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Abstract
Abstract Català

Ekho neix arran de la necessitat de conservació de la memòria històrica i el patrimoni cultural de 
Josa de Cadí. L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una eina que permeti recollir i con-
servar diversos aspectes de la memòria històrica d’un petit poble als peus de la Serralada del Cadí. 
Es pretén fer una recopilació de: fets, tradicions, històries escrites i orals d’aquest territori, tant del 
passat, com del present i dels fets que estan per esdevenir.
Al llarg del marc teòric podem trobar una diferenciació del concepte de memòria i història seguit  de 
diferents visions de la memòria històrica. A més a més, es parla del concepte de patrimoni cultural 
i per últim, es fa una explicació detallada de la història i del patrimoni cultural de Josa de Cadí.
Quant al marc pràctic s’inicia la investigació del projecte a través d’entrevistes, enquestes i la de 
recerca de documents històrics. Com a resultat final s’ha fet el desenvolupament d’una aplicació 
pensada per ser utilitzada en un mòbil android que permet a l’usuari consultar les memòries de 
Josa de Cadí explicades pels habitants del poble.  A més a més, a l’usuari també li permet participar 
en el creixement d’aquesta App. Fent així doncs que l’eco de les històries quedin sempre recollides 
en el temps.

Paraules Clau: memòria històrica, patrimoni cultural, Josa de Cadí, App, Adobe XD, realitat augmen-
tada.

Abstract Espanyol

Ekho nace a raíz de la necesidad de conservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural de 
Josa de Cadí. El objetivo principal del proyecto es desarrollar una herramienta que permita recoger 
y conservar diversos aspectos de la memoria histórica de un pequeño pueblo al pie de la Sierra de 
Cadí. Se pretende hacer una recopilación de: hechos, tradiciones, historias escritas y orales de este 
territorio, tanto del pasado, como del presente y de los hechos que están para acontecer.
A lo largo del marco teórico podemos encontrar una diferenciación del concepto de memoria e 
historia seguido de diferentes visiones de la memoria histórica. Además, se habla del concepto de 
patrimonio cultural y por último, se hace una explicación detallada de la historia y del patrimonio 
cultural de Josa de Cadí.
En cuanto al marco práctico se inicia la investigación del proyecto a través de entrevistas, encues-
tas y la de investigación de documentos históricos. Hasta obtener como resultado final el desarrollo 
de una aplicación pensada para ser utilizada en un móvil android que permite al usuario consultar 
las memorias de Josa de Cadí explicadas por los habitantes del pueblo. Además, al usuario le per-
mite participar en el crecimiento de esta App. Haciendo así pues que el eco de las historias queden 
siempre recogidas en el tiempo.

Palabras claves: memoria histórica, patrimonio cultural, Josa de Cadí, App, Adobe XD, realidad au-
mentada.
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Abstract Anglès

Ekho was born out of the need to preserve the historical memory and cultural heritage of Josa de 
Cadí. The main aim of the project is to develop a tool that enables the collection and preservation of 
several aspects of the historical memory of a small town at the foot of the Sierra de Cadí montains. 
It is intended to make a complitation of facts, traditions, written and oral histories of this territory, 
both from the past and from the present and from the facts that are to become.
Throughout the theoretical framework we can find a differentiation of the concept of memory and 
history followed by different views of historical memory. In addition, there is talk of the concept of 
cultural heritage and, finally, a detailed explanation is made of the history and cultural heritage of 
Josa de Cadí.

As for the practical framework, research into the project is initiated through interviews, surveys and 
the research of historical documents. Until the end result is the development of an application desig-
ned to be used on an android mobile that allows the user to look up the memories of Josa de Cadí 
explained by the people’s inhabitants. Also allows the users to participate in the growth of this App. 
Thus, the echo of the stories is always kepth and collected over time.

Key words: historical memory, cultural heritage, Josa de Cadí, App, Adobe XD, augmented reality.

Abstract
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1. Introducció

2. Motivacions Personals

El tema principal del meu projecte és la memòria històrica. Com va dir l’historiador i escriptor José 
Saramago (2005) “s’ha de recuperar, mantenir i transmetre la memòria històrica, perquè es comença 
oblidant i s’acaba amb la indiferència”. A partir de la investigació prèvia que he realitzat definiria la 
memòria històrica com la intenció de recopilar fets, tradicions, històries escrites i orals d’un indret 
per tal de mantenir viu el seu passat i present. Enguany ens trobem davant d’una societat on part 
del coneixement i la informació es rep mitjançant les plataformes digitals i els mitjans de comuni-
cació. Gràcies al món digital podem mantenir viva la història d’indrets on es podria arribar a perdre 
aquesta informació. El món digital dona una accessibilitat més ràpida a la informació i també més 
propera sense necessitat de desplaçaments.

Per tant, aquest treball final de grau neix davant d’una problemàtica actual, com és la falta de visua-
lització de la informació històrica i patrimonial del context rural, en concret del poble de Josa de 
Cadí. Tanmateix aquest projecte té una vessant molt personal ja que està centrat en el meu poble 
d’estiueig i on ja hi estiuejaven els meus avis.

D’altra banda, la intenció d’aquest projecte és donar visibilitat a tots aquells fets històrics del passat 
i també als petits municipis i pobles que no són tan coneguts.

Al llarg del projecte, faré una investigació històrica a partir de fonts escrites i de fonts orals, inten-
tant cercar tots els fets que contribueixen a la creació de la memòria històrica, en concret, la de 
Josa de Cadí.

Des de ben petit, Josa ha sigut per a mi i per tota la meva família un espai de desconnexió, de retro-
bament i d’unió. Josa de Cadí és un poble molt petit al peu de la serralada sud del Cadí i està dins 
de la superfície del Parc Natural del Cadí-Moixeró, sent l’únic nucli poblat que està dins dels termes 
del Parc Natural. És tant petit que durant l’any només hi viuen unes cinc persones. Però durant les 
festivitats i sobretot en els mesos d’estiu s’omple de gent, i tots junts creem una gran família. A 
mesura que el jovent ens hem anat fent grans, l’interès pel poble i tota la seva història ha anat en 
augment. No hi ha any que no ens preguntem quin és l’origen, per exemple, de les seves cases o de 
la seva gent. Ja fa temps que la gent del poble té en ment poder fer un recull històric i patrimonial 
del poble per tal de conservar la seva memòria històrica.

Aquest treball final de grau és per a mi una oportunitat de poder entrellaçar dues de les meves grans 
passions com són el disseny i Josa. A més a més, també és una oportunitat per fer realitat el desig 
del josencs i josenques.
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3. Objetius

4. Marc Teòric
4.1 Memòria Històrica

Realitzant el meu treball final de grau vull assolir una sèrie d’objectius. En primer lloc, m’agradaria 
conèixer i entendre el concepte de memòria història i de patrimoni cultural. En segon lloc, em pro-
poso fer una eina que serveixi per recollir i emmagatzemar la memòria històrica de Josa de Cadí. És 
a dir, em proposo que aquesta informació estigui a l’abast de tothom.

Amb aquests objectius espero aconseguir trobar la manera de conscienciar a la gent sobre el valor 
del patrimoni històric i cultural i la memòria història dels petits municipis i els pobles rurals.

Parlant sobre el concepte de memòria històrica trobem molts autors que parlen sobre aquesta 
temàtica i algunes vessant relacionades com poden ser la memòria individual i col·lectiva o inclús 
la memòria i el present. Per elaborar aquest marc teòric m’he centrar en dos autors. En primer lloc 
parlaré de la teoria d’un dels pares de l’estudi sobre la memòria com és Maurice Halbwachs, un 
psicòleg i sociòleg francès, que va basar part de la seva carrera en estudiar el concepte de memòria 
col·lectiva i la memòria històrica. En segon lloc, parlaré de Pierre Nora un historiador francès que ha 
dedicat part de la seva investigació a treballar el concepte de memòria relacionada amb el present.

La visió de memòria i història (Halbwachs,1950) era com a dos conceptes oposats. Per a ell, la 
història proposa una única i tancada explicació del passat. La memòria, d’altra banda, s’entén com 
l’explicació en termes diversos i variats de diferents fets passats. Com s’ha vist al llarg de la història 
i del temps, presentar una versió autoritària i única dels fets és insostenible, per això els historiadors 
s’han fet ressò de la noció de memòria o memòries com una forma de comprendre la complexitat 
de les relacions existents entre el passat, el present i també el futur.

Tanmateix Halbwachs ens parla de l’existència de dues memòries, la memòria individual  i la 
memòria col·lectiva, ressaltant el fet que una no podria existir sense l’altre:
 

Per tant, la memòria històrica podríem dir que es una forma bàsica de relació amb el nostre passat. 
Diríem que la memòria és un fenomen individual, ja que cada ésser és qui recorda els fets viscuts 
per un mateix, però no ens hem d’oblidar que entre tots formem aquesta memòria col·lectiva.

En definitiva, parafrasejant a Halbwachs, la memòria històrica i la historia es diferencien en un con-
cepte clau com és que la història es basa en fets narrats des d’un punt de vista més objectiu. En 
canvi la memòria està narrada amb diferents versions, que totes elles són vàlides i coexisteixen. Per 

“[…] Existeixen dues formes en què s’organitzen els records: agrupant-se al voltant 
d’una persona definida, qui els contempla d’una manera determinada; o bé, distribuïts 
a l’interior d’una societat, sigui gran o petita, de la qual són imatges parcials. Existiran 
llavors memòries individuals i, si es vol, memòries col·lectives. Dit d’una altra forma, 

l’individu participa en dues formes de memòria. (Halbwachs, 1950, p.34).”
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4.1 Memòria Històrica
aquesta raó, quan es realitzi la investigació històrica de Josa de Cadí vull centrar-me en la memòria 
històrica, ja que, el principal objectiu del projecte és conservar tant la memòria viscuda pels seus 
ciutadans com el patrimoni cultural.

Per tal de tenir una visió més globalitzada i menys seqüenciada del concepte de memòria històrica 
parlaré de l’obra de l’autor Pierre Nora, el qual té una visió de la memòria que s’explica a través dels 
fets de present.

Per entendre el perquè dels seus estudis, és important saber com es va originar tot. Per aquest mo-
tiu faré una breu introducció de la seva vida. Pierre Nora va néixer l’any 1931, era fill d’una família 
jueva de la burgesia de París. Als 12 anys, per salvar la seva vida, es va haver de llençar d’una fines-
tra per fugir de la Gestapo. Aquest fet el marcarà de per vida i és aquí on comença la seva carrera 
com a historiador.

Un cop posats en context, exposaré les idees principals que expressa en el seu projecte “Les Lieux 
de mémorie” escrita a l’any 1984. El treball realitzat per Nora ha estat molt important per compren-
dre les similituds i diferències entre el concepte de memòria i història. Ja que els dos termes tenen 
una funció totalment diferent, tot i tenir una relació estreta que neix de la memòria.

Segons Nora (2004) la memòria és el record d’un passat viscut o imaginat. Una de les raons d’aques-
ta afirmació és que les persones sempre viuen els fets o creuen haver-ho fet. La memòria sempre és 
un fenomen col·lectiu encara que sigui un fet viscut de forma
individual. En contraposició, trobem que la història és la reconstrucció d’allò que ha deixat d’existir, 
però que ha deixat marca en el temps. A partir d’aquestes marques o fets, l’historiador ha de fer la 
reconstrucció dels fets que van succeir i sobre tot introduir- los en el conjunt explicatiu.

Per tant, la història és només una acció intel·lectual que narra els fets de manera objectiva i amb 
una visió concreta dels fets, explicada per un dels bàndols, normalment el guanyador o dominant. 
En canvi, la memòria històrica explica els fets des de diferents vies i versions, les quals totes són 
vàlides, tot i que entre elles es generi controvèrsia.

Tanmateix Nora en una entrevista que va fer per la institució Letras Libres ens parla de la manera 
que està constituïda i formada tant la memòria com la història i en fa una diferenciació clara. Defi-
neix així:

Per tant, m’agradaria concloure amb la idea que la memòria es concep com una cosa fluida i dinà-
mica. Tal com deia Pierre Nora (1984) “la memòria és vida i està en constant evolució, oberta a la 
dialèctica del record i l’oblit, sense tenir consciencia dels seus continus canvis i deformacions que 
poden donar peu a manipular i a apropiar-se dels fets viscuts, sempre susceptible de ser adormida 
o silenciada i reviscuda periòdicament en el temps.”

“El registre de la història està construït en base a documents o materials documen-
tals que permeten reconstituir un fet, per la qual cosa aquesta labor és sempre poste-
rior. [...] En canvi, la memòria és per complet una altra cosa: és afectiva, psicològica, 
emotiva; al principi és individual, a diferència de la història. La memòria, a més, és 
extremadament voluble, juga molts papers i no té passat, ja que per definició és un 

passat sempre present (Nora, 2018).”
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4.2 Patrimoni Cultural
El Patrimoni i la Cultura són dos elements connectats els quals la societat els ha donat i segueix 
donant un valor important. La primera accepció amb la qual es defineix el terme “Patrimoni” al dic-
cionari de la Reial Acadèmia Espanyola és la de “Hisenda que algú ha heretat dels seus ascendents 
“ (RAE, 2021). Es tracta, per tant, d’alguna cosa que s’ha transferit del passat al present.
 
També té una estreta relació amb el temps, ja que, com s’ha comentat anteriorment, el patrimoni és 
una cosa que ve del passat i la societat ho hereta en el present. No obstant això, Claudia Troncoso 
i Analía Almirón, catedràtica de Geografia de la Universitat de Buenos Aires, i investigadora del Con-
sell Nacional d’Investigacions Científiques i Tècniques (CONICET), respectivament, afirmen en el 
seu llibre Turisme i patrimoni (2005) que “el patrimoni no només és una cosa que prové del passat, 
sinó que també és tot allò que es crea en el present i serà llegat [...] per a generacions futures.”

