODS 3, 13 i 15). Les sortides d'observació d'aus migratòries, de neteja de la llera del riu Fluvià o el descobriment dels
insectes i altres invertebrats, han estat fonamentals perquè els i les participants entenguin millor el ric i sensible patrimoni
natural que tenim a la Vall d'en Bas. Finalment, cal destacar que les famílies i els més menuts són igualment ben presents a Can
Trona, de fet, s'han convertit en els grans protagonistes a les nostres activitats de sensibilització (ODS 4). 

 

2.  ACCIONS PER DIFONDRE EL PATRIMONI NATURAL I  LA CONSCIÈNCIA AMBIENTAL 

Estrenem nou mural a l'aula pedagògica deprés de
la col·laboració amb la Gemma Comalada i en
Miquel Alari del Grau d'Il·lustració Científica de la
Fes i la UdG.

Representa el cicle de la vida d'un roure simulant
el logo de Can Trona.

*Per dur a terme aquestes iniciatives s'ha comptat amb experts del territori per a dur
a terme les activitats: Fran Trabalón (ornitòleg), Romero Roig (biòleg) i Nando Loras
(biòleg).



2 . 1 .  E X P E R I È N C I E S  E N  T O R N  A  L ' E T N O B O T À N I C A

L’etnobotànica investiga les relacions entre els grups humans i el seu entorn vegetal. S’interessa per determinar els usos tradicionals i l’aprofitament
que s’ha fet de les plantes en diferents cultures i temps històrics. En definitiva, es tracta, d’una disciplina en la qual cultura i natura estan molt
lligades i que, per tant, encaixa de ple amb els objectius de Can Trona. Per això si va voler dedicar tot un cicle de tallers. El primer sobre plantes
silvestres comestibles, el segon d'elaboració de ratafia i el tercer d'antotipia, una tècnica de fotografia sostenible amb pigments vegetals. 

05/06 TALLER DE PLANTES SILVESTRES 12/06 TALLER D'ELABORACIÓ DE RATAFIA 19/06 TALLER DE FOTOGRAFIA SOSTENIBLE

http://www.cantrona.cat/




Suport a entitats ambientals Mesures mediambientals i presentació
del transprot a demanda 

Jornades de mobilitat i
d'habitatge

Can Trona també ha estat  punt de trobada de diverses associacions i institucions que defensen un territori i una mobilitat
més sostenible, amb menys infraestructures per vehicles rodats i major inversió en la protecció ambiental i la salut.  

2 . 2 .  J O R N A D E S  I  M O N O G R À F I C S  S O B R E  M E D I  A M B I E N T



SABÓ ARTESÀ ECOLÒGIC 

2.3. PRIMER CICLE DE TALLERS D'ARTESANIA
SOSTENIBLE - Hivern 2021

MIRALL DE MACRAMÉ 
SAFATA DE CUL DE QUEIXAL

AMB VÍMET

 
3 talleristes 

 
7 torns de tallers 

 
60 usuaris/es

Amb aquesta iniciativa es vol promoure un consum
respectuós amb el medi ambient, així com propiciar sinergies
entre els artesans i artesanes de la zona. 

A més, d'acord amb l'ods 12, es pretén fomentar la
col·laboració dels diferents professionals i  connectar-los amb
els consumidors locals que, cada cop més, demanen
productes sostenibles, amb una cadena de producció justa

La por a predre la tradició per aquells oficis i tècniques
ancentarals han fet que Can Trona comencés l'any amb una
proposta de tres tallers: sabó ecològic, macramé i cistelleria.

Ona Trepat i Rubirola va ensenyar la
tècnica del cul de queixal, amb la qual es
fan les bases dels cistells i les típiques
plates de vímet. A més, va introduir nous
conceptes sobre l'art de trenar fibres.

Òria P. Vertedor experta en cosmètica
natural va donar la recepta per a fer sabó
ecològic. També va fer una  introducció
sobre les  propietats de les plantes, les
essències  i els pigments naturals.

