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CARTA OBERTA A L’ALCALDE DE ST. JAUME DE FRONTANYÀ 

 

“No es tracta ni de vendre'ns el territori, 

ni de prostituir-nos per quatre quincalles” 

 

 

Sant Jaume de Frontanyà és un lloc on sempre s'ha mantingut un estricte equilibri 

de la petjada humana amb el patrimoni natural i històric. Les principals activitats 

tradicionals són l'excursionisme (per l’extraordinari espai natural que envolta al 

poble) i el turisme cultural (perquè té la major església romànica rural de 

Catalunya), junt amb les activitats rurals tradicionals - principalment la ramaderia i 

aprofitament forestal- i la caça (tant la clàssica cinegètica de senglars i cérvols, 

entre altres) com la de "bolets". Una fonda amb més de 160 anys d’història i 

diverses cases rurals son les canalitzadores de la bona acollida que ofereix Sant 

Jaume als visitants, sense oblidar el factor aglutinador que té una agrupació 

excursionista amb seu al poble des de fa molts anys: la Penya Guimerà. Al llarg del 

temps, d’una manera molt controlada i pausada, hi ha altra gent que també ha 

contribuït a consolidar la vida del municipi decidint vincular-se amb Sant Jaume 

comprant o llogant una casa o vivenda, ja sigui per viure-hi més o menys d’una 

forma estable o com a residència de cap de setmana i d’estiueig. Tots ells han 

escollit aquest lloc pels seus valors: natura, història... i sobretot pau i tranquil·litat. 

 

Tots aquest veïns i residents (empadronats o no) han aconseguit mantenir viu i fer 

progressar un poble que en un moment donat va estar en perill de despoblació 

severa, com ha passat en d’altres municipis catalans. Uns gestionant les fondes 

(abans n’hi havien dues), cases rurals i desenvolupant les activitats rurals 

tradicionals i uns altres buscant un lloc tranquil i no massificat per les seves 

vacances, per preparar la seva jubilació o per desenvolupar activitats professionals 

compatibles amb la vida a St. Jaume, sobre tot gràcies a la possibilitat del tele-

treball. 

 

D’aquesta forma, Sant Jaume de Frontanyà s’ha convertit en una referència local, 

nacional i internacional pels seus valors patrimonials i ha estat i és un lloc en el 

mapa català que molts visiten o volen conèixer. Pocs llocs de Catalunya s’han 

conservat tan bé en el decurs dels anys i dels segles. Segurament perquè va ser 

l’últim ajuntament de Catalunya a ser connectat a la xarxa viària amb una carretera 

asfaltada. Era l’any 1978. La situació geogràfica, aquesta dificultat d’accés, la seva 

singularitat arquitectònica i el fet d’estar lluny de l’interès de les operacions 

urbanístiques depredadores, que han assolat lamentablement tants indrets de 

Catalunya, han fet que Sant Jaume hagi aconseguit preservar la seva fesomia 

històrica, natural i paisatgística com pocs llocs de Catalunya. Hem de pensar que 

l’important activitat lligada a l’excursionisme i a la “caça” de bolets,  ara ampliada 

amb el important turisme rural nacional i internacional, ja va ser esmentada per 

Cesar August Torras a la seva guia itinerari del Berguedà de 1905. De fet 

l’existència de la fonda del poble, Cal Marxandó, està documentada des de l’any 

1851. Com veiem, las característiques i valors de Sant Jaume tenen una llarga 

tradició i són el seu principal reclam. 
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Un feble equilibri 

 

Mantenir aquest equilibri no sempre ha estat fàcil i lamentablement hi han hagut 

ocasions que els interessos d’uns pocs han posat en perill St. Jaume de Frontanyà: 

 

L’any 1990 es va estar a punt de fer un atemptat mediambiental en aquest entorn 

natural amb la pretensió d'ENRESA (l'empresa pública que s'ocupa de la gestió i 

emmagatzematge dels residus radioactius que es produeixen a Espanya) d’establir 

al municipi un cementiri de parallamps radioactius que s’havien instal·lat (uns 

25.000) abans dels anys 80 a tot l’Estat i que finalment es varen prohibir al 1986.  

Al 2000 els veïns també vam aconseguir aturar la bogeria urbanitzadora 

desenfrenada i corruptora de finals dels anys 90 i la realitat és que el poble ha viscut 

fins ara en un equilibri –encara que sempre feble- entre la pressió humana i la 

naturalesa, un equilibri social i ambiental que és el major valor de St. Jaume de 

Frontanyà i fort motiu d’atracció. 

