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Que es pot trobar el segle xxi en un territori pagès, 

que sigui engrescador, motivador i enriquidor , 
que connecti amb alguns valors que s’estan perdent 

i que ens projectin a un futur millor?
 



Les Quatre Estacions de Bellpuig 
vol ser un espai de trobada per connectar amb el passat, 

analitzar el present i projectar un futur 
en el que perdurin els valors essencials per la vida.

 
Som administradors, custodis, guardians 

i jardiners d’un patrimoni 
que hem de compartir amb el proïsme present 

i transmetre als nostres descendents... 



Proposo un recorregut 
pel territori de Bellpuig, a Taradell,  

masia amb una història millenària, 
com moltes de les nostres masies catalanes. 

 
Ho farem de la mà de les 4 estacions de l’any: 

expressió del cicle de la vida a pagès 
a través del sembrar, reposar, crèixer i recollir:



TARDOR
SEMBREM,

ANEM A FONS,
EL CAPVESPRE

PRIMAVERA

HIVERN

ESTIU
RECOLLIM, GAUDIM,

SOLSTICI... 
EL FOC

L’ESCLAT DE LA NATURA, 
TOT CREIX, 

LA MATINADA

LA REFLEXIÓ, EL REPÒS, 
EL SILENCI.., 

LA NIT



Ens endinsarem en el passat i el patrimoni pagès de Bellpuig, 
els seus elements arquitectònics, antropològics, 

toponímics, naturals i espirituals.
 

Recuperarem la memòria local 
mitjançant relats vivencials i familiars, 

 i recolzada pels historiadors:
 Antoni Pladevall i Josep Baucells.

TARDOR



La Marta, el Carles, el Gerard i la Joana ens ho estimem i en tenim cura.

La Marta , en aquests moments, la que us ho explica, ensenya i us hi acompanya. 
En Carles, hi ha viscut durant 40 anys, s’ha cuidat de la terra, del bestiar i dels entorns, 
i ara, ja jubilat, hi és present per seguir tenint-ne cura i gaudir de la meravella de
contemplar i escoltar els ocells.
La Joana: La seva vida sempre ha girat a l’entorn del medi natural, va créixer a Bellpuig,
va estudiar geologia , treballa en el sector de l’aigua i l’hi agrada estar a l’aire lliure.
En Gerard, que hi ha crescut , hi viu, fa de pagès i forner, pasta a mà i cou el pa en forn
de llenya a Bellpuig.

1 QUI SOM



Arbre Genealògic 
(Maria Rosa Bellpuig, 1975)

Video de Mn. Pladevall

Pergamins i Testaments

Escuts i Insignies

2 HISTORIA ( dels orígens fins el 1900)



Els relats

Les vivències

Els records

Les persones significatives

3 HISTORIA ( més enllà del 1900)



Mas Bellpuig
Taradell
Osona

4 ON SOM



5 ELEMENTS 



6 ELS ELEMENTS 

– La Casa 
– Camins: De Malla, de Santa Eugenia, Del Cassanell
– Serrats: El Gros ( de la guàrdia), El Rodó, el Llarg i la Serradeta
– Els Arbres: Les Alzines, els Roures... , la Figuera...
– Rius: La Riera de Taradell i el Gurri
– Fonts: 
  La Mare de les Fonts, La font de l’horta, La font del Casanell
– Les rescloses : La resclosa del Moli i de la Verneda
– El Molí



Aquests itineraris ens permeten percebre
la importància de tot allò que hem rebut
dels nostres avantpassats, l’empremta que
ens han deixat a traves dels elements que
encara perduren, tant de les seves obres,
de la natura que ho acompanya, de les
histories i relats que encara hi son en el
nostre imaginari... 
I sobretot contemplar, escoltar i gaudir.

7 ELS ITINERARIS

EL CAMí DE L’AIGUA , 
DEL SILENCI I LA MAGIA



8 COM ES POT PRESERVAR?

Amb els qui hi viuen, s’ho estimen i en tenen cura
Creant itineraris i propostes de sensibilització
Buscant collaboracions amb l’administració: 

Buscant aliances de custodis semblants: 

         Ajuntament: Grup de Recerca, Biblioteca...., Camí de   
         l’Aigua, Mapa del Patrimoni de Taradell- Marta Lloret...

         Tonis de Taradell, Xarxa Ecomuseu , Xarxa de Custodia del              
         Territori, Centre Excursionista..


