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Ús del llenguatge inclusiu
En la  redacció  d’aquest document,  la  cooperativa  Resilience.Earth  utilitza  el  llenguatge inclusiu,  seguint les
directrius de l’enfocament basat en el gènere i en els drets humans (EBGiDH). És per aquest motiu que la present
memòria s’escriu utilitzant principalment paraules en gènere neutre i parlant de «persones». L’ús del llenguatge
inclusiu surt d’un compromís per a contribuir a la construcció de l’equitat de gènere, entre altres equitats 1. 

Imatge  01: Persones dialogant durant la sessió participativa

1  Els “Big Eight” identificadors socials són: habilitat; edat; etnicitat; gènere; raça; religió; orientació sexual; i estatus socioeconòmic. Al 2017, 
l’associació nacional d’escoles independents dels Estats Units (NAIS) va ampliar aquesta llista original, amb els següents identificadors: imatge 
corporal; nivell educatiu assolit; nivell social/acadèmic assolit; origen familiar; construcció familiar; origen geogràfic/regional; idioma(es); estil 
d’aprenentatge; creences (polítiques, socials, religioses), globalisme/internationalisme.
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1  Introducció del procés participatiu i de la trobada
participativa

1.1  Introducció al procés participatiu
L’objectiu principal d’aquest projecte és:

Impulsar  un  procés  deliberatiu  que  acompanyi  la  gestió  dels  pressupostos  municipals  i  esdevingui  un
catalitzador per enfortir les dinàmiques participatives de la vila. 

Es pretén assolir el repte de transformar el procés d’elaboració i aprovació dels pressupostos municipals en un
element capaç de despertar de nou el sentiment de pertinença i identitat vers el lloc, que generi cohesió social,
construeixi ciutadania i reculli el potencial de les idees creatives i innovadores de les veïnes i veïns del municipi,
fent-les més corresponsables de la presa de decisions municipal.

Per tal d’apropar-nos a aquestes fites, plantegem treballar en les següents línies:

1. Facilitar l’accessibilitat i la comprensió vers els pressupostos municipals:

2. Impulsar espais i dinàmiques deliberatives per enfortir el sentiment de pertinença del poble i identificar
les necessitats del poble:

3. Fomentar el  diàleg,  la corresponsabilitat  i  l’arrelament del procés creant estructures de participació
ciutadana:

1.2  Objectius i Ordre del Dia de la Sessió
En aquesta sessió participativa, s’ha convidat de forma específica als veïns i veïnes del municipi per donar el tret 
de sortida als processos participatius. A continuació, us compartim els objectius i l’Ordre del Dia de la sessió:

Participants 10 persones

Dia i hora 26 de Febrer  de 17:00h a 19:00 hores

Lloc Casal del poble, Talamanca

Objectius

• Donar el “tret de sortida” als pressupostos participatius

• Generar un espai de caliu i cohesió entre les persones participants
• Identificar el relat del lloc i el propòsit emergent de Talamanca
• Socialitzar les properes passes del procés participatiu

Ordre del Dia 1. Benvinguda i introducció
2. Sociograma Viu
3. El relat de Talamanca
4. Socialitzar les fases del Procés dels Pressupostos Participatius 
5. Cloenda
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2  Sociograma Viu 
La primera dinàmica proposada va ser el «Sociograma Viu». Es va proposar a les persones participants que es
posicionessin  a la sala segons el lloc on viuen al poble, prop de les persones que viuen a les seves cases veïnes i
que ens expliquessin quin és el seu context al poble. Ens vam adonar que les persones participants eren força
diverses territorialment parlant.

A l’espai es va configurar una figura circular, on al centre hi havia el nucli antic i la resta de persones es van
ubicar al seu voltant, agrupant-se sobretot en el c/Serrat i La Quintana. També hi van sortir les masies del poble i
les  entitats  i  el  comerç  que  hi  ha.  A  continuació,  recollim  alguns dels  comentaris  fets per  les  persones
participants:

Casc Antic La Quintana C/Serrat Masies

-  Majoritàriament  hi  habiten
persones  nouvingudes  i
persones que tornen al poble
després d’un temps.

- Destaquen la tranquil·litat i
la proximitat a la natura.

-  Les  persones  s’acosten
amb ganes de crear família.

- Joventut

-  Detasquen  la  proximitat
a  la  natura,  l’acollida  i  el
fer «colla».

-  Es comparteix el  valor  i
les ganes de fer família

- Hi una una associació de
veïns  i  persones  de  2na
residència 

- Un passat pagès

-  Un  sentiment  de
tranquil·litat  i  de  contacte
amb la natura. 