Txell Coll de Nusart Artesania, i membre del
col·lectiu la Iera, va ensenyar a fer el marc
d'un mirall amb macramé, una tècnica
ancestral que consisteix en teixir amb les
mans.





23/10 DECORA AMB LA NATURA

06/11 TALLER DE DECAPÉ

11/12 TALLER DE BALCA20/11 TALLER DE LLIBRETES RECICLADES

18/12 TALLER DECORACIÓ DE NADAL 
 

12/12 TALLER DE CULTIU DE BOLETS DE SOCA

2.4. SEGON CICLE DE TALLERS D'ARTESANIA SOSTENIBLE 

A càrrec de la Mercè Benavent- La Picaflor

A càrrec de la Mercè Benavent- La Picaflor

A càrrec de la Gemma Ibars (@gemmascrap)

A càrrec de Francesc Asperó de Fungi Girona

A càrrec de l'Ona Trepat Rubirola

A càrrec de Txell Coll



2 . 5 .  E X P O S I C I O N S  I T I N E R A N T S  P E R  A  L A  D I V U L G A C I Ó  S O B R E  T E M À T I Q U E S
N A T U R A S ,  M E D I A M B I E N T A L S  I  C I E N T Í F I Q U E S  

19/12 EXPOSICIÓ SOBRE BIODIVERSITAT I CANVI CLIMPÀTIC ALS PIRINEUS  "SOSPYR"

El passat mes d'abril vam poder gaudir de
l’exposició "La mar de plàstics”, la qual
descriu el problema de la contaminació
marina per plàstics i les claus per a
formar part de la seva solució.

Moltes persones de la Vall s'hi van
mostrar interessades i fins i tot una
alumna de la UdG ens va demanar de
venir a veure-la. 

09/04  "LA MAR DE PLÀSTICS" CEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El programa " La UB divulga" engloba el
conjunt d’activitats per tal de posar la ciència a
l'abast de tothom. Dins aquest programa la
Facultat de Física va produir l'exposició: «Mil
milions d’ulls per a mil milions d’estrelles»
sobre la missió Gaia, un satèl·lit dissenyat i
construït per l’Agència Espacial Europea per
mesurar les posicions, distàncies i moviments
de mil milions d’estrelles.

 

14/05 "MIL MILIONS D'ULLS PER A MIL MILIONS D'ESTRELLES" 
CEDIDA PER LA UB

Exposició sobre els efectes i les conseqüències del canvi climàtic en diferents
ecosistemes del Pirineu. Consta de 12 plafons que de manera dinàmica i visual
expliquen aquest procés que passa ben a prop de casa nostra. 

El Projecte SOSPYR pretén prendre consciència i actuar per incidir directament
sobre les conseqüències que pot tenir el canvi climàtic sobre els fràgils
ecosistemes i hàbitats dels Pirineus que posen en risc la seva biodiversitat.

 

https://serviastro.ub.edu/materials/exposicions/mil-milions-dulls-a-mil-milions-destrelles
http://alt-ter.org/sospyr/objectius.htm


22/10 -Exposició: El Gurn: Aigua i amfibis



3. ACCIONS CULTURALS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

Amb el suport de: 

Els ODS 5 i 10 per la igualtat de gènere i la
reducció de desigualtats han estat temes de
gran atenció durant aquest curs. 

Mitjançant diverses activitats, s'ha volgut
visualitzar no només la realitat de les dones
catalanes, sinó també d'altres països i
regions del món. Exposicions fotogràfiques,
obres de teatre, conta contes i documentals
han mostrat als assistents a quins reptes
s'enfronten milions de dones en el seu dia a
dia i com s'obren camí en un món que tot
sovint, els hi és hostil.

3.1 CULTURA AMB PERESPECTIVA DE GÈNERE

29/08 Espectacle infantil: La veritat de les princeses
amb la Clara Albaga. Conte enfocat a trencar els
prejudicis sobre l'aspecte normatiu del físic femení. Dins la
campanya "Retalla les violències, enganxa les cures".