 

Una iniciativa temerària 

 

Aquest estiu una iniciativa ha trencat aquest equilibri amb la decisió unilateral -de 

nou d’uns pocs en contra de tota la comunitat- de celebrar al mes de juliol als 

boscos de St. Jaume de Frontanyà una multitudinària "ecofesta". Un eufemisme i 

una “tapadora” que ha servit per comprar algunes voluntats locals amb l'esquer de 

que ha deixat un cert benefici econòmic per a alguns, els que han col·laborat en 

l’organització, ja sigui llogant els Camps de Vila-rasa, arreglant camins, portant 

aigua, venent beguda i menjar o netejant les deixalles i la merda –literalment- que 

van deixar enrere seu els 2000 participants d’una festa que va ser de tot menys 

ecològica, i que ha estat un enorme negoci per a uns pocs (els promotors, que no 

tenen res a veure amb el poble ni els preocupa els seu present i futur). Una 

iniciativa que sens dubte ha representat un perjudici per a la comunitat i sobretot un 

perill immens per al medi natural i l’equilibri ecològic. 

 

L'alcalde ha autoritzat -i ha col·laborat- en l’organització d’aquesta insensata i 
desproporcionada iniciativa privada que en realitat –com molts ja havien 

denunciat prèviament- ha estat una “rave” encoberta. Una “festa-botellón” 

denominada Kali Mela 2016 –de caire privat, insistim- i que els propis 

organitzadors qualifiquen com una psychadelic techno trance party amb música 

tecno i sorroll pràcticament les 24 hores dels 6 dies que ha durat i amb una falta de 

respecte total als veïns i residents i al medi natural, amb l’agreujant de que 

normalment aquestes festes es fan a grans descampats –per òbvies raons de 

seguretat- i que a St. Jaume s’ha fet en part a uns camps però també al mig dels 

boscos (tot això es pot veure als molts vídeos penjats a youtube). Una iniciativa de 

Biomusicat, S.L. una empresa fins ara desconeguda i que es va crear al mes de 

abril, amb la qual no es podia tenir cap seguretat sobre la fiabilitat del seus 

compromisos (?) amb l’alcalde.  Una iniciativa que l’alcalde ha promogut sense 

buscar com a mínim un indispensable consens previ entre veïns i residents 

perquè sabia perfectament que hi hauria una oposició frontal d'una part 

important (majoritària) de la comunitat. Aquest ha estat el nefast punt de partida 

del problema. 

 
“Normalment sóc el primer a somriure quan qualsevol poble de la meva comarca, el Berguedà, 

acull algun esdeveniment que “promou el turisme”. Ara, però, amb l'ecomusical de Sant Jaume 
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de Frontanyà, tinc la sensació que s'està actuant amb un cert grau de temeritat. D'entrada, ja em 

sembla estrany que Biomusicat SL, l'empresa que gestiona el festival, triï el poble més petit de 

Catalunya per, entre altres coses, fer-hi concerts de música electrònica i chillout. Durant una 

setmana, els 25 habitants de Sant Jaume es multiplicaran temporalment per vuitanta. Això vol 

dir que un poble fet per cobrir les necessitats de 25 persones haurà de cobrir les de 2.000 durant 

set dies. Jo hi donaria un parell de voltes més.” (Marc Canturri, ElPuntAvui) 

 

 

El nivell de menyspreu ha sigut tal que veïns i residents ens hem assabentat de que 

s’anava a celebrar una festa privada multitudinària a l’entorn del poble perquè un  

promotor desconegut es va presentar en cases situades a prop de la zona. El 

promotor va anunciar que s’estava organitzant un esdeveniment que segurament 

comportaria molèsties pels veïns, però que no es preocupessin perquè “Biomusicat 

estava disposada a pagar un hotel durant la setmana a tots aquells que volguessin 

abandonar el poble”. Impresentable! 

 

En efecte, encara que resulti increïble de creure, l'alcalde en cap moment no va 

informar ni consultar amb els veïns i va donar el permís -¿a canvi de què?- 

intentant amagar l'organització de la "rave" fins que ja era una realitat. L’alcalde va 

argumentar a alguns veïns que li varen demanar explicacions que no es podia negar, 

faltant clarament a la veritat ja que ha quedat palès que altres alcaldes de la 

comarca es varen negar a acollir un esdeveniment d’aquestes característiques per 

moltes i òbvies raons, fonamentalment perquè representa trencar amb uns valors i 

un model de desenvolupament del Berguedà, important “una festa botellón” que 

paradoxalment molts intenten eradicar de molts altres llocs on s’ha anat imposant 

per deixadesa política i interessos econòmics privats. 