-  Masies  disperses  pel
territori.

-  Destaquen  dues
persones que convidar  al
proper procés participatiu:
La Serra i La Rosa

A continuació, es llença la pregunta de qui falta avui?  Vam identificar que faltaven joves, algunes persones
concretes de «tota la vida» i les entitats i comerços del poble:

Comerç - 3 botigues
- Bar/restaurant
- Casa rural

Entitats: La  Coral,  ADF,  Joves,  Puntaires,  la  Talactiva  (pedra,  natura,  cultura),  Club  esportiu
Talamanca, amics desenvolupament Talamanca, associació propietaris forestals i trial
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3 El relat de Talamanca

Seguidament, es va fer una dinàmica per crear i explorar, alhora que estructurar el relat de Talamanca, tenint en
compte l’origen de la comunitat (Propòsit), el resultat de l’evolució de la comunitat i l’ecosistema (Singularitat),
el que la comunitat pot oferir a la comunitat més amplia, gràcies a la seva singularitat (Expertesa), el que el
territori necessita per continuar funcionant sense deteriorar-se (Operativitat), el que el territori pot esdevenir, si
entra en un procés de desenvolupament regeneratiu (Potencial), i finalment, com aquest desenvolupament afecta
de manera positiva a l’ecosistema i la comunitat (Propòsit Evolutiu)

Imatge  02: Recollint les respostes dels participants a les preguntes del pentad

A continuació, presentem un recull dels comentaris i reflexions de les participants per cada pregunta:

Quin és l’origen de Talamanca?

1. A nivell d’economia, és un poble de treballadors i treballadores. Vivien del conreu de subsistència, de la
proximitat al riu Llobregat, de les vinyes i d’antics oficis com ara, pica-pedrers. Un cop va aparèixer la
fil·loxera al segle xix, la gent va migrar a les fàbriques i el poble va destacar per la indústria tèxtil. 

2. El poble va ser fundat a l’any 1600. Actualment, els vestigis del passat inclouen unes tombes del segle
XI, un poblat Iber a Puig Castellar, un Castell de Vigilància del S.XI, un castell Noble posterior i el
llegat històric de la Batalla de Talamanca. A més, durant l’edat mitjana no hi havia nucli. Les cases del
nucli es van construir per qui treballava les vinyes.

3. Hi ha una platja a Eivissa amb el nom de Talamanca perquè els Talamanquins i talamanquines van
ajudar a la reconquesta de Les Illes. 

4. El poble tenia una escola amb 12-15 persones fins l’any 1967.
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Què fa singular Talamanca? I a la seva gent? 

1. Talamanca es defineix com un poble tranquil  amb una cultura ben diversa.  Hi han passat  moltes
persones amb històries ben diverses.

2. Econòmicament, Talamanca destaca per la seva autosuficiència, que es basava en l’economia circular:
les  cases tenien gallines i  compartien una cultura d’intercanvi de bens.  D’ofici,  eren pica-pedrers i
paletes i hi havia dues botigues que van haver de tancar. Hi destaca l’empremta de la vinya que ara
torna a renéixer. 

3. L’aigua arriba al poble a l’any 1960 i antigament hi havia un safareig a la riera que posteriorment es va
tapar.

4. Té un territori peculiar, gràcies a la carretera, les vistes i el fet de ser la porta d’entrada al parc natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

5. Els Talamanquins i les talamanquines es defineixen com a persones tossudes, i «la gent està molt bé a
casa seva». 

6. Talamanca té relació estreta amb Mura i Navarcles i una competitivitat sana amb Mura pel que fa a
festes majors i esports com el futbol.

I això, en què ens fa expertes? Què fem com ningú?

1. Som expertes en criticar i «fer safreig!». Ens trobem als vermuts al bar i a les calçotades populars (se’n
va fer una pre-pandemia).

2. Ens hem especialitzat en els nostres oficis: la vinya, la producció d’embotits, conrear horts. 

3. Turisme: 

◦ És un poble de passada perquè no hi ha vida al poble 

◦ Hi ha cases buides de la diputació

◦ Falta activitat i infraestructura 

◦ El castell està tancat: era privat i el va comprar la Generalitat i encara hi han de fer obres 

◦ Hi ha una hípica que serveix d’atracció

◦ Els nuclis de referència son Navarcles, Terrassa i Manresa

4. Tenim àvies remeieres amb molt bon coneixement de les plantes i gent que actualment fa mel: hi ha
molta diversitat de plantes medicinals i silvestres. 