Parlant sobre el patrimoni cultural s’han de tenir en compte tant el passat com el futur. D’altra ban-
da, encara que moltes persones solen associar el terme patrimoni cultural només als monuments, 
aquest concepte va molt més enllà.

En aquest sentit, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNES-
CO, 2004) exposa que “el patrimoni no només són els elements monumentals, sinó que també pot 
referir-se a sectors no artístics, com ara el patrimoni industrial o el patrimoni submarí”. És a dir, 
alguns elements naturals, industrials, etc. poden considerar-se dins del patrimoni cultural, com per 
exemple: el Parc Natural de Somiedo  (Asturias) o el Pont de Vizcaya (País Basc).

En concret la UNESCO diferencia tres tipologies de patrimoni, com són: el Patrimoni Cultural, el Pa-
trimoni Natural i els Bens Mixtes.

En primer lloc, trobem el Patrimoni Cultural i les seves obres materials i no materials. La UNESCO, 
com a institució internacional clau en les intervencions en cultura i especialment en el patrimoni, 
afirma que:

Segons la UNESCO (2004) el Patrimoni Natural està conformat per formacions físiques i biològi-
ques com poden ser: illes, coves, glaciars, muntanyes, boscos, entre d’altres. També l’hàbitat de les 
especies en perill d’extinció, ja siguin animals o vegetals i per últim les zones naturals delimitades 
com a parcs nacionals, com per exemple: El Parc Natural del Cadí-Moixeró.
 
Per últim, l’UNESCO (2004) fa esment al Bens Mixtes com són els llocs que tenen un valor excepcio-
nal, ja que conviuen tant el patrimoni natural com el cultural. Un exemple d’aquest fet seria el Machu 
Pichu (Perú).

Entenem doncs que les parts que conformen el patrimoni cultural no només són els seus edificis 
arquitectònics, o les seves escultures, si no que va molt més enllà si ens parem a identificar el patri-
moni natural i els seus bens mixtes.

“El Patrimoni Cultural d’un poble comprèn les obres dels seus artistes, arquitectes, 
músics, escriptors i savis, així com les creacions anònimes sorgides de l’ànima po-
pular, i el conjunt de valors que donen sentit a la vida, és a dir, les obres materials i no 
materials que expressen la creativitat d’aquest poble; la llengua, els ritus, les creen-
ces, els llocs i monuments històrics, la literatura, les obres d’art i els arxius i bibliote-

ques (UNESCO, 1982).”
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4.2 Patrimoni Cultural

El nucli poblat de Josa de Cadí es a 1431 m d’altitud i es troba a la part més oriental de la comarca 
de l’Alt Urgell i forma part de la Vall de la Vans (Ajuntament de Josa i Tuixent, 2021). Està entre els 
cinc nuclis habitats a més altitud de Catalunya. Actualment, és una entitat municipal descentralitza-
da i forma part del municipi de Josa i Tuixent. Esta situat a la vessant solana de la serra del Cadí i 
és travessat subterràniament per dos rius, el de Josa i el de la Mola. Com hem mencionat a l’Apartat 
2, una característica important de Josa de Cadí és que és l’únic poble que es troba dins del Parc 
Natural de Cadí Moixeró, al Prepirineu Català.

A continuació parlaré sobre diferents aspectes que han contribuït a que el municipi sigui el que 
és actualment, és a dir, del seu Patrimoni. Els pobles no s’entendrien sense saber la seva historia, 
apreciar la seva vegetació i fauna, sense saber com subsisteix la seva economia i sense conèixer 
les tradicions i les festes.

La història del poble del Parc Natural del Cadí-Moixeró

En aquest apartat pretenc donar a conèixer la història del poble i de la seva gent, des del segle XI 
fins avui dia.

En el llibre Història de Catalunya (2004) d’Albert Balcells, historiador i catedràtic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, explica que l’esment més antic del Castell de Josa de Cadí data de l’any 
1107. El segle XI es quan es consolida el sistema feudal a com a sistema de control del territori. 
Balcells (2004) cita a Ramon Guillem de Josa com el Castlà del castell de Josa, es a dir, la persona 
que guardava i defensava el castell i administrava les terres del voltant. Els castlans administraven 
els terrenys en nom d’un senyor. Aquests castlans tenien unes percepcions que venien de les ren-
des que cobraven dels territoris. També tenien unes obligacions que sobretot eren militars (o de 
defensa). Segons Balcells (2004) es desconeix l’origen dels castlans de Josa degut a que no hi ha 
documentació al respecte. 

Batlle (1985), professora d’història medieval de la Universitat de Barcelona, cita que senyor del 
Castell de Josa era Ermengol Josbert, de la família dels Lavansa. Aquesta família era descendent 
dels antics vicaris de la vall, i estaven relacionats amb els poderosos barons de Pinós i aquests de-
penents dels Comptes d’Urgell. 

Joan Bellmunt és un etnògraf català, esmenta en el seu llibre Fets, costums i llegendes (1999) que 
gràcies a la tasca modernitzadora de la Constitució de Cadis de 1812 va permetre la implantació 
dels ajuntaments i així va fer com es van establir els ajuntaments de Tuixent i de Josa de Cadí a l’any 
1820. Bellmunt (1999) ens explica que la població de Josa i Tuixent es va anar reduint fins arribar al 
punt de que a l’any 1901 és va fusionar l’escola de nens i nenes a una escola mixta.

Per tant, coneixent les parts que comprenen el patrimoni cultural, la meva recerca estarà orientada 
en conèixer i donar valor tant a les obres materials de Jose de Cadí, com podrien ser la pedra dedi-
cada a Jacint Verdaguer o les obres no materials, com serien per exemple el ball de la cuinera (ball 
tradicional que es fa a la Festa Major). Així doncs, tots aquets elements, junt amb les memòries de 
la gent del poble, són el que donen vida a un indret. En conclusió, perquè les vivències, històries i 
fets d’un municipi no quedin en l’oblit, és important preservar la memòria històrica i el patrimoni 
cultural.

4.3 Josa de Cadí i el seu Patrimoni Cultural
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Durant la Guerra Civil es van enregistrar alguns desordres i, a Tuixent, la crema d’imatges i arxius de 
l’església durant les primeres setmanes del conflicte, però sense
arribar mai a la virulència assolida en altres territoris veïns (Bellmunt, 1999). Aquesta dada històrica 
ens ajuda a entendre la falta d’informació i de reculls històrics al territori.
L’any 1973 es va produir, a instàncies del govern civil de la província, la unió dels municipis de 
Tuixent i de Josa de Cadí, amb l’actual nom de Josa i Tuixent.

Josa de Cadí va estar a punt de ser despoblat a la dècada dels 70s. Com bé diu Frigolé Reixach, 
catedràtic d’antropologia social de la Universitat de Barcelona, en el seu article Dones que anaven 
pel món. Estudi etnogràfic de les trementinaires de la Vall de la Vansa i Tuixent. (2005) parla sobre 
el fet que els habitants van anar abandonant el poble gradualment, fins que al final d’un dur hivern 
dues dones soles, mare i filla, últimes residents, van decidir marxar. No obstant això, el poble es va 
salvar de la desolació. Les cases de segona residència van anar renovant-se a poc a poc, alguns 
habitants que s’havien traslladat a ciutats veïnes tornaven durant l’estiu i fins i tot en hiverns van ser 
habitades per algunes persones.

Bellmunt (1999) menciona la caiguda de la població que va tocar fons a la dècada dels anys 80s. A 
partir d’aquell moment la població s’ha mantingut estable gràcies als nouvinguts dedicats a l’eco-
nomia dels serveis, reforçada per l’obertura de les pistes d’esquí de Tuixent-la Vansa l’any 1981 i la 
inauguració del Parc Cadí-Moixeró dos anys més tard.

Avui dia la població del municipi de Josa i Tuixent és de 103 habitants (IDESCAT, 2020). Ressaltar 
que la població fixa del poble de Josa de Cadí no supera els 20 habitants (Ajuntament de Josa i 
Tuixent, s.d.) i les cases de segona residència són les que fan que durant els mesos d’estiu l’incre-
ment de la població s’elevi fins als 80 habitants aproximadament.

Economia de Josa de Cadí

L’economia del municipi de Josa i Tuixent era agrària, ramadera i forestal, tot i que darrerament el 
sector turístic ha anat agafant rellevància, gracies principalment a les instal·lacions d’una estació 
d’esquí nòrdic, que a la vegada han ajudat a que creixés el turisme rural i la restauració. També un 
museu nou, el Museu de les Trementinaires, i un Centre de Flora, han ajudat al creixement del mu-
nicipi. Pel que fa al poble de Josa de Cadí, la restauració i també la ramaderia són les principals 
activitats econòmiques. Avui dia l’economia del poble de Josa de Cadí recau en la restauració i la 
ramaderia. Un restaurant de renom, un bar i una formatgeria, són la font de sostén econòmic de la 
població  que hi viu durant tot l’any.

Fauna i flora

Com s’ha mencionat prèviament, Josa de Cadí forma part del Parc Natural Cadí-Moixeró que se-
gons la pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya (2020) és un espai protegit de 41.060 ha i osci-
l·la entre els 800 m d’altitud al fons de les valls fins als 2.648 m al punt culminant (Puig de la Canal 
Baridana). Per tant la seva flora i fauna és molt variada. Al Parc hi ha catalogades diverses espècies 
animals, entre elles, 92 mol·luscs i 218 espècies d’aranyes. També s’hi ha trobat 359 especies de 
coleòpters i 276 de lepidòpters nocturns i 115 de diürns. Entre els animals aquàtics, destaquem 
la truita comuna, el barb cua- roig i el tritó pirinenc. Dins dels rèptils trobem els escurçons i el llan-
gardaix pirinenc. En quant a les aus, el setembre de 1987 el parc es va declarar zona ZEPA (Zona 
d’Especial Protecció per a les Aus), d’acord amb la Directiva 79/409. Alguns exemples d’aus que es 
poden trobar al parc són el Bernat Pescaire, la Xivitona, el Blauet, la perdiu Xerra, el mussol pirinenc, 

4.3 Josa de Cadí i el seu Patrimoni Cultural
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el voltor, el astor i el aligot comú, entre d’altres. De mamífers trobem la llúdriga, el gat salvatge, la 
geneta, el llop, els isards i els cabirols, entre altres espècies.

Festivitats i tradicions populars

La Festa Major de Josa de Cadí, es celebra el primer cap de setmana de setembre i és una de les 
festes que més hi participa tota la població de Josa de Cadí. Aquesta festa simbolitza la unió de 
tota la gent del poble, des de la canalla més petita fins als més grans. La Festa Major va de diven-
dres fins dilluns i una de les tradicions més antigues és el Ball de la Cuinera, una cerimònia que 
comença amb una missa a l’església de Josa i a continuació, amb el compàs d’un músic, es va 
passant de casa en casa per ballar mentre es va prenent un aperitiu. Antigament, la tradició consis-
tia en que cada mestressa de casa ha de ballar un ball mentre el músic toca una cançó. Mentre es 
realitzava el ball, la pubilla del poble era l’encarregada de portar una safata amb una poma al mig. 
Els representants de cada casa obsequien amb una aportació de diners per a poder pagar al músic.

JosaArt

Aquesta festivitat es realitza durant la primera setmana d’agost, al llarg d’un sol dia. Artistes de 
diferents parts del país venen a Josa de Cadí per exposar el seu art en un entorn privilegiat. En les 
diferents edicions del JosaArt hem pogut veure des de cantants, pintors, escultors fins a performan-
ces en directe.

Càtars

La historiadora i arqueòloga Anna Adroner i l’escriptor Pere Català, en el seu llibre Càtars i cataris-
me a Catalunya (1996) diuen que els càtars, també eren coneguts com “els bons homes”. Eren gent 
que rebutjava tota mena de riqueses i portaven una vida austera. Ells no creien en l’església ni en 
l’Antic Testament. Per aquesta raó, van ser considerats els Bons homes i dones, ja que van ser els 
heretges per part de l’església catòlica, la qual, amb ajuda de la noblesa francesa i el seu rei, inicià 
la seva persecució i extermini. Els càtars van habitar el poble de Josa de Cadí durant molts anys. 
Per això cada any durant la primera setmana del mes d’agost es celebra la festa dels Càtars. Isidre 
Domenjó, tècnic de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (2003) esmenta que va ser Laurentí 
Parramón qui es va presentar a la seu del Consell situat a la Seu d’Urgell amb la proposta de organit-
zar uns actes per recordar el passat Càtar de Josa. Aquell va ser el primer pas de les jornades dels 
Refugis Càtars al Pirineu català que avui en dia arriben a la seva vint- i-sisena edició. Durant aquest 
dia es poden fer diferents activitats, com tallers de cuina artesana, visita guiada per Josa o tallers 
de dibuix pels més petits. Durant el dia s’expliquen llegendes dels càtars i a més a més es preparen 
paradetes d’artesans. Per últim, es fa un dinar popular a la plaça del poble.
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4.4 Referents per mostrar la memòria històrica i el 
patrimoni d’un indret
Àlvarez (2012) menciona que al llarg del segle XX s’han dut a terme diferents projectes per a mos-
trar la memòria històrica i el patrimoni d’un indret a partir de rutes turístiques i culturals. Per a iden-
tificar una possible ruta d’interès turístic, s’ha de fer una investigació sobre el patrimoni i els fluxos 
de visitants que busquen conèixer i gaudir les manifestacions culturals dels llocs i localitats que 
visiten durant els seus viatges. Aquests processos i esforços es realitzen des de diferents àmbits 
de la planificació turística, en diferents nivells territorials, amb diverses modalitats d’integració.