 
“Quin tipus de turisme volem. No es tracta ni de vendre'ns el territori, ni de prostituir-nos per 

quatre quincalles. Es tracta d'aconseguir un producte que sigui tan atractiu pels que venen de 

fora com per nosaltres mateixos. I això vol dir conservar i millorar el patrimoni, i basar l'oferta 

en el paisatge, la història i els nostres productes agroalimentaris. Tot plegat, de retruc, 

afavoreix l'arribada de persones respectuoses amb el nostre entorn i amb un pòsit cultural i de 

valors.” (Pere Gendrau, NaciodigitalBerguedà)  

 

Molt poca cultura democràtica 

 

Es dóna la circumstància que el municipi sempre havia funcionat en règim de 

consell obert en el qual tots els veïns érem membres del govern municipal i s'havien 

de prendre les decisions com a mínim amb un debat previ entre tots. En aquest 

mandat l'alcalde ha triat governar en solitari en règim tancat amb una altra 

edil -que és la seva parella- i no hi ha ningú més al consistori perquè el tercer 

regidor electe va ser un dels vots fantasma del PP que a l'hora de la veritat mai es 

va presentar ja que no tenia res a veure amb Sant Jaume. En conseqüència, en els 

plens els veïns podem tenir veu, però no vot i les nostres consideracions ni tan sols 

consten en acta. Resultat: poc a poc els veïns han anat desapareixent dels plens, uns 

plens que son una reunió entre l’alcalde, la seva dona, la secretària i casi ningú 

més.... Precisament pel fet tan anòmal de com esta constituït el consistori, 

l’alcalde hauria de vetllar més que mai per la màxima transparència i convocar 

reunions obertes quan hi ha temes que afecten a tots, com li permet la Llei Electoral 

General, però no es així! Alguns veïns li hem proposat reiteradament aquesta forma 

de funcionar però l’alcalde ha fet cas omís. Hem de dir que, encara que sembli 

increïble, l’alcalde fins i tot no va fer constar la iniciativa de la “rave” a l’ordre 



4 
 

del dia del ple municipal del mes de juny, un mes abans de celebrar-se la suposada 

“ecofesta”! 

  

Una decisió presa sense consens i sense assessorament 

 

Insistim: l’alcalde, en  cap moment, ha volgut informar i debatre amb els veïns, 

i òbviament tampoc amb els residents, sobre l’impacte i perills que te una 

concentració de 2000 persones per fer una “rave” en un espai natural en ple estiu. 

Encara pitjor: l’alcalde ha tirat endavant sense demanar assessorament a Medi 

Ambient de la Generalitat –quan òbviament l’Ajuntament de St. Jaume no te cap 

servei tècnic de valoració i control- sobre les conseqüències en el medi natural, 

durant i desprès de la “rave”, i sobre l’impacte acústic d’un esdeveniment 

d’aquestes característiques. L’alcalde va rebre el 7 de juliol una carta de la Direcció 

General de Qualitat Ambiental oferint serveis d’assessorament...  

 
“D’acord amb el que estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, la competència d’inspecció i control de la contaminació acústica 

produïda per activitats és municipal, per tant, és l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà qui 

ha d’adoptar les mesures que s’escauen. Li informem que hi ha administracions 

supramunicipals, com ara els Consells Comarcals, que poden donar suport per avaluar la 

incidència acústica de fonts potencialment contaminants, si no disposa de personal tècnic per 

efectuar-la.  La Llei també preveu que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha de donar 

suport a les tasques de control i inspecció, als municipis que ho sol·licitin. L’ajuntament pot 

sol·licitar a la Direcció General de Qualitat Ambiental, assessorament i assistència tècnica per 

avaluar la incidència acústica de fonts potencialment contaminants, si no disposa de personal 

tècnic per efectuar-la.” 

 

…però l’alcalde no va considerar oportú tenir en compte aquestes 

recomanacions. 