05/12 Espectacle de carrer: "Sibil·la" de la cia. Les
Fugitives: espectacle que reviu a la Sibil·la, una dona dels
Pirineus catalans que va ser condemnada per bruixeria.

07/03 Mònoleg de Carme Sansa: "Isabel 5 hores"
Representació teatral sobre la primera sindicalista catalana i
pionera en la lluita social i laboral va reivindicar les cinc
hores en la jornada de treball infantil

 

23/09 Recital poètic sobre materninats: amb l'escriptora
Anna Vergés i  la llevadora Sílvia Díaz Maroto i recital de
poesia del llibre: "Todo lo que nació depués de ti"





3 . 2 .  E X P O S I C I O N S  I T I N E R A N T S  P E R  A  L A  D I V U L G A C I Ó  D E  L A  I G U A L T A T  D E  G È N E R E

Del 27 de febrer al 30 d'abril de 2021 vam acollir l'exposició itinnerant
"Dones Trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies" de
l'Institut Europeu de la Mediterrània. La seva responsables Meritxell Joan
ens en va fer una presentació on-line que podeu recuperar en el següent
link:  https://www.youtube.com/watch?v=xfZAVt4VryM&t=21s

27/02 - Exposició: Dones trencant barreres de l'IEMED 23/07- Exposició: Lliures i sense por de l'Institut Català de les Dones

Des del 23 de juliol, i fins al  al 23 d’agost l’exposició itinerant Lliures i sense por es
trobà a Can Trona a disposició de totes aquelles entitats de la Vall d’en Bas que la van
voler exposar. Entre elles la Comissió de Festes de Joanetes i la Comissió de Festes
dels Hostalets.

19/11- Exposició: Cicatrius Compartides de l'ESDi i la Lliga dels Drets dels pobles 

‘CICATRIUS COMPARTIDES’ és un projecte de recerca des de l’àmbit
del Disseny que es formalitza en objecte expositiu itinerant i que
neix de la col·laboració entre l’Escola Superior de Disseny ESDi i la
Lliga dels Drets dels Pobles. El projecte neix de la col·laboració entre
les dues institucions amb l’objectiu de crear una exposició que,
d’una banda, sensibilitzi el públic occidental de la violència exercida
sobre les dones a la República Democràtica del Congo
(concretament a l’àrea de Butembo, a la província del Kivu Nord,
territori de conflicte degut a les guerres civils). D’altra banda, que
sensibilitzi sobre la presència de grups armats que viuen de
l’explotació de mines il·legals i del contraban dels recursos .

https://www.youtube.com/watch?v=xfZAVt4VryM&t=21s


 3 .3 :  TALLERS ARTESANS AMB PERSPECTIVA ECOFEMINISTA

06/03 - TALLER AMB LES ÀVIES REMEIERES

 

50 usuàries
 

Places esgotades en
menys d'una setmana

13/03 - TALLER  DE COMPRESES DE TELA AMB LA LAURA SERRANO

Les àvies remeieres de la Garrotxa
van dur a terme l'elaboració de cinc
remeis diferents tots ells pensats
per ajudar a millorar el benestar de
les dones. Les plantes més
utilitzades foren: la menta, la sàlvia,
l'espígol, la malva, l'artemissa. La
majoria d'elles són herbes que
ajuden a regular els cicles
hormonals i, per tant, a sentir-se
millor. 



4 .  A R T S  V I V E S :  T E A T R E ,  D A N S A ,  M Ú S I C A  i  C I R C

21/05 Obra de teatre "Brossa, una comèdia de Merda" 01/07 Espectacle familiar:"Disorder" de Pere Hosta

23/12 El Cant de la Sibil·la i Cançons de Nadal amb Laura Plascència i Pere Pau Ximenis23/04 Recital de Sant Jordi amb actuació musical 