Un procés interessant, i amb una modalitat de 
ruta original, és el cas del poble de Pratdip si-
tuat a la Serra de Llaberia, Tarragona. Per entrar 
en context, com bé s’explica a Pratdip Turisme 
(2021) en aquesta localitat hi ha la llegenda so-
bre els dips que simbolitzen a uns gossos-llop 
negres i endimoniats. Aquesta llegenda explica 
que de nit, els dips es deixaven veure a l’horitzó, 
fent que la gent del poble estigués atemorida. A 
partir d’aquesta llegenda, el que ha proposat el 
poble de Pratdip és un recorregut en el qual has 
de buscar a diversos dips amagats per a tota la 
localitat. El recorregut també és una forma ori-
ginal de conèixer i admirar els encants patrimo-
nials del municipi.

Una forma alternativa per atraure gent i mostrar 
la memòria històrica i el patrimoni d’un indret po-
dria ser a través d’un festival anual com podria 
ser el cas de Girona en Temps de Flors. Segons 
la informació que es pot trobar a la pàgina web 
de l’oficina de turisme de Girona (2021), fa 67 
anys es va decidir organitzar la primera edició 
d’aquesta festivitat que van anomenar “Concurso 
Exposición Provincial de Flores” i que es va fer al 
Saló de Descans del Teatre Municipal. Aquesta 
idea va tenir una bona resposta i un gran interès 
per les persones visitants a l’any 1954. Avui dia , 
aquest concurs s’ha convertit en un gran festival 
internacional. Gràcies a aquest festival, gent de 
tot el mon visita la ciutat de Girona.

Figura 1: Ruta dels dips

Figura 2: Catedral de Girona “Girona en temps de flors”

Font: Rutes del món.com

Font: Hoteles.net
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D’altra banda, un projecte lligat a la memòria his-
tòrica i al patrimoni d’un municipi és el cas de La 
Garriga, a la comarca del Vallès Oriental. Des del 
Centre de Visites de La Garriga (2021) s’explica 
que la Guerra Civil Española (1936-1939) va mar-
car l’evolució i la història del país i el seu llegat. 
És menciona com aquests esdeveniments han 
deixat marca en la memòria i els records de mol-
ta gent. El patrimoni arquitectònic de La Garriga 
és el principal aspecte de la memòria del nucli 
urbà. El projecte de la memòria històrica de La 
Garriga, proposa un passeig pel nucli urbà, prin-
cipalment pel centre històric. Aquesta passejada 
passa pels llocs principals llocs relacionats amb 
la Guerra Civil espanyola. A cada punt on hi va 
caure una bomba, està marcada amb una placa 
la qual et marca el dia. A més a més, també es 
pot visitar el refugi antiaeri, el qual és el primer 
refugi museístic de Catalunya.

Una proposta de ruta cultural és el Camí de Ca-
valls a l’illa de Menorca. Segons es cita a la pà-
gina web de l’Ajuntament de Ciutadella (s.d.), la 
segona ciutat de l’illa de Menorca després de 
Maó en termes de població, el Camí dels Cavalls 
s’utilitzava en temps del rei Jaume II (any 1330) 
per a defensar la línia de costa de l’illa. Segons 
la informació que es cita a la pàgina web, aquest 
rei va establir l’obligació dels colons a mantenir 
un cavall armat per defensar l’illa de Menorca i 
vigilar la costa mitjançant aquest camí. Aquest 
important patrimoni històric, etnològic i paisat-
gístic de l’illa de Menorca es va recuperar a mit-
jans dels anys 90s del segle passat. L’any 2010, 
aquesta ruta va passar a estar catalogada com a 
GR223, ruta que està dins del Grans Recorreguts 
europeus.

Figura 4: Camí de Cavalls Menorca

Figura 3: Placa de la ruta de la guerra civil a la Garriga

Font: Menorca Diferente

Font: Saltaconmigo.com
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patrimoni d’un indret
Una idea molt innovadora, que aplica tecnolo-
gies més modernes, és el cas del Street Museum 
of London. Des del museu es va crear una apli-
cació de realitat augmentada, la qual et permet 
visualitzar fotografies històriques de diferents 
parts de la ciutat. Aquesta App, com s’explica a 
l’article de Zhang (2010) funciona  a partir d’un 
mapa incorporat que et segueix la teva posició 
gràcies al GPS i et porta a diverses localitats al 
voltant de Londres. Un cop allà, prenent el botó 
de “3D view”, l’App pot reconèixer el lloc i apareix 
la imatge històrica a sobre la imatge real que es-
taràs veient a través de la càmera del teu mòbil, 
ensenyant així una visió de com era aquella loca-
litat en el passat.

Per últim, hi ha una proposta més internacional, 
que convida a la gent a descobrir llocs inhòspits 
de la seva ciutat. Aquest és el cas de l’aplicació 
de “Geocaching”, com bé s’explica en l’article 
d’Aguilar (2021) ens  proposa sortir de casa per a 
trobar “tresors”, i a canvi, deixar-ne d’altres per a 
persones desconegudes.  Aquesta app ens per-
met fer aquestes funcions, com trobar tresors, 
gràcies a l’ajuda del GPS. Així, una persona obté 
les coordenades d’un objecte, intenta trobar-lo 
i deixa un altre objecte a canvi perquè la resta 
de les persones puguin seguir jugant. Al costat 
del tresor s’amaga un petit quadern o paper per 
apuntar el teu nom. Així, queda registrada cada 
persona que ha trobat el tresor i que n’ha deixat 
un altre. Es tracta d’un petit compromís amb la 
comunitat, ja que és un joc solidari on no es trac-
ta només de recollir els objectes que trobem i 
anar-nos-en del lloc sense més.

En resum, tots aquests referents ens mostren diferents formes d’apropar el patrimoni i la memòria 
d’un territori. Ja sigui des d’una aplicació mòbil, la qual t’aporta modernitat i atrau a un públic pro-
bablement més juvenil, rutes com la de Pratdip, orientades a un públic més familiar, o rutes especí-
fiques com el projecte de la Garriga sobre la guerra civil. Tot i així totes tenen un punt en comú, com 
és la interacció i la necessitat d’estar present per gaudir de l’experiència.

Figura 5: Street Museum of London

Figura 6: Geocaching

Font: Asimetrica.org

Font:TICbeat
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4.5 Conclusions de la investigació teòrica
Després de fer tota la investigació, he arribat a una sèrie de conclusions. En primer lloc, gràcies a la 
investigació prèvia he pogut entendre millor el concepte principal del meu projecte. Com he explicat, 
la memòria històrica d’un medi rural és molt fàcil que es perdi perquè la informació es transmet 
de forma oral, de generació en generació, i sovint no trobem cap recull escrit. A més a més, cada 
vegada hi ha menys gent en aquests municipis. Això fa que sigui més difícil mantenir viva aquestes 
històries.

Aquest projecte no pretén ser un estudi o la investigació d’un historiador. Tot i així, m’he informat bé 
sobre el tema i estic preparat per a crear un bon arxiu que agrupi tota la informació necessària. Per 
tal d’aconseguir-ho, contaré amb l’ajuda de tota la gent del poble, els quals seran la meva principal 
font d’informació. Com he pogut anar veient al llarg de la investigació teòrica, i com ens explica 
Pierre Nora en el seu estudi sobre el tema, la memòria és un procés el qual està en constant evolu-
ció. No només se centra en el passat, sinó que totes les accions en el present influeixen en aquest 
sentit. Per aquesta raó, l’edat de les persones no serà un fet rellevant a tenir en compte a l’hora de 
valorar els trets més importants de la memòria de Josa. Tot i així, com és evident, quan més gran 
et fas, més històries viscudes acumules i per tant més informació pots aportar en un arxiu similar 
a aquest.

La memòria d’un territori es fonamenta a partir de la dels seus habitants i de tota la gent que ha 
deixat la seva petjada. Per aquest motiu, l’estructura principal d’aquesta estarà bassada en els re-
cords més importants, o que més han marcat al poble. La meva funció serà simplement ordenar 
tota aquesta informació i donar-li un sentit lògic per què pugui ser mostrada al món i tingui una 
continuïtat en el temps.

D’altra banda, tinc clar les direccions que ha de prendre el meu projecte i el camí que ha de seguir. 
Basant-me en els possibles mètodes per aconseguir la propagació de la memòria d’un territori, he 
pogut veure que hi ha diverses formes viables per aplicar en el poble de Josa de Cadí. Entre elles, 
seria la creació d’una aplicació digital interactiva. Sota el meu punt de vista, aquesta opció és una 
de les més modernes. A més a més, ens ofereix oportunitats com: donar-li més visibilització, con-
nectar amb els joves, arribar a més gent gràcies al món digitalizat i globalitzat en el que vivim.

Després de realitzar tota la investigació teòrica, he arribat a la conclusió que l’objectiu d’entendre i 
conèixer el concepte de memòria història i de patrimoni cultural l’he pogut assolir gràcies a la recer-
ca d’autors i referents experts en el tema. Tanmateix, gràcies a aquesta recerca, m’he adonat que el 
segon objectiu de crear una eina que serveixi per recollir i emmagatzemar la memòria històrica de 
Josa de Cadí ha d’anar una mica més enllà. Ja que, com bé he dit amb anterioritat, la memòria no és 
un concepte estàtic ni tancat. Per aquesta raó, el meu nou objectiu és crear una eina que serveixi per 
recollir i   emmagatzemar la memòria històrica fins a dia d’avui, i oferir un espai on aquesta pugui 
seguir la seva constant evolució.

Per últim, crec que és important remarcar la importància que té donar-li veu a les històries viscudes, 
fent així que transcendeixin i no quedin en l’oblit. Mitjançant la formalització d’aquest projecte vull 
aconseguir que aquests relats no es perdin i perdurin en el temps, davant de qualsevol adversitat.
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5. Marc Pràctic
5.1 Ideació

5.2 Planificació

5.3 Investigació de camp

La idea principal d’aquest projecte, com he anat dient fins ara, és plasmar els records i les vivències 
de les famílies del poble de Josa de Cadi. L’objectiu final del projecte, no és crear un arxiu amb una 
memòria històrica tancat, si no crear una base d’aquesta memòria i un incentiu perquè la gent s’ani-
mi a seguir desenvolupant-la. 

Com també s’ha dit abans, un dels objectius personals per aquest projecte és fer un homenatge a 
totes les famílies del poble de Josa de Cadí, les quals han fet possible que aquest petit poble al peu 
de la Serralada del Cadí sigui el que és avui dia.  Per aquest motiu, vull donar importància a la gent 
fent-los partícips d’aquest projecte. Encara no està definit el format final que tindrà el projecte, però 
crec que aquest és un punt de partida interessant. 

Un cop realitzada tota la investigació teòrica, toca organitzar i planificar el procés de formalització 
del projecte. En aquesta part hi haurà dues fases a seguir molt importants. 

En primer lloc, faré una investigació de camp per tal d’aconseguir un recull de dades històriques i 
evidències del passat. El primer recull que faré serà a partir d’uns documents històrics que dema-
naré  a l’ajuntament de Josa i Tuixén. Aquestes primeres dades seran necessàries per a tenir una 
bona base sobre les famílies i les cases de Josa de Cadí en els seus orígens. També em servirà per 
saber realment quines dades oficials conserven els ajuntaments d’aquest territori. Per altra banda, i 
recolzant-me amb tota la informació aconseguida fins al moment, hauré de realitzar unes entrevis-
tes a la gent del poble per a conèixer les seves històries i així començar a crear la memòria històrica 
de Josa de Cadí.

Un cop arribats a aquest punt, com ja he explicat anteriorment, hi ha diverses formes per a plas-
mar aquest projecte. Per aquest motiu crearé una enquesta dirigida als possibles usuaris per tal 
de conèixer les seves necessitats i interessos. A partir d’aquí, tindré més clar el camí que haurà de 
seguir el projecte i quina serà la formalització ideal per aquest.

Hi havia diverses vies possibles d’investigació en les que em podia centrar per a crear una memòria 
històrica. Com ja hem pogut veure en la investigació, la informació essencial ha d’originar-se en les 
històries que narren les persones i no tant en documents que relaten els  “fets oficials”. Així doncs, 
les dades més rellevants per al projecte sorgiran a partir d’entrevistes que realitzaré al llarg d’aquest 
procés de formalització. Tot i això, per a contrastar dades amb arxius oficials, crec que és interes-
sant que faci una recerca d’informació als documents oficials que estiguin disponibles.
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5.3 Investigació de camp

En aquest apartat es farà un recull de les evidències escrites que existeixen avui dia i que he pogut 
consultar. Aquesta cerca d’informació es fa amb la finalitat de conèixer la informació i els escrits 
que existeixen actualment a l’Ajuntament de Josa de Cadí, que parlin sobre les seves tradicions, el 
patrimoni cultural i sobre els seus habitants.