 

El perill d’incendi forestal va arribar al nivell 2 del Pla Alfa 

 

No entrarem ara en les conseqüències, els molts detalls negatius, falsedats i 

mentides en torn a “l’ecofestival” que han passat factura a Sant Jaume de 

Frontanyà. Qui vulgui pot veure tots els detalls en el compte de twitter:  

@StJFrontanya... Nomes recalquem ara la temeritat que ha suposat concentrar 

2000 persones als boscos en ple mes de juliol amb centenars de cotxes i camions 

plens de benzina i en uns dies en que el Pla Alfa de prevenció d’incendis forestals 

de la Generalitat va arribar al nivell 2, un per sota del màxim! Com s’haguessin 

evacuat –com era preceptiu- 2000 persones i els seus vehicles per un estret camí 

rural que donava accés al espai natural on es va “perpetrar” la rave? 

Una temeritat que va tenir una llarga prolongació en les tres setmanes en que varen 

quedar piles de fusta seca, arbres tallats i ampolles de vidre al sol i fins i tot restes 

de focs que s’havien fet –entre moltes altres deixalles- als camps i boscos de Vila-

rasa. Els agents rurals varen fer una inspecció el dia 10 d’agost davant de les 

denuncies fotogràfiques dels veïns i van constatar que “encara hi ha restes de 

deixalles” i comminaren l’Ajuntament a netejar-ho tot abans del següent cap de 

setmana! 

 

Tot això al marge de les molèsties que alguns veïns varen patir per la contaminació 

acústica, que en ocasions va superar de llarg el llindar permès per la legislació, o els  

problemes i també sorolls durant les 24 hores que va durar l’arribada i les altres 24 
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hores de la sortida de tots els participants amb els seus vehicles, de dia i a qualsevol 

hora de la nit. I deixem de banda de moment molts altres temes, com el de l’aigua 

necessària per 2000 persones durant una setmana i de l’evacuació de les restes 

fisiològiques de tota aquesta gent o de quina ha sigut la quantia de la “donació 

econòmica” que els promotors varen anunciar que farien al poble en compensació 

per les molèsties. 

 

Divisió de la comunitat 

 

El problema ara és la divisió que ha propiciat l’alcalde entre la gent de St. 

Jaume de Frontanyà amb la seva actuació parcial i no democràtica. La minoria 

que s’ha beneficiat d’aquesta iniciativa privada recrimina a la majoria de la 

comunitat que s’oposi a “una cosa que dona riquesa”, sense adonar-se de la falta de 

consens i de que tots tenim –veïns i residents, molts amb més de 20-30 d'anys de 

vinculació amb el municipi- el dret a decidir sobre un esdeveniment que ens afecta 

a tots i trenca el model i els valors de St. Jaume de Frontanyà, i sobretot dels 

indiscutibles perills que ha suposat per l’entorn natural i l’equilibri mediambiental! 

  

 

Defensa de Sant Jaume de Frontanyà 

 

Davant de tot això, però sobretot pel menyspreu que l’alcalde ha demostrat pel 

conjunt de la comunitat,  veïns i residents hem decidit crear Defensa de Sant 

Jaume de Frontanyà –una associació que serà constituïda formalment i legalitzada 

les properes setmanes- i que tindrà per objectiu vetllar pel futur del nostre municipi 

defensant els valors tradicionals, amb especial cura dels aspectes patrimonials, 

urbanístics i mediambientals, i treballant amb la comunitat i amb les institucions 

comarcals i nacionals catalanes per un desenvolupament consensuat i equilibrat del 

poble. 

 

Demanem a l’alcalde que convoqui una reunió oberta formal de veïns i 

residents per poder discutir i valorar els problemes plantejats per la seva 

actuació, però que prèviament faci, en col·laboració amb Defensa de Sant Jaume 

de Frontanyà, un enquesta entre tots els veïns i residents per conèixer la seva 

opinió sobre la iniciativa d’impulsar en el nostre entorn una “rave” i poder valorar 

el seu impacte i conseqüències. 

 

Demanem a l’alcalde que a partir d’ara actuí amb més transparència 

democràtica en la gestió del municipi, recuperant de nou un consell obert al 

consistori i que consulti a veïns i residents tots aquells temes que poden 

comprometre els valors patrimonials (històrics, socials,  culturals i mediambientals) 

i el futur desenvolupament del nostre poble.  

 

DEFENSA DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ 

(Magda Amigó (Cal Cintet) i Vladimir de Semir (Cal Rossell), 

coordinadors  de la comissió gestora de l’associació) 

 

St. Jaume de Frontanyà, 27 d’agost de 2016 