5. En el seu moment el poble va reconstruir vides i servia de refugi de salut: ho receptava el metge. Això va
ajudar perquè als anys 1960 hi havia cases buides i com el preu era baix, gent de Barcelona i Terrassa que
tenien un perfil industrial o que eren metges, van comprar segones residencies i van restaurar el nucli
antic. 

6. Podríem reactivar la vida a Talamanca amb una escola? A Mura, arran de l’escola, s’han omplert cases
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Què necessitem per fer realitat aquesta expertesa? 

1. Actualment, tots els serveis s’han de buscar fora. Hem de mantenir els nostres oficis, recuperar els
paletes i aprofitar l’expertesa que tenim en la pedra seca (la pedra de les cases de Talamanca està molt
ben treballada). 

1. No podem perdre el llegat i els coneixements antics, no podem perdre el coneixement de plantes, dels
oficis...

2. Comunitat - els veïns s’han ajudat durant la pandèmia:

◦ Servei de menú a domiciliària

◦ Suport a qui no podia sortir 

◦ Farmàcia

3. Les dues botigues d’abans funcionaven perquè local de propietat, hi vivia més gent al poble, no hi havia
carretera per anar fàcilment a altres pobles i sempre era obert

4. Ens calen persones, diners, motivació, ajudes de l’administració, simplificar els processos burocràtics i
serveis bàsics (CAP, botiga – podria ser subvencionada?)

Si som capaces de cobrir aquesta necessitat, quin potencial despertem?

1. Despertaríem el potencial que el poble deixés de ser una zona de pas i es convertís en un lloc on poder
viure que aconseguís arrelar les persones al territori. 

2. Podríem potenciar el turisme i fer rutes guiades a llocs autòctons com les barraques de vinya

3. Podríem tenir millor economia i fer més activitats de lleure, cinema i cultura, que permetria que la
gent compartís hobbies i experteses. Si tinguéssim vàries activitats i opcions, la gent podria escollir. 

4. Gent gran tindria més autonomia, facilitats i benestar

5. Es teixirien més relacions i seria un poble millor

6. Vida! 

I si poguéssim desenvolupar tot aquest potencial, en què es convertiria Talamanca?

1. Talamanca es convertiria en un poble dinàmic, viu i amb caliu

2. Es convertiria en un poble cooperatiu que permetria fer-hi vida del dia a dia 

3. Seria un poble  molt diferent, ideal per viure-hi

4. «Una altra Talamanca!»
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3.1 Patrons i tendències identificades

• Un poble amb un fort arrelament a la terra i als seus orígens com a treballadors de la pedra i les
vinyes

• Tradició d’autosuficiència per la limitació territorial i de comunitat cooperativa amb economia de
subsistència, circular i d’intercanvi

• Poble que ha servit per donar oportunitats a persones nouvingudes, a la vegada que les persones que
han vingut de fora, han contrubuït a reconstruir el poble i se l’han fet seu 

• Persones amb tendència a fer vida cap endins de casa,  però que a la vegada busquen fer xarxa i
comunitat amb trobades vilatanes 

• El  poble  té  potencial  per  acollir  persones  que  s’hi  vulguin  quedar  a  viure,  però  hi  falten  les
infraestructures i un model econòmic sostenible per fer-ho

• La gent se sent orgullosa del poble i voldria que Talamanca tingués l’oportunitat de convertir-se en un
lloc on persones de totes les edats poguessin viure-hi bé, que fos un punt d’atracció per visitants i on
es poguessin fer activitats, compartir experteses i establir relacions entre veïns i veïnes

• Hi ha moltes ganes que el poble es converteixi en un lloc millor, més dinàmic i capaç de sostenir el
dia a dia de les persones que hi volen viure. 
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4 Calendari del procés participatiu i properes passes

Durant els mesos de març i abril tindran lloc dues trobades deliberatives  i obertes per a totes aquelles persones 
de la ciutadania interessades:

QUAN QUÈ

MARÇ #2na Taula Participativa i Deliberativa: 
definint les estratègies de futur de Talamanca i generació d’idees 
d’accions, programes i propostes per aconseguir-les.

ABRIL Validació tècnica i política dels programes, accions i propostes

ABRIL #3ra Taula Participativa i Deliberativa: priorització de propostes i 
properes passes

MAIG Presentació dels resultats

JUNY Properes passes

Un cop finalitzat aquest procés, s’elaborarà un informe de retorn. Els resultats del procés participatiu en forma 
de publicació dels pressupostos municipals es farà al Juliol.

Imatge  03: El grup de participants 
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