Per poder consultar tots aquests arxius vaig ha-
ver de parlar amb els alcaldes de Josa de Cadí 
i el de Tuixent. En primer lloc, quan vaig parlar 
amb l’alcalde de Tuixent em va comentar que 
molts d’aquests arxius que volia consultar no 
existien, ja que com hem vist a la part històrica 
de Josa, hi va haver una crema d’arxius durant 
la Guerra Civil.  Tot i això, vaig demanar si podia 
tenir accés als arxius que es guarden a l’ajunta-
ment de Josa de Cadí. En aquesta segona cer-
ca vaig trobar diferents evidències interessants. 
Per començar, vaig comprovar que aproximada-
ment el 90% dels arxius que queden avui dia són 
de registres civils, pressupostos de clavegue-
ram i cens de diversos anys. També hi he trobat 
documents de nous projectes de conservació i 
manteniment del poble que s’han realitzat du-
rant els darrers cinc anys. Tanmateix, en mig de 
tota aquesta informació irrellevant per a la meva 
investigació, vaig trobar un llibre de l’any 1700. 
Aquest document era un registre de l’església, 
escrit pels diferents mossens que hi va haver 
en el poble. En el llibre podem trobar, els naixe-
ments, casaments i defuncions que van succeir 
durant aquell segle.  A partir d’aquestes evidències vaig poder com-

provar quines famílies actuals tenen arrels a 
Josa de Cadí des d’aquells temps. D’altra banda, 
també vaig poder veure les diferents relacions 
que es van establir entre les famílies que hi vivien 
en aquell moment. Un dels fets que més em va 
cridar l’atenció va ser el següent: A Josa de Cadí, 
una de les famílies amb arrels més antigues i 
que encara viuen al poble són la família Colell. 
Revisant el llibre esmentat anteriorment, vaig po-
der comprovar que la seva família en aquell mo-
ment ja formava part de Josa de Cadí. A l’inici 
del llibre les primeres persones que es nombren 
amb aquest cognom apareix escrit com a Collell. 
En un moment determinat del llibre, hi ha un can-
vi de cal·ligrafia i per tant un canvi de mossèn. 
És llavors amb aquest canvi, quan el cognom va 
passar a dir-se Colell. Amb aquest fet m’agrada-
ria emfatitzar que un petit canvi com la pèrdua 
d’una lletra et pot canviar tot el teu cognom. 

5.3.1 Recull de dades històriques
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Finalment, vaig trobar un cadastre de Josa de 
Cadí on es veu reflectit aquells terrenys que han 
estat edificats i que per tant avui dia són edifica-
bles. Com Josa de Cadí és un poble situat a dins 
d’un Parc Natural només es pot fer una cons-
trucció on prèviament hi havia hagut una casa. 
El handicap amb el que em vaig trobar va ser que 
en aquest document no hi havia cap mena d’in-
formació sobre l’origen o el nom de les cases. 
Per tant, vaig haver de buscar aquesta informa-
ció mitjançant un altre via. Ho vaig fer a través 
de les fonts orals, és a dir, entrevistant i parlant 
amb la gent del poble. Gràcies a aquest mètode 
vaig poder fer un recull de tots els noms de les 
cases i la seva situació en el mapa.

5.3.1 Recull de dades històriques

5.3.2 Enquesta

El que he pogut comprovar a partir d’aquesta recerca d’informació és que en un territori amb tant 
pocs habitants els arxius que es poden trobar normalment no són suficients per a poder conèixer 
la història del territori. Els documents oficials sobre el territori són mínims  i la seva organització 
quasi imperceptible (no per mala feina dels ajuntaments, sinó per la falta de personal i d’ajudes des 
del govern central o de la Generalitat). Per acabar de remarcar la meva teoria, i per aconseguir els 
noms de les cases i la seva localització en el poble, he hagut de recórrer a l’ajuda dels actuals veïns 
de Josa de Cadí.

Com ja he explicat, arribats a aquest punt, necessito saber l’opinió dels usuaris per a saber quin serà 
el millor camí a seguir. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, he formulat una enquesta. Aquesta ha 
estat penjada a l’únic restaurant de Josa de Cadí, Ca l’Amador, i a la formatgeria Serrat Gros. Està 
dirigida a la gent que va per primer cop al poble o no és habitual que hi vagi, és a dir, als turistes. 
Aquesta enquesta em servirà sobretot per a saber si la gent està interessada en conèixer el poble, 
quins són aquests interessos i com creu la gent que se sentiria més còmode coneixent la història 
del municipi.

Per començar, trobarem una breu introducció explicant qui sóc i el perquè d’aquesta enquesta. Tot 
seguit, la primera pregunta està relacionada amb les dades personals de l’usuari. Aquesta pregunta 
no serà obligatòria ja que, si es desitja, aquesta enquesta pot ser anònima. Em servirà a mi per a 
tenir una millor organització i posar noms als diferents usuaris.

Acte seguit, ens trobem amb una pregunta per saber com es va conèixer el poble. Aquesta pregunta 
el que aportarà és saber com hauria de comunicar o donar a conèixer aquest projecte un cop for-
malitzat. 

Després d’aquesta petita introducció, la següent pregunta és: Què és el que més et va cridar l’aten-
ció de Josa de Cadí? Tal com he explicat, aquesta enquesta em servirà per conèixer els interessos 
de la gent. Per això he realitzat una pregunta directa i clara. 

A continuació, i seguint amb interessos sobre el poble, plantejo el següent dubte: “La primera vega-
da que vas estar a Josa sabies que…”. A part de conèixer els interessos directes de la gent, Josa de 
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5.3.2 Enquesta

Cadí té diversos punts claus i amb aquesta pregunta vull veure si la gent els coneix. A més a més, 
vull saber si sense necessitat d’un recolzament l’usuari és capaç de descobrir aquests punts claus 
per ell mateix. 

A continuació, es formulen dues preguntes més:  Quin lloc el va intrigar de Josa? Coneixes algun fet 
important de Josa? Aquestes respostes em serviran per saber els punts que més intriguen a la gent 
i dels quals no han pogut obtenir informació.

Per acabar, faig les 3 últimes qüestions, totes dirigides al procés de formalització del projecte. Amb 
aquestes qüestions el que vull és saber quin format captaria més l’atenció de la gent que visita el 
poble. Gràcies a les seves respostes podria saber si el que necessito per aconseguir aquest propò-
sit són elements més físics, digitals o inclús formalitzar-ho a través  un esdeveniment cultural.

Anàlisi de l’enquesta

En aquest apartat és farà un anàlisi de les preguntes més rellevants així com també un recull de 
les dades extretes a partir de l’enquesta realitzada als visitants de Josa de Cadí. Cal destacar que 
la mostra total de l’enquesta ha estat de 38 persones. L’enquesta és va iniciar el dia 18 d’abril  del 
2021 i va finalitzar el 25 de maig del mateix any, donant així una mica més d’un mes per contestar-la.
Aquesta enquesta s’ha proporcionat als locals de Ca l’Amador i la formatgeria Serrat Gros, ja que els 
seus clients són potencials usuaris d’aquest projecte. 

En primer lloc, ens trobem amb la pregunta: Com vas conèixer Josa de Cadí? Observant el gràfic po-
dem veure que 89,5 % de les persones van conèixer aquest poble gràcies algun amic o familiar. En 
canvi. Només una persona va contestar aquesta pregunta dient que va ser a través dels mitjans de 
comunicació. Per tant, una gran majoria coneix el poble gràcies als seus familiars o amics. Aquest 
fet ens fa pensar que no és un poble gaire conegut ni publicitat pels mitjans de comunicació.

Centrant-nos en la segons qüestió plantejada al qüestionari: Que és el que més et va cridar l’atenció 
de Josa de Cadí? Podem observar gràcies a les respostes que el que més els ha cridat l’atenció a la 
gent que visita Josa de Cadí és el seu entorn i morfologia.
Una resposta que afirma aquesta frase és la següent: “On està situat; recordo com des de la dis-
tància pots veure’l elevat, petitó sobre la muntanya al voltant d’un paisatge força bonic.”  (Ariadna, 
2021); També trobem respostes com: “Que era un paradís, apartat de tot. Hi vam anar amb el meu 
marit i fills que eren molt petits i en vam quedar enamorats. D’això en fa 48 anys.” (Dolors, 2021).
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A continuació analitzaré una pregunta que ens ajuda a comprendre en quin grau els visitants co-
neixen Josa de Cadí la primer vegada que venen al poble.  Aquesta qüestió és formula preguntant 
quines coses coneixies la primera vegada que vas estar a Josa. Com podem veure en el següent 
gràfic de barres, l’indret que més coneixien era el restaurant de Ca l’Amador, seguit per la formatge-
ria. Aquesta dada ens podria fer pensar que aquests dos establiments són els que mouen més gent 
o porten més turistes al poble.

Una vegada formulada la pregunta anterior, era important conèixer si la gent es va quedar amb el 
dubte de saber o descobrir més sobre Josa de Cadí. Com podem veure en el gràfic de sota, el 84,2 
% de la gent es va quedar amb algun dubte respecte algun indret del poble. Mentre que un 15,8 % 
no ho va fer. Aquesta pregunta ens ajuda a saber si la creació d’una eina per a mostrar la memòria 
històrica i el patrimoni cultural de Josa de Cadí seria útil. Tenint en compte les respostes obtingu-
des podríem dir que desenvolupar una eina d’aquestes característiques seria una bona proposta per 
ajudar a arreglar el problema.

5.3.2 Enquesta
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Aquesta pregunta: Coneixes algun fet interessant de Josa? Si és així, quin? Ens ajuda també a veu-
re els coneixements previs que és té del poble i fins a quin punt la gent visitant de Josa de Cadí té 
informació relacionada amb el poble. La majoria de persones no coneixen cap fet rellevant. Si que 
ha estat recurrent una resposta com és que Josa va estar habitat pels Càtars. D’altres persones, 
coneixen la Festa Major i també  JosaArt.

Per tal de formalitzar la meva investigació vaig fer la pregunta que podeu trobar en el següent 
gràfic. Penso que recollir els gustos del consumidor ens pot ajudar a crear una eina molt més útil i 
eficaç. Com podem veure en el gràfic, s’oferien quatre opcions per a recollir la memòria històrica i el 
patrimoni cultural de Josa de Cadí. D’entre les quatre opcions veiem que la més votada ha estat la 
creació d’una aplicació mòbil de realitat augmentada en la qual es recull tota la informació i s’expo-
sa mitjançant un recorregut interactiu. Aquesta opció de creació d’una aplicació ha estat escollida 
amb un 50% dels vots. 

Una pregunta que em semblava important de formular era la següent: Per tal de conèixer la memòria 
històrica del poble, quina creus que seria la font d’informació més adient? Gràcies aquesta pregunta 
podem conèixer l’opinió de les persones respecta el mitjà de comunicació i la font d’informació que 
prefereixen. Com podem veure en el gràfic, un 76,3% voldria que la informació sobre el poble fos 
transmesa directament pels propis habitants.

5.3.2 Enquesta
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Per últim, vaig formular una pregunta que ajuda a conèixer les opinions dels visitants respecte a la 
viabilitat de la implementació d’una de les propostes. Un 97,4% considera que si es portés a terme 
alguna de les propostes esmentades anteriorment creixeria l’interès de la gent per a conèixer el po-
ble. Per tant, considero que desenvolupar una eina d’aquestes característiques afavorirà que la gent 
pugui conèixer el poble, la seva història i la dels seus habitants i el seu patrimoni.

En resum, gràcies a la realització d’aquesta enquesta he pogut comprovar per una banda els co-
neixements previs que els visitants tenien de Josa de Cadí la primera vegada que van visitar el po-
ble. També, he pogut comprovar quina seria la millor manera d’oferir a la gent aquesta informació. 
Per tant, amb les dades extretes considero que la millor manera de formalitzar l’eina que mostri la 
memòria històrica i el patrimoni cultural del poble és mitjançant una aplicació de realitat augmenta-
da, i que a més a més, algunes de les històries recollides estiguin narrades en primera persona pels 
seus habitants.
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5.3.2 Enquesta

5.3.3 Entrevistes

Tanmateix, podeu consultar el format inicial de 
l’enquesta si feu clic a la següent imatge: 

Un cop arribats a aquest punt, per a poder tirar endavant el projecte, necessitaré la col·laboració de 
tots els habitants del poble que vulguin participar i aportar el seu granet de sorra a la memòria de 
Josa de Cadí. 

En aquest procés, hi va haver dues fases molt importants. Primer de tot necessitava tenir les entre-
vistes fetes per a conèixer els costums, tradicions i el patrimoni del poble des del punt de vista de 
la mateixa gent que hi forma part. Per altra banda, un cop entrevistada la gent i coneguda millor les 
seves històries, n’hauré d’extreure el contingut més rellevant. Les transcripcions de les entrevistes 
estan recollides a l’annex 1.

Com ja he comentat, aquesta app farà ús de 
la realitat augmentada. Per a poder fer factible 
aquesta experiència, és necessari dirigir la cà-
mera del mòbil a un gràfic en concret que ser-
virà com a detonant d’aquest procés. A part, el 
dispositiu no pot perdre de vista aquest objectiu 
ja que si no la connexió es talla i per tant la re-
producció de la realitat augmentada també. Per 
aquest motiu, l’experiència podria arribar a ser 
embafadora si la seva durada és massa extensa. 
Per tant, els vídeos hauran de rondar els 45 se-
gons. Això vol dir que tota la informació obtingu-
da a partir d’una entrevista d’entre deu i quinze 
minuts, s’haurà de resumir en un text de menys 
d’un minut.  