26/06 Concert d' Agnès Algeró i Carles de Corral 



5 . A C T I V I T A T S  E D U C A T I V E S  

Celebració del ple del consell dels infants

Col·laboració amb el Col·lectiu d'Ensenyants

Contes per a infants amb pedagogues expertes 



JORNADES DE TARDOR de la Càtedra de
Renovació Pedagògica Udg-Can Trona

ESPAI FORMATIU PER FAMÍLIES



JORNADES DE TARDOR de la Càtedra de
Renovació Pedagògica Udg-Can Trona



VISITES ESCOLARS



EL DOCUMENTAL DEL MES 



Les Mum's

6. COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS DE LA VALL D'EN BAS

ONCOLLIGA AA.VV. d'en Bas Associació Musical Club Ciclista Bas Salvem les Valls



18/09 - BAS MOUNTAIN FESTIVAL

L’escalador català, Edu Marín va ser un dels principals atractius d’aquest Bas
Mountain. Marín va presentar la premiada ‘Valhalla’. Edu Marín, el seu pare
Francisco “Novato” i el seu germà Àlex, s’embarquen en una aventura incerta, en la
qual les probabilitats d’èxit són baixes però la recompensa pot ser enorme:
conquerir el sostre més gran de món. 

Marín però no fou l’únic plat fort del dia, ja que la jornada també va acollir diferents
ponències sobre el món de la muntanya en l’àmbit local i català. La jornada
començà a dos quarts de deu del matí, després de les salutacions protocolàries,
amb una ponència de Jordi Gosalves, Pere Gelis i Miquel Àngel Fumanal
parlant sobre el Grau de Tràfec i la importància d’aquest punt geogràfic en les
comunicacions entre La Garrotxa i Osona.

Aquesta ponència enllaçà amb la xerrada que farà el tènic de l’editorial Alpina,
Josep Maria Musachs, parlant de la cartografia en l’actualitat i que tindrà una
segona part amb la reedició del mapa de la zona de la Vall d’en Bas i les Preses.

El matí es tancà amb una ponència dels membres del GECA i del CTCMC, Aniol
Pujiula i Ramon Caballeria, parlant de l’avantprojecte ‘La Vall d’en Bas 360″ i una
taula col·loqui per posar a debat les restriccions i limitacions d’accés en els espais
naturals.

Finalment, també es feu una taula rodona per parlar de les restriccions als espais
naturals amb presència de Turisme Garrotxa, el Centre Excursionista d'Olot, La
Feec, i un empresari del sector: Albert Vilana. 





COL·LABORACIÓ AMB  ENTITATS COMARCALS I NACIONALS



COL·LABORACIÓ AMB  ENTITATS COMARCALS I NACIONALS

Els mesos de maig i juny 2022 la FEEC ens va cedir
l'exposició per a descobrir  l’evolució de
l’excursionisme català : “100 anys sent FEEC”.
comissariada per l’historiador Francesc Roma,

http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/sala4/2020/FEEC/


COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

ELECCIONS AGRÀRIES PUNT DE VACUNACIÓXERRADES DE DINAMIG



Les sales del Centre de Cultura i Natura de
la Vall d’en Bas es van habilitar durant
dues setmanes per tal d'acollir una vintena
de professionals digitals provinents d’àres
urbanes.

Catalunya Rural Hub ha estat una prova
pilot que busca conscienciar persones que
treballen en el sector tecnològic perquè ho
facin remotament, fora de les grans
ciutats. 

El projecte, impulsat pel Departament de
Polítiques Digitals i el programa Barcelona
Digital Talent es va presentar amb la
presència del Conseller de Polítiques
Digitals, Jordi Puigneró, que l’ha qualificat
d’antídot contra el despoblament.

 



7. COMUNICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ PER CICLES 

Premsa Web de Can Trona Nou disseny de Programació



665
Usuaris Docs

del Mes

1.424
Atencions a l'Oficina

de Turisme

1.026
Visitants a

exposicions

4.140
Assistents a actes

culturals.

7.619
Número total d'usuaris

anuals de Can Trona 

364
Usuaris activitats

educatives



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

cantrona@vallbas.cat

@CanTronaCCN