Un cop realitzada l’entrevista a la persona en 
qüestió, haurem d’analitzar i identificar les parts 
més importants d’aquesta, i tot seguit es gravarà 
de nou el contingut resumit. Aquest contingut re-
sumit és el que s’introduirà a l’aplicació. És a dir, 
es farà servir un croma per a poder editar el fons 
i fer que l’experiència de la realitat augmentada 
sigui més potent. Sense l’ús d’un croma, els ví-
deos de les entrevistes no tindrien un fons trans-
parents, la qual cosa no donaria la sensació de 
tenir un sol conjunt, si no d’una imatge sobrepo-
sada.

https://forms.gle/NX8GKDRsSJejPkEP7
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Per a no tenir cap problema amb els drets d’imat-
ge de la gent que voldria que sortís al meu pro-
jecte, i perquè em donessin permís per a utilitzar 
tota aquella informació que em poguessin apor-
tar, els vaig fer signar prèviament un document 
el qual en donaven dret a utilitzar el que anàvem 
a enregistrar posteriorment. Aquestes autoritza-
cions queden recollides a l’annex 2.
Com hem passat una època difícil de pandèmia, 
el procés de les entrevistes se’n va anar enrede-
rint. A més a més, pel mateix motiu, no vaig po-
der realitzar totes les entrevistes de forma pre-
sencial. Tot i això, la informació de totes aquelles 
entrevistes, de les quals només en tinc l’àudio, 
es faran servir per a desenvolupar la memòria de 
Josa de Cadí. No es podrà introduir en un vídeo 
per a realitat augmentada, però es podrà utilitzar 
en un altre apartat de l’aplicació.

5.3.3 Entrevistes

Per altra banda, en aquesta memòria digital que 
estic creant també hi vull tenir un apartat d’evi-
dències visuals, és a dir, de fotografies de la gent 
del poble de diferents èpoques. Aquesta també 
és una bona font d’informació per a seguir fent 
gran aquest projecte. Per tant, a totes aquelles 
persones que he entrevistat, i a d’altres les quals 
no he tingut temps de fer-ho, els hi he demanat 
si tenien algun document fotogràfic per a poder 
utilitzar en el meu projecte.

Per veure les entrevistes realitzades a diferents persones del poble de Josa de Cadí cliqueu a la 
imatge que podreu trobar al final de la pàgina. Tots els arxius fotogràfics quedaran agrupats als 
annexos 3.

https://drive.google.com/file/d/1KupAEJgXFr-OSc3JDtlFniS6cup5hvA3/view?usp=sharing
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Formals

Twitter:
Aquesta aplicació de microblogging va néixer al 
2006. L’aplicació ens ofereix la possibilitat d’es-
criure, penjar fotos i estar informat de les últi-
mes noticies. Tanmateix t’ofereix l’oportunitat 
d’enviar missatges en línia.  Veiem que utilitza 
una interface senzilla i lògica, que permet un 
ràpid funcionament i navegació dins de la pròpia 
aplicació.

Radar COVID:
Es una aplicació que va néixer en l’any 2020 
arran de la pandèmia mundial que és va viure. 
L’aplicació permet la ràpida informació sobre la 
situació del COVID. Així com també et permet in-
formar i rebre informació sobre els pacients po-
sitius, sempre de manera anònima.

5.4 Referents
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Interacció

Instagram:
Una de les aplicacions socials més populars del 
darrera dècada amb més de 100 milions de se-
guidors actius. Aquesta aplicació va ser creada 
a l’any 2010. La seva principal finalitat és social 
i comunicativa. La plataforma et permet penjar 
i compartir fotografies i vídeos amb gran fluïde-
sa. Quant a la seva estètica destacaríem la sen-
zillesa i la visibilitat del continguts exposats pels 
usuaris.

Explora ESP:
Explora ESP és un aplicació turística creada a 
l’any 2020. La plataforma ofereix la possibilitat 
de conèixer el territori i els seus indrets. En l’apli-
cació és pot trobar la informació de diferents 
punts d’interès com poden ser: llocs abando-
nats, cims, coves, pobles o castells. Destacar 
l’ús del mapa que ofereix una visió més global 
de la informació que es vol aportar.

5.4 Referents
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5.5 Formalització
5.5.1 Procés de desenvolupament de l’aplicació

La primera idea del desenvolupament i la fun-
cionalitat de l’aplicació va ser que representés 
un joc de rol. És a dir, l’estètica anava enfocada 
a representar arxius antics o un mapa del tresor, 
els quals ens apropessin a aquest imaginari 
d’aplicacions interactives d’entreteniment. A 
més a més, la iconografia també estava enca-
minada cap aquest estil. Aquesta idea va que-
dar descartada ja que l’estètica no quadrava 
amb el públic al qual va dirigida aquesta pro-
posta digital. 

Més endavant, vaig pensar a fer-ho més similar 
a una aplicació turística, ja que, a part de la gent 
del poble, el públic principal d’aquesta aplicació 
anirà dirigida al sector del turisme rural. Tot i 
això, seguia sense ser una aplicació de turisme 
convencional, ja que la informació que es trans-
met no anava dirigida exclusivament a l’oci, a la 
restauració o a l‘allotjament. 

Finalment, després de donar-li moltes voltes, 
vaig arribar a la següent conclusió: tot i ser una 
aplicació dirigida a un públic turístic, la infor-
mació que hi hauria a l’aplicació havia de ser 
seriosa, formal i rigorosa. Per aquesta raó l’app 
va més encaminada a ser un museu interactiu 
o un arxiu històric digital, que una aplicació de 
turisme. Així doncs, l’estètica final del projecte 
anirà encaminada a un imaginari més seriós i 
oficial.
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5.5.1 Procés de desenvolupament de l’aplicació

Realitat augmentada i escuts. 

Com ja he comentat, aquesta app tindrà incorporada una interfície exclusiva de realitat augmenta-
da. Naturalment, crear un espai el qual operi amb realitat augmentada està fora dels meus coneixe-
ments i podria ser ben bé un projecte a part. Per aquesta raó, per a crear les realitats augmentades, 
he utilitzat un programa que et permet fer totes les interaccions que s’anomena Artivive, el qual 
ofereix crear els teus projectes de manera totalment gratuïta. Tot i això, si es vol tenir més de 5 
projectes en actiu i editables, cal pagar una quota per a ampliar el teu espai d’emmagatzematge. 
Aquesta interfície em permetrà recrear el que apareixeria a la meva aplicació. 

El procés de treball d’Artivive és relativament senzill. Consta de dos espais de treball. El primer 
et permet encaixar la part interactiva amb la imatge detonant i per tant és un espai 2D. Per altra 
banda, en el segon tenim un espai de treball en 3D el qual et permet allunyar el vídeo de la imatge i 
així donar volum a la realitat augmentada. Com ja he explicat, per a crear una experiència d’aquest 
estil, i que no es faci difícil de seguir, cal que duri menys de 45 segons. Un altre requisit essencial és 
tenir una imatge detonant fàcil de reconèixer. Per a aquest projecte, l’aspecte detonant dels vídeos 
de realitat augmentada serien uns escuts els quals estarien dissenyats exclusivament per a cada 
casa o cada zona d’interès, és a dir, segons les històries que la gent m’ha anat explicant. Cada escut 
seria diferent tenint en compte diferents aspectes, com per exemple: a què es dedicaven la gent de 
la casa, per què era coneguda aquella família o també un tret molt característic d’ella. Tot i així, el 
procés d’investigació s’ha allargat més de l’esperat i aquest punt no s’ha pogut desenvolupar. Però 
per poder mostrar els diferents vídeos pensats per a funcionar a partir de la realitat augmentada 
s’ha creat uns prototips seguint el mateix procediment que s’acaba d’explicar.

Ca l’Amador.

Com ens expliquen en Diego pare i en Diego fill, Ca l’Amador antigament era conegut per Ca l’Ame-
ricano, per què l’antic propietari d’aquesta casa va anar a fer les Amèriques i va tornar amb moltes 
riqueses. Aquest seria el primer aspecte a destacar per a la creació de l’escut. Tot i això, com també 
ens han explicat en Diego pare i fill, abans de ser una casa, aquest espai era el corral on hi tenien el 
remat una altra família. D’aquí hi podríem extreure un nou element essencial. Per altra banda, des 
de ja fa uns anys, Ca l’Amador s’ha convertit en l’únic restaurant del poble. Per tant, aquest podria 
ser l’element principal. 

Tot i no tenir tots els escuts desenvolupats, podreu veure els vídeos que estaven pensats per a fun-
cionar amb realitat augmentada si cliqueu a la següent imatge:

https://vimeo.com/560276388
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Cartell per a descarregar l’aplicació.

Com aquest projecte estarà pensat per a aquelles persones que vagin de visita al poble, no tindria 
cap sentit tenir l’aplicació a la Play Store i esperar que els usuaris la trobessin sense més ni més. Per 
aquesta raó, és necessari un cartell informatiu el qual et posi en context sobre el projecte i un enllaç 
de descàrrega com podria ser un codi QR. Aquests cartells estarien localitzats en 3 punts estratè-
gics. Dos d’aquests punts estratègics podrien ser per exemple els espais més concorreguts de Josa 
de Cadí, com són Ca l’Amador o la formatgeria Serrat Gros. Aquests dos punts són el principal espai 
turístic de Josa de Cadí i el principal motiu d’atracció de la gent. Per altra banda, el poble només té 
una ruta d’accés amb cotxe i per tant un sol punt d’entrada per on tothom que vingui amb vehicle hi 
passarà. Aquesta zona a Josa de Cadí és coneguda com “el Cruze”. Aquest seria el 3r punt on es 
localitzaria el cartell informatiu de descàrrega. 

Com que a l’enquesta quasi el total de les respostes eren que coneixien el poble de Josa de Cadí 
a partir dels amics o familiars, és a dir, a partir del boca-orella, en aquest cartell informatiu es pro-
posarà als usuaris que comparteixin aquesta aplicació amb els seus amics i familiars els quals 
podrien estar interessats a visitar Josa de Cadí i  així seguir el mateix canal de transmissió.

Si escanegeu el codi QR que hi ha en aquesta pàgina, us redirigirà al prototip del projecte.

5.5.1 Procés de desenvolupament de l’aplicació

Ekho és una aplicació que us ajudarà a descobrir en profundi-
tat tant les memòries com el patrimoni cultural de Josa de Cadí 
de la mà dels josencs i josenques. Llegint aquest QR podreu 
descarregar-vos l’aplicació i començar a gaudir de les petites 

histories del poble que a la vegada el fan tant gran.

Compartim Ekho amb amics i familiars i descobrim Josa tots 
plegats.
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Tot seguit, hi haurà els elements principals a 
l’app: el menú principal situat a la part inferior 
de la pantalla; una barra a la part superior on i 
podrem trobar elements com menús secundaris; 
el títol de la pantalla en la qual ens trobem; i si és 
necessari, una eina per a anar enrere.

Primer de tot, un cop s’obri l’app, ens apareixerà 
una primera pantalla dirigida exclusivament a 
explicar als usuaris el contingut d’aquesta, el seu 
funcionament, i el més important, a la persona 
que entra per primera vegada se li fa una peti-
ta introducció al concepte de memòria històrica 
per a poder posar en context aquest espai.

Abans de començar amb el funcionament i el disseny de la interfície, cal tenir en compte un aspecte 
fonamental. Aquesta aplicació estarà prototipada per a ser utilitzada en dispositius Android. Per 
tant, a l’hora de distribuir els diferents elements d’aquesta aplicació, s’ha de tenir en compte que 
s’ha de deixar un espai per a uns elements funcionals de la mateixa interfície del sistema operatiu. 

5.5.2 Disseny de la interfície
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5.5.2 Disseny de la interfície

L’aplicació estarà organitzada en 4 apartats prin-
cipals. El primer que trobarem només entrar a 
l’app, i després d’haver passat la pantalla infor-
mativa, és el mapa. Aquest estarà pensat per a 
poder fer diferents rutes plantejades des de di-
versos punts de vista del poble. És a dir, tindrà un 
menú en el qual es podrà escollir la ruta que es 
vol fer, com són: una ruta gastronòmica la qual 
et portarà per els bars i restaurants que hi ha avui 
dia i que hi ha hagut a Josa de Cadí, entre d’al-
tres; Una ruta més enfocada a conèixer els mo-
numents o la història del poble en la que podrem 
trobar parades com un roc dedicat a Mossèn 
Cinto Verdaguer o l’antic castell de Josa de Cadí; 
una altra més centrada en les vistes i les zones 
més interessants del poble a partir del patrimoni 
natural d’aquest com poden ser les coves que es 
troben a prop del municipi o al bell mig d’aquest; 
finalment, un últim apartat, el qual no estarà tant 
centrat a voler ser una ruta, sinó en localitzar els 
noms de totes les cases del poble. 

Per altra banda, com ja he dit abans, he fet un 
recull d’arxius fotogràfics per a poder ser utilit-
zades en aquest projecte. Per això, he creat un 
apartat específicament per a poder mostrar tots 
aquests arxius fotogràfics. A més, vindran acom-
panyats d’una petita explicació de la fotografia, 
del nom de la persona que posseeix aquell arxiu 
i de l’any que daten. També em semblava inte-
resant que es pogués localitzar el lloc on s’avia 
realitzat aquella foto. Per això, cada arxiu foto-
gràfic tindran un enllaç que portarà a un mapa en 
el qual podràs veure d’on surt cada imatge.  
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Una altra pantalla d’aquesta aplicació anirà diri-
gida a plasmar les memòries de la gent del poble 
a partir de les entrevistes que hauré realitzat prè-
viament. En aquestes històries hi apareixerà tot 
el que no quedi enregistrat amb el mapa i l’apartat 
de fotografies. És a dir, si després de tot et que-
des amb ganes de conèixer més el poble, tindràs 
l’oportunitat de fer-ho a partir de les memòries 
dels seus habitants. A més a més, com que cada 
història estarà explicada des de diferents punts 
de vista, és a dir, des de la visió de cada família o 
casa del poble, aquesta història tindrà un enllaç 
a la casa d’on provenen aquelles memòries. Així 
també tota l’aplicació té relació entre tots els 
seus apartats.

5.5.2 Disseny de la interfície

Finalment, com ja he anat dient, la memòria d’un 
territori no és un concepte tancat, sinó que evo-
luciona amb el pas del temps. Per aquesta raó, 
trobava oportú que hi hagués un apartat on els 
usuaris els quals tinguin informació rellevant per 
seguir desenvolupant aquest projecte, tingues-
sin l’oportunitat de compartir-la, ja sigues amb 
un escrit o un document d’àudio, amb un arxiu 
fotogràfic o fins i tot si posseeixen un document 
de Josa de Cadí que pogués ser rellevant. En una 
primera instància, vaig pensar que seria intere-
sant crear un blog on la gent pogués interactuar 
entre ella i compartir allà tota la informació. Però 
aquesta opció va ser descartada ja que aquesta 
app pretén ser un projecte seriós on compartir 
les memòries d’un territori de forma adequada. 
L’opció plantejada podria tornar-se en contra del 
projecte, ja que és molt difícil controlar que la 
gent no escrigui coses irrellevants, fora de con-
text o inclús irrespectuoses. Per aquest motiu, 
vaig pensar que la millor forma de fer-ho era 
un apartat on l’usuari tingui l’oportunitat de di-
rigir-se directament amb els creadors i aquests, 
un cop revisada la informació obtinguda, podran 
veure si és o no real i per tant rellevant per a po-
der implementar dintre de l’aplicació.
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5.5.2 Disseny de la interfície

Iconografia

Per a navegar per les diferents pantalles, l’aplicació consta d’un sistema d’icones totalment repre-
sentatives, el qual està basat en el sistema iconogràfic de Google. He utilitzat aquest sistema per-
què el que vull és que l’usuari tingui una navegació molt fluida, i fàcil d’assimilar. Per aquest motiu 
he utilitzat un seguit d’icones que els usuaris habituals en aquest àmbit ja tenen per mà i els faci-
litarà entendre el funcionament de la interfície. Tot i això, hi ha un element que l’usuari podria no 
conèixer, com és la icona de la Realitat Augmentada. Per aquest motiu, la primera vegada que es 
trobi aquesta icona, apareixerà un cartell informatiu explicant-te per a què serveix aquell botó. 

Icones principals

Elements que trobem al mapa de rutes

Icones que trobem al menú de contacte

Icones de suport
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5.5.3 Test d’usuari

Els tests amb usuaris són una prova que ens permet recollir informació qualitativa per a entendre, 
principalment, com i per què els usuaris utilitzen un producte. Durant el test es demana als usuaris 
realitzar una sèrie de tasques per a interactuar amb el producte, la qual cosa ens permet descobrir:
                    
                     Com naveguen pel producte
                     Per què duen a terme unes certes accions
                     Quins problemes és troben
                     Què valoren positivament
                     Quines funcionalitats o aspectes troben a faltar

Amb la finalitat d’identificar i verificar les condicions de l’aplicació relacionades amb la comprensió, 
usabilitat, jerarquia de contingut, etc. eren les adequades, es va sotmetre el prototip en les seves 
versions inicials al testatge de diversos usuaris amb diferents perfils. Aquí es reprodueixen les opi-
nions més significatives:

      a) Ismael Burgos-Dissenyador Audiovisual

Valoració de l’estètica del prototip
L’estètica de l’aplicació es una estètica moderna, que juga amb la dualitat dels colors blanc i negre, 
fent així que tingui un estil minimal i senzill.

Valoració del contingut
Segons l’Ismael, el fet de tenir 3 apartats al menú principal és molt és molt adequat. A més a més 
les 3 classificacions estan ben plantejades. 

Valoració del seu ús i funcionalitat
Creu que el funcionament dels icones és molt adequat i seguir treballant amb aquest funcionament. 
És molt visual i molt intuïtiu.

      b)  Ariadna Sànchez - Dissenyadora Gràfica

Valoració de l’estètica del prototip
Té una estètica molt senzilla i clara, fent així que es doni una gran importància al contingut.

Valoració del contingut
Segons l’Ariadna, no hi ha accés d’informació que dificulti la navegació o ho faci més confós a l’hora 
de trobar el que es desitja. Per tant el contingut és adient.

Valoració del seu ús i funcionalitat
Si es fa servir la realitat augmentada en aquesta app, estaria molt bé que vingués acompanyada 
d’alguna forma amb una explicació del funcionament d’aquesta tecnologia, com per exemple un 
pop-up explicatiu. La informació està molt ben organitzada. Donaria més valor al poble a partir de 
l’estètica. També menciona que seria necessari que hi haguésin més fotografies al llarg de l’aplica-
ció.
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5.5.4 Flowchart

Pantalla explicativa
Primera pantalla on es posa en 
context a l’usuari que entra per 
primer cop a l’aplicació.

Pantalla Arxius fotogràfics
En aquesta hi podrem trobar 
totes les fotografies explicades i 
amb un enllaç al mapa.

Pantalla Mapa i rutes
Des d’aquí podrem veure on es 
troba situat cada punt d’interés 
per a l’usuari en el mapa de 
Josa.

Pantalla Mapa i rutes
Menú flotant.

Pantalla Mapa i rutes Pantalla Mapa i rutes Pantalla Mapa i rutes
Realitat augmentada.

Pantalla Memòries.
Amb aquest apartat podràs co-
neixer més a fons les memòries 
de la gent del poble.

Pantalla Contacte
Pàgina per a enviar arxius i 
contactar amb els creadors 
de l’aplicació.

Pantalla explicativa
Primera pantalla on es posa en 
context a l’usuari que entra per 
primer cop a l’aplicació.

Pantalla explicativa
En aquesta pantalla, es recalca 
el botó que més incògnita pot 
arribar a portar, i es fa una breu 
explicació.

Pantalla d’inici
Un cop obrim l’aplicació, és la 
primera pantalla que ens troba-
rem. El mapa amb les rutes.
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5.5.4 Flowchart

Pantalla Mapa i rutes
Menú flotant.

Pantalla Mapa i rutes Pantalla Mapa i rutes Pantalla Mapa i rutes
Realitat augmentada.

Pantalla Arxius fotogràfics Pantalla Arxius fotogràfics
Mapa per a situar els arxius 
fotogràfics

Pantalla Arxius fotogràfics Pantalla Arxius fotogràfics

Pantalla Arxius fotogràfics Pantalla Arxius fotogràfics Pantalla Arxius fotogràfics Pantalla Arxius fotogràfics
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5.5.4 Flowchart

Pantalla Memòries.
Amb aquest apartat podràs co-
neixer més a fons les memòries 
de la gent del poble.

Pantalla Memòries.
Memòries de Mª Rosa Guitart

Pantalla Memòries.
Memòries de Mª Rosa Guitart i 
situació en el mapa

Pantalla Memòries.
Memòries de Mª Rosa Guitart.
Realitat augmentada amb les 
memòries resumides.

Pantalla de Contacte Pantalla de Contacte Pantalla de Contacte Pantalla de Contacte

Pantalla de Contacte Pantalla de Contacte Pantalla Contacte
Missatge d’agraiment.

Pantalla Mapa i rutes
Un cop acabat el procés, et 
tornarà a la pantalla principal 
de l’aplicació.
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5.5.5 Branding

5.5.5.1 Moodboard
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5.5.5.2 Gamma cromàtica

Colors principals de l’aplicació

Els colors principals utilitzats en l’aplicació són el blanc i el negre. L’ús d’aquests colors aporta un 
equilibri en la seva composició. Jugar amb els dos colors oposats, com són el blanc i el negre, apor-
ta una estètica minimalista, senzilla i atractiva. A més a més, aporta serietat al format. Tanmateix 
aquests dos colors recorden d’alguna forma als arxius antics i als inicis dels mitjans audiovisuals.

Colors secundaris

Els colors secundaris que s’han utilitzat a l’aplicació són els tres colors primaris: groc, vermell i 
blau. A més a més, s’ha utilitzat un quart color secundari en la roda cromàtica com és el verd. L’ús 
d’aquests colors ha estat utilitzat per a identificar les diferents rutes de l’aplicació.

Negre 100%
#000000

#FFA251

Negre 50%
#9D9D9C

#07A202

Blanc 100%
#FFFFFF

#5157FF #FF0000
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5.5.5.3 Elecció de la tipografia

A l’hora d’escollir la tipografia, volia que aquesta es llegís bé en pantalla i que fos seriosa, ja que 
l’arxiu que estic creant pretén ser un document informatiu d’un territori. És important que no es faci 
pesada a la vista, ja que hi ha un apartat on hi haurà textos força densos. Per aquest motiu vaig 
buscar tipografies que s’utilitzessin sobretot en espais web. En un principi vaig pensar a utilitzar una 
tipografia serif, per a donar un aire d’arxiu històric. Els documents que utilitzen aquesta lletra no són 
agradables de llegir des d’un dispositiu mòbil. Per aquesta raó vaig descartar aquesta opció. A més 
a més, buscava una tipografia més seriosa i que m’aportes modernitat.

Per aquestes raons la tipografia que he escollit per a aquest projecte és la Roboto. Una tipografia 
grotesca sans serif creada per Cristian Robertson. És senzilla i fàcil de llegir que passa desaperce-
buda, és a dir, que el seu disseny no et crida l’atenció. No perquè  estigui mal feta, sinó tot el contrari. 
L’objectiu d’aquesta tipografia és donar força al contingut que estàs llegint i que es faci més amè. 
S’utilitza sobretot per a espais web.  Per tant, he considerat que encaixa a la perfecció amb el que 
estava buscant.
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Roboto Black

Roboto Bold Italic

Roboto Bold

Roboto Medium Italic

Roboto Medium

Roboto Italic

Roboto Black Italic

Roboto Regular

Roboto Light Italic

Roboto Light

Roboto Thin Italic

Roboto Thin
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5.5.5.4 Logotip i naming

Probes de disseny del logotip

Logotip final

La paraula Ekho prové del grec i significa la repetició d’un so. Seguint el significat de la paraula, amb 
les memòries de Josa de Cadí es pretén fer un eco, és a dir, que es creï un ressò de les històries vis-
cudes i explicades per les persones del poble, ja siguin del passat, del present o les que han d’esde-
venir i que aquestes perdurin en el temps. El logotip de l’aplicació és una combinació de la paraula 
Ekho, fent ús de la lletra E i del simbolisme de la realitat augmentada, la qual és fa ús en l’aplicació.
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5.5.6 Prototip

Com que no tinc coneixements de programació i codificació, no hi havia cap opció de poder crear 
aquesta aplicació 100% funcional. Per aquesta raó vaig buscar un programa que em permetés pro-
totipar de la forma més còmoda possible l’aplicació. Gràcies al fet que fa més de 4 anys que treballo 
amb els diferents softwares d’Adobe, i que si fa o no fa tots tenen les mateixes funcionalitats, vaig 
provar el funcionament de l’Adobe XD. Un software dirigit exclusivament al prototipat d’interfícies. 
Tot i no estar habituat a aquest programa, va ser força senzill agafar-li la tècnica. Amb aquest pro-
grama, el que vaig aconseguir va ser crear un prototip suficientment funcional, amb el qual poder 
mostrar les diferents pantalles i com navegar entre elles. Al mateix moment, aquest programa per-
met compartir el prototip perquè pugui ser testejat.

Així doncs, mitjançant l’enllaç que adjunto a continuació, tindreu l’oportunitat de fer un test com a 
usuari per a poder veure el seu funcionament i navegar amb total llibertat pel prototip. Tot i això, 
també tindreu un enllaç directe a un vídeo al qual mostraré exactament les diferents formes que té 
l’aplicació per a navegar entre les seves diverses pantalles.

Per a accedir al video d’exploració premeu la següent imatge:

https://vimeo.com/560466802
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5.5.6 Prototip

Enllaç al prototip d’Ekho

Per a accedir al prototip premeu la següent imatge:

https://xd.adobe.com/view/8557f720-3d09-4cf6-81bd-63899a30ebe8-d004/
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Una vegada conclòs el meu Treball Final de Grau (TFG), i mirant amb perspectiva tota la feina feta, 
em disposo a analitzar els objectius plantejats per aquest TFG i el seu grau d’assoliment. 

En primer lloc, em plantejava entendre millor el concepte de memòria històrica i de patrimoni cul-
tural. Com bé he dit en finalitzar la investigació teòrica, gràcies aquesta primera recerca d’informa-
ció vaig poder aprofundir molt més en el tema i vaig poder crear el meu propi concepte sobre la 
memòria històrica i patrimoni cultural, seguint les bases teòriques estudiades. Cal remarcar que el 
concepte de memòria històrica és relativament nou i per tant, la cerca d’informació ha sigut més 
laboriosa i ha comportat més temps de l’esperat.

En segon lloc, em vaig proposar l’objectiu de crear una eina que serveixi per recollir i emmagatze-
mar la memòria històrica fins a avui dia, i oferir un espai on aquesta memòria pugui seguir la seva 
constant evolució. Gràcies a la formalització del prototip d’Ekho s’ha pogut assolir aquest objectiu. 
Endinsar-me en el món de les aplicacions ha estat tot un repte personal, ja que mai havia treballat 
en aquest camp. Tot i que el procés de formalització ha estat complicat, i amb certes dificultats, 
estic molt satisfet del prototip final i de la seva funcionalitat, ja que respon als objectius plantejats 
per aquesta.

Considero que a l’inici del projecte volia abastar molts àmbits i em vaig proposar uns objectius 
molt elevats amb unes altes expectatives. Bàsicament perquè volia crear una aplicació sense haver 
treballat mai abans amb els programes adequats, i a més a més, volia fusionar-ho amb l’ús de la 
realitat augmentada sense deixar de banda el marc teòric. Aquesta idea implicava molta més feina 
de la que podia assolir amb el temps que tenia per finalitzar el meu TFG. Per tant, vaig haver de 
prioritzar els elements que volia introduir a l’aplicació. Això ha comportar que el desenvolupament 
de la realitat augmentada s’hagi vist reduït. Tanmateix, m’agradaria destacar que aquest projecte es 
podria continuar desenvolupant en un futur per tal d’assolir aquest últim ítem.

D’altra banda, realitzar aquest projecte ha tingut en mi una repercussió personal. Primerament, he 
pogut conèixer mitjançant les entrevistes les històries personals de la gent del poble que m’han 
apropat més a ells i m’han fet estimar més aquest territori. En segon lloc, aquest treball és un petit 
homenatge al record del meu avi que tant estimava Josa de Cadí i que tantes històries hi havia vis-
cut i així m’ho havia transmès.

Per últim, m’agradaria remarcar la idea que aquest projecte també s’ha fet amb l’esperança d’arribar 
a més gent i a més pobles que es trobin en una situació similar. Per tant, aquest projecte pretén 
aportar una visió de com els petits indrets podrien mantenir la seva memòria i les històries dels 
seus habitants que encara estan per descobrir.

6. Conclusions
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Annex_01: Transcripció de les entrevistes

Els meus pares tenen llogat un petit apartament que va fer el Sebastià Farràs al costat de Cal Farràs 
Nou. 
Cada estiu llogàvem algun apartament a algun poble diferent de muntanya fins que vam arribar a 
Josa de Cadí i ja no vam tornar a canviar. Vam conèixer el poble a partir d’un anunci d’un diari on 
s’anunciaven aquest apartament. 
Com a tradicions de Josa, destaco la Missa de Festa Major i el ball de la cuinera que es fa tot seguit. 
Originalment, s’anava casa per casa. Com que les cuineres es passaven tot el dia preparant el men-
jar d’aquets dies, no podien gaudir de la festa. Llavors s’anava a les cases amb la musica i es treia a 
ballar a la cuinera. Per tant la festa major d’alguna manera arribava a totes les cases perquè tothom 
la pogués gaudir. A canvi, la cuinera donava alguna cosa de menjar a la gent que hi anava. Avui dia 
ha derivat una mica en que es fa certes parades pel poble on es fa un recull de diverses cases i 
aquestes posen menjar en un punt en concret. Llavors a cada parada hi ha un “pica pica” diferent on 
també hi ha un acordionista i es balla Un acte que considero emblemàtic i que troba molt maco és 
el Ball del Fanalet (Les parelles tenen una flor de paper amb una espelma a dalt de tot. Qui manté 
viva més temps aquesta espelma és la guanyadora del ball del fanalet). També destaco la festa dels 
Càtars (Josa era un refugi de càtars que fugien de l’església) que es fa a principis d’agost i el JosArt 
que es fa uns dies després de la festa dels Càtars. Venen artistes i músics convidats d’arreu. Durant 
un dia mostren el seu art per tot el poble fent diferents activitats.
Ja fa 16 anys que pugem a Josa. M’agradava molt jugar a cuit i amagar i tinc la sensació que a Josa 
el temps passa més lent. Et fa sentir una persona més tranquil.la i despreocupada.

Vinc de la família de Cal Campaner. El meu avi era fill de Josa i la meva iaia de Cerneres. Un cop 
casats van anar a viure a Josa. Van tenir 4 fills. Cal Campaner eren ramaders. Tenien un ramat d’ove-
lles. On hi ha ara Ca l’amador, era l’antic corral per les ovelles de Cal Campaner. 
Altres famílies ramaderes de Josa eren Cal Catxapo i Cal Magre. Cal Tomàs era la fonda del poble. 
El meu avi va ser molts anys l’alcalde del poble. 
La Festa Major es feia en un principi, on ara hi ha les antigues escoles. Més tard, la festa major es 
feia a un garatge que hi havia al costat d’on viu ara la família Turull. 
Destaco com a tradició més típica i amb més antiguitat, el ball de la cuinera. 
La meva mare, agafava el ruc i anava a la Seu d’Urgell a buscar pa. Trigava 1 dia en anar i tornar. 
Com que el poble es tant petit, no hi ha diferències d’edat. Tothom s’ajunta independentment dels 
anys que tinguis. 
De petita, anava a totes les festes majors dels pobles del voltant i ens hi portava el Mingo, el pastor.
L’últim alcalde que hi va haver al poble abans que fos una pedania, va ser el Tino. 
Només hi havia un telèfon a tot el poble que estava a Ca’l Magre. Era una de les cases més impor-
tants i de referència ja que durant molt temps era la única que estava oberta tot l’any. Sempre hi 
havia, l’Angelina, el Pep i el Tino (l’antic alcalde). L’Angelina era la formatgera del poble. 
L’Angelina i la seva filla la Margarita es van quedar un any sencer al poble soles. Quan elles van mar-
xar, el poble va quedar buit. Durant aquesta època on el poble no hi havia ningú, es van posar unes 
cadenes que rodejaven el poble. Va ser una època molt dolenta ja que van entrar a robar a moltes 
cases perquè el poble a l’hivern no hi quedava ningú. 
Després del Tino, el primer alcalde que hi va haver va ser en Diego de Ca l’Amador (pare). I el que 
tenim avui en dia és l’Alfonso.
Cal Tomàs va ser durant molt temps el bar del poble. 

Aniol Català Mir (28 anys)

Maria Rosa Guitart Calderer (54 anys)
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Vaig néixer el 1962. De la casa de Cal Farràs Vell.
Aquesta casa és l’única de la vall que conserva el nom dels propietaris. La família Farràs té molta 
antiguitat al poble. 
El meu avi era contrabandista. Com a anècdota alteraven el tabac. El mesclaven amb fulles de to-
maquera.
Hi havia dones trementinaires al poble com la Maria de Cal Gravat. Va ser una de les últimes tre-
mentinaires de la vall.
Durant la guerra civil s’amagava als homes. La tècnica que tenien era, quan venia la guàrdia Civil es 
posava un llençol a la plaça del poble així la gent sabia que tenien que romandre amagats.
Com a tradició recordo que el padrí de bateig, regalava un xai. 
Un record que m’ha quedat molt present, és que, com que era el més gran de la colla, vaig portar a 
tots a visitar una cova on s’hi amagava el meu pare durant la guerra. Vam anar-hi molt tard i com a 
conseqüència, vam tornar a les tantes quan ja era fosc. Per culpa d’això hi va haver una bronca molt 
gran al poble que ens va deixar a tots marca. En aquells anys al poble només hi havia 9 nens/es. 
De petits, en Jordi Turull, el Joan de Cal Catxapo i jo, anàvem als fruiters a robar fruita i després 
anàvem a sota l’església a menjar-nos el botí.

Vaig arribar a Josa el 1956. El meu pare ja feia un parell d’anys que hi era perquè estava treballant 
en fer la primera carretera, o primera pista forestal entre l’enllaç de Tuixent fins a Gósol. Per reunir 
la família, el meu pare els va portar a tots a Josa. Van estar vivint durant un temps a Cal Palanca.
Uns anys més tard vem comprar Ca l’Amador. Abans es deia Ca l’Amaricano, ja que el seu propietari 
havia marxat a fer les Amèriques.
Quan vaig arribar, al poble encara hi havia força activitat, però la gent ja començava a marxar dels 
pobles.  
En aquells moments hi havia escoles. Hi va arribar a haver 3 locals diferents. Primer van ser a Cal 
Jardinet a un local municipal. Però com l’edifici estava força malament, es va arreglar un de nou que 
era a Ca la Pastora durant una temporada. Mentre estàvem allà es va construir el que ara són les 
antigues escoles i encara es conserva el local a la plaça major.

Sebastià Farràs Tenes (59 anys)

Diego Alias  (72 anys)

Annex_01: Transcripció de les entrevistes
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Vaig néixer a Sant Joan de Vilatorrada. Des dels 7 anys venia a Josa tots els estius. En aquells mo-
ments no hi havia aigua calenta.
Des de ben petit volia ser cuiner. Vaig estudiar cuina i ja li deia al meu professor que volia muntar un 
restaurant a Josa de Cadí. Però tothom em tractava de boig perquè ho veien com una cosa impos-
sible. Després de molts anys estudiant cuina, amb 22 anys ja em vaig instal·lar a Josa. Això ho vaig 
fer també sabent que anaven a arreglar la carretera i Josa seria més accessible per a tothom. I el 
dia 7 de Juliol de l’any 2000 vam obrir el restaurant i un any més tard la carretera ja estava arreglada 
i asfalta. 
Els meus pares ho van deixar tot per venir a muntar el negoci. Ells tenien una pesca salada i aquesta 
tradició familiar segueix sent molt important a Ca l’Amador. 
A tota la gent del poble els hi feia molta il·lusió aquest projecte ja que estava donant vida a un poble 
que estava molt mort. I amb un tipus de cuina que els diferenciava de tothom.
Abans d’aquest restaurant, els germans Canudes que van pujar de Berga van llogar una casa del 
poble i van tenir un bar casolà obert durant molts anys, on també hi feien menjars i allà es va crear 
la Cibernètica (un festival de música). El que més endavant es va recuperar com el que coneixem 
avui en dia com a Josart. 
A Ca l’Amador, el diumenge de festa major, seguim la tradició de l’antiga fonda de Cal Tomàs. Can-
viem la carta i fem un menú una mica més senzill, molt més econòmic. A més a més, antigament, 
el ball de la cuinera sempre acabava a Cal Tomàs, l’únic restaurant del poble. Aquesta tradició s’ha 
recuperat i avui dia el ball de la cuinera té com a última parada Ca l’Amador. 
Fa 3 anys es va crear un cap gros esculpint la cara d’en Diego i des de llavors, sempre es llueix pel 
ball de la cuinera. Podríem dir que és el principi d’una nova tradició.

La meva família no té arrels a Josa. Els meus primers familiars en arribar a Josa van ser els meus 
avis als voltants de l’any 1800. Durant l’any la família estava a Cerneres i els hiverns baixaven al po-
ble de Josa. Havien passat per varies cases com Cal Miquel, Cal Canari... Però ja fa molts anys que 
amb el meu marit (l’actual alcalde de Josa, l’Alfons) ens vam arreglar la casa de Cal Francisquet. 
Cada any es fa un aplec i una missa a l’ermita de Sant Jaume (està entre Josa i Tuixent). 
Destaco com a festa el ball de la cuinera. Durant el ball de la cuinera es passa una poma tapada amb 
un vel dintre d’una safata i la gent que vulgui fa un donació. 
L’ermita de Santa Maria és l’antiga església parroquial, quan encara hi havia el castell de Josa. Un 
cop el castell va passar a ser la nova església, hi van posar a Sant Bernabé i la Mara de Deu de Josa 
que la van cremar. Algunes restes es poden trobar al museu de Solsona. El mossèn Ramón Maria 
Anglerill va recrear-la amb guix. Al ser cremada, no se sabia el que aguantava a la mà. Així doncs, 
mossèn Ramón va decidir posar-hi una pinya. Els motius van ser que com el poble ens estimem tots 
i som com una pinya i és la millor forma de representar-ho. 

Diego Alias Jr. (43 anys)

Gracieta Moya (73 anys)

Annex_01: Transcripció de les entrevistes
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Pujo a Josa des que tinc 7 anys. 
Els meus pares van conèixer Josa a través del Pep de Cal Magre, el pastor. A Josa es feia la trans-
humància i una de les parades que tenien era a Parets del Vallès. El pastor s’estava a una petita 
fonda just al costant de casa la família i així és com vam fer amistat. 
La transhumància és una tradició que feien antigament tots els pastors d’alta muntanya. Com els 
hiverns eren molt freds, havien de baixar els remats a zones més càlides. I com no existia cap mena 
de transport havien de baixar a peu amb tot el remat. 
Amb les xerrades que feien amb el Pep, el meu pare es va interessar molt pel poble i un cop vam pu-
jar-hi, els meus pares en van quedar enamorats. Durant aquell temps hi havia només 5 famílies. Els 
Turull ens vem estar els primers anys a la part de dalt de les escoles. Era la casa de la mestre però 
no l’havia arribat a estrenar mai. A la cas hi havia aixetes però no servien per res doncs no hi havia 
aigua corrent al poble. L’havíem d’anar a buscar amb galledes a la font. I la roba l’anàvem a rentar 
al safareig del poble. A la canalla ens agradava molt.  Uns anys més tard, amb un altre veí, ens vam 
arreglar la casa de Cal Jardinet i avui dia encara hi puja tota la família. Tant els de Gósol com els de 
Tuixent, els hi deien que estaven bojos doncs les persones en comptes d’arreglar-se les cases en 
aquella època les deixaven ensorrar. 
Durant uns anys es van quedar només dos dones soles al poble. Fins que van marxar i així durant 
força temps el poble a l’hivern quedava sol ( a part d’algun cap de setmana que hi pugéssim algú, 
doncs abans els hiverns eren molt més durs).
Des de ja fa anys, per donar iniciada la festa major del poble, es fa un pregó. Però la tradició diu que 
cada any, el pregoner ha de ser una persona diferent del poble i ningú sap mai qui és fins que no 
surt a dalt del balcó a llegir el pregó. Fa un parell d’anys, el pregó per mi va ser molt emotiu. Tinc un 
germà que esta a la presó, per nosaltres dos, la nostra infantesa ha estat molt marcada per Josa. 
El meu germà, en Jordi Turull, va poder fer arribar un escrit des de la presó a una persona perquè el 
llegís, així ell va ser el pregoner i el que va donar per inaugurada la festa major. Jo no en sabia res i 
em vaig emocionar molt.
A l’hivern quan el poble quedava sol venien gent a robar a les cases i nosaltres ho van patir. A les 
cases no hi havia res de valor però no sé perquè durant un temps això va ser molt comú als pobles 
que quedaven sols. 
Només hi havia un telèfon en tot el poble que estava a Cal Magre i quan trucava tothom es mobilit-
zava per trobar a la persona a qui es demanava. Tot i que fa tants anys encara recordo el número 
perfectament. La línia de telèfon segueix activa i si es truca parlaràs amb el restaurant de Ca l’Ama-
dor.
Vaig venir de viatge de nuvis a Josa el gener de l’any 1992. Aquell any es famós a Catalunya per la 
nevada que hi va haver general a tot el país. Al poble només eren 5 persones. Per les notícies de 
TV3 van dir que ja estava tot Catalunya oberta. Però nosaltres des de l’únic telèfon que hi havia vam 
trucar-hi per dir que Josa seguia incomunicat. L’endemà ens van trucar des de la Generalitat per dir 
si necessitaven que ens portéssim menjar amb helicòpter per nosaltres i pels remats.
Tinc un record especial de la Maria de Cal Gravat. Va ser la última trementinaire (dones que curaven 
amb herbes) que hi va haver. Ella m’expliava moltes coses de plantes i al poble si algú tenia algun 
problema de salut anava a ella a demanar-li consell. 

Isabel Turull Negre (56 anys)

Annex_01: Transcripció de les entrevistes
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Sóc en Joan Tomàs de Cal Miquel. Abans es deia Cal Purgatori. Un besavi que era de Cal Miquel 
que estava al costat de Ca l’Agustinet va comprar Cal Purgatori i després se’n va dir Cal Miquel. Ori-
ginàriament el meu pare era de Cerneres i a l’hivern com que baixava al Vallès Oriental va conèixer 
a la meva mare que era de Marata. Es van casar i després van venir cap a Josa on vaig néixer jo. 
El meu pare (l’Enric) feia de pastor i cultivàvem els horts, algun camp. Al cap d’uns anys van néixer 
2 germans més meus i com que a la meva mare no li agradava estar aquí va aconseguir anar a 
Manlleu i després cap a Bigues i Riells. Al cap dels anys jo vaig decidir tornar als orígens. Doncs jo 
sóc d’aquí, el meu pare també és fill d’aquí i tots els tiets per part del meu pare són nascuts aquí. 
Venen originàriament de Cal Masover de Cerneres. El meu pare i la meva mare quan es van casar 
van anar a viure a Cal Miquel. Jo quan em vaig jubilar vaig decidir venir a viure aquí, em dedico als 
horts, algun camp.
La tradició que més recordo és el del “ ball de la cuinera” per la Festa Major. Els músics passaven 
per les cases perquè la cuinera que estava enfeinada pogués fer algun ball.
L’altre tradició és anar a Missa a Sta. Maria per la Festa Major perquè és l’antiga església de Josa.
Quan érem petits anàvem a berenar a la Font de la Roca. Hi anàvem a menjar pa amb xocolata i 
vevíem aigua de la font. Ens agradava molt.

Soc el Martí Colell Cruells, sóc de la casa del Cal Catxapo de Josa i els meus records d’aquí comen-
cen amb els meus avis, que si que els vaig conèixer. Ells es dedicaven a la ramaderia. El meu pare es 
dedicava a la transhumància. Baixaven al Montseny, a Can Pins precisament. Allà es van conèixer 
amb ma mare i es varen casar. Van pujar cap aquí Josa i primer va néixer el meu germà gran i des-
prés jo,  i després les meves dues germanes. A casa es dedicaven a la ramaderia i feien formatges. 
La meva àvia feia uns formatges boníssims. I també al conreu dels camps. Sembraven blat, patates, 
i a recollir per l’hivern perquè l’estiu és curt aquí dalt i tot el que podíem recollir l’estiu, era el que ens 
durava per l’hivern. A l’hivern es feia la famosa matança del porc. Cada casa engreixava 2-3 porcs i a 
finals de desembre o primers de gener es feia la matança. Un dels records macos que tinc era doncs 
que anaven a l’escola i quan una casa feia la matança ens convidaven i no anàvem a escola (o fèiem 
mitja jornada). Ens convidaven i menjàvem de la matança que feien aquell dia. Per nosaltres era una 
festa. Les festes que es feien, principalment la Festa Major. Per Setmana Santa, em sembla que es 
feia la Pasqua. Passaven per les cases a recollir botifarres i ous i llavors hi havia una casa que ens 
ho feia i tota la colla ens ho menjàvem. Era la tradició que ens feia il·lusió ...i cantàvem les carame-
lles. Això són els records que tinc d’aquí dalt. 

A Hostalric, però la resta de l’escola la vaig fer tota aquí, no teníem ni institut ni res de tot això. Els 
meus pares van decidir marxar de Josa quan el meu germà gran va tenir l’accident. Va tenir un acci-
dent de cotxe i es va matar. Jo ja estava treballant a Granollers i estava de pensió. Es van treure les 
vaques i van baixar cap a Sant Celoni. Pujàvem l’estiu cap aquí dalt i l’hivern cap a baix fins que l’avi 
(el meu padrastre) es va treure les ovelles, tot el ramat i llavors ja es van quedar tots s Sant Celoni i 
només pujàvem tots l’estiu Jo  estic empadronat a Josa des de fa 30 anys. Faig vida allà vaig però 
jo estic empadronat aquí dalt. El motiu és per fer poble sinó això s’hagués acabat. Quan em vaig fer 
la casa aquí pràcticament no quedava ningú. Hi havia l’Alfons i el Mingo (el teu avi), que es van fer 
la casa on vius tu, després el Paco de Cal Campaner que es van arreglar a Cal Calvo. I anava tot en 
ruïnes. Jo tenia la casa del meu avi. I bé, o cau i es perd, o passi el que passi tinc que refer-la, arre-
glar-la i pujar. Ha estat la meva “d’allò” de la vida, poder-la arreglar i poder pujar. I bé, ara puc veure 
els meus fills i nets que hi gaudeixen com “Jabatos”.

Joan Tomàs (70 anys)

Martí Colell Cruells (65 anys)

Annex_01: Transcripció de les entrevistes
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Em dic Jordi Parramon tinc 62 anys i jo vinc de Cal Magre de Josa. La meva àvia era de Cal Magre 
i el meu avi era de Cal Vansa. Aquestes dues cases diríem, eren les dues cases que es compartien 
quan jo era petit. Quan venia a Josa a l’estiu, l’activitat del menjar o dormir, etc, la fèiem a Cal Magre. 
En canvi, a Cal Vansa era on hi havia les vaques i també hi havia un paller. La fesomia de la casa 
encara es pot distingir això que t’estic explicant. A Cal Vansa s’hi entrava la palla i els carros. Durant 
l’hivern s’agafa la palla de dalt i es donava de menjar al bestiar. 

El meu pare era de l’any 11  i era el gran d’una família de cinc germans. Es deia Laurentino Parramon, 
tothom el coneixia per Tino. Per una perícia determinada, després de la guerra civil ell tenia un ramat 
de bens i arribava a finals de primavera a Josa i a mitjans de novembre baixa amb el ramat cap a 
St. Coloma de Gramenet on hi havia un corral i on hi passaven l’hivern. Aquesta mateix activitat la 
feia el meu oncle, el tiet Pep, també conegut per tothom al poble. Ell anava a Parets a fer aquesta 
mateixa activitat, mig any aquí i mig allà. Feien la transhumància de Josa a Parets o a St. Coloma. 
Tot es feia a peu, passant per les mateixes cases i pobles. Es trigava més o menys una setmana. 
Tot i que més tard amb els anys ja es va començar a fer el trasllat dels bens amb camió. Doncs bé, 
aquestes eren les peripècies del meu pare des del punt  de vista professional. També puc parlar del 
meu pare des de la seva perspectiva d’alcalde, que en va ser molts anys d’aquí de Josa de Cadí. Hi 
ha un munt d’anècdotes. El meu pare va ser el darrer alcalde de la República i curiosament també el 
primer de la Democràcia. Amb el temps el poble es va buidar moltíssim. I també s’explica perquè el 
meu pare, per aquelles peripècies de l’època, també va ser alcalde a finals del Franquisme. A partir 
d’aquí hi ha un munt d’anècdotes. Va batallar amb les jerarquies franquistes. Va lluitar per no perdre 
el mestre del poble. Finalment es va perdre a començament dels anys 70. Les 3 famílies que que-
daven van haver de portar els nens a l’escola de la Seu d’Urgell (una cosina meva i dues amigues 
més). Més coses que podria explicar. Pel poble passava una línia de telèfon però en canvi al poble 
no hi havia ni un sol telèfon. Això és una metàfora més del que va ser el Franquisme. Absoluta des-
atenció cap la gent. Per exemple, això del mestre. Fins i tot quan teníem governador franquista, va 
visitar tots aquets pobles i se li va demanar no perdre el mestre. Però sense cap misericòrdia, no el 
va donar. El Governador va donar els seus arguments econòmics, o el que siguin, una mica també 
lligant-ho amb els arguments que la gent havia de marxar dels pobles, que això ja s’havia acabat. 
Apart d’això del telèfon, per exemple el meu pare també va lluitar, fins i tot en plena democràcia per-
què passes la carretera asfaltada pel poble. L’asfalt s’acabava a Gósol i per l’altre banda a Tuixent 
(en total 17 km de camí forestal). L’únic poble perjudicat era Josa. Això també és fruit de l’herència 
franquista que fins no fa gaire (més o menys 15 anys) no vam tenir carretera asfaltada. No cal dir, 
els últims habitants de Josa tenien una vida molt difícil. Havien d’anar amb carros fins a Tuixent 
amb una egua. El meu pare va ser una de les persones que més va lluitar perquè el poble no perdés 
vida. Crec que exceptuant 2 o 3 hiverns, la resta es va aconseguir mantenir-lo habitat. Una altra 
anècdota és que uns excursionistes, que perduts per la muntanya, van venir a parar a Josa i el meu 
tiet els va poder ajudar donant-los un got de llet. Posteriorment un reportatge de la Vanguardia, va 
fer una notícia que deia “Un pueblo abandonado”. El meu pare va contestar dient, que “de ninguna 
manera era un pueblo abandonado”. La vida era gairebé impossible de mantenir en aquelles condi-
cions, sense cap ajut. 

Jordi Parramon (62 anys)

Annex_01: Transcripció de les entrevistes
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Sóc la Mercè. Sóc la formatgera de la formatgeria Serrat Gros d’aquí Josa de Cadí. Nosaltres no 
tenim arrels familiars a Josa, som nouvinguts. Vam arribar aquí a Josa l’any 2000, vam comprar 
una casa en la que venir de segona residència, quan tinguéssim les vacances, etc. Vam venir aquí a 
Josa perquè tant al Raül (el meu marit) com a mi ens van parlar a cadascú de nosaltres de la zona 
del Pedraforca. I com que ens agradava molt la muntanya i buscàvem una casa per estiuejar doncs 
vam acabar aquí a Josa. Es venia una casa i ens la vam quedar perquè no hi havíem estat i nomes 
veure el poble ens va captivar. En el temps anàvem venint cada cop més i ens va captivar tant que 
bé, vam dir perquè no quedar-nos a viure aquí. Quedar-nos aquí dalt implicava buscar feina o crear-
te-la. I vam pensar a fer formatges. La idea del fet de fer formatge va sorgir perquè a Josa se n’havia 
fet. Josa és terra de ramats i per tant de formatge. A l’any 2000 ja no se’n feia. Les persones que 
ho feien aquí Josa ja no tenien bestiar o eren grans i ho havien deixat de fer. Al Raül i a mi se’ns va 
acudir crear-nos la nostra pròpia formatgeria. Vam anar fent el projecte. I a les hores, tothom ens 
va treure del cap tenir animals perquè veníem de ciutat. Però bé, haguéssim anat a comprar la llet. 
Llavors el que va passar és que vam tenir l’oportunitat de fer el relleu a la formatgeria d’Ossera, que 
està a 20 km de Josa. I bé ara fa 16 anys que la portem. Amb el temps vam acabar fent la nostra 
formatgeria a Josa, portant el ramat, i ara ja estem definitivament aquí. Fent tot el cicle per l’ela-
boració del formatge, des de munyir el bestiar, sortir a pasturar amb ells. Estar a la elaboració dels 
formatges. Això implica estar tot l’any aquí, vivim aquí. Tot l’any, tot l’any, som poquets aquí a Josa. 
Però d’alguna manera el poble està viu, i.... tot en marxa! 

Una anècdota que tinc molt maca relacionada amb el meu ofici de formatgera és que quan veníem 
a estiuejar i abans que ens plantegéssim de fer formatges i de que jo sabés que seria formatgera, 
és que l’Angelina de Cal Magra que era de les persones del poble que feien formatge, en aquells 
moments ella ja era molt gran i no en feia però va tenir l’oportunitat de tenir llet i ens va ensenyar, 
a mi i al Raül com feia el formatge. És a dir, vam estar presents en una elaboració que feia ella. Per 
mi és una de les anècdotes, i més que anècdota, un record molt bonic que sempre tindrem molt 
present en homenatge a tota la gent de Josa que sempre ha fet formatges i que és patrimoni doncs 
molt important del poble. 

Mercè Lagrava (58 anys) 
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