Bauma de la Riteta o de Torrents
Tavèrnoles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Foquers.
Alçada:

Osona
Baga de Torrents
Pròxima al sender PRC40 quan passa a la vora de la masia del
550 m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.9507
2.323
443889
4644524

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08275-148
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Difícil
Altres
Privada
08275A003000130000OB
Virgínia Cepero González
dt., 15/07/2014 - 02:00

Descripció
La bauma de la Riteta o de Torrents es troba sota un gran bloc de pedra, a la baga de
Torrents, en un indret amagat i emboscat. Per accedir-hi, cal pujar per un corriol que es
pren des del sender PRC-40, quan passa a la vora de la masia de Foquers.
Es tracta d'una bauma de grans dimensions, uns 20 m de llargada per uns 7-8 m d'amplada
aproximadament, que ha estat habitada i ocupada com a refugi temporal, en diverses
ocasions, al llarg del temps.
La seva proximitat a les fonts de Foquers i de Torrents han propiciat aquesta ocupació, per
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la facilitat de provisió d'aigua.

Història
L'any 1809, a la balma de Torrents, es van refugiar dues famílies de Folgueroles, fugint del pas
de les tropes franceses, durant la Guerra del Francès.
Al arribar a la balma, es van adonar que s'havien descuidat la sal i, en Josep Parés i Joan
Godayol, van tornar a casa a buscar-la.
De camí de tornada a la balma, carregats amb la sal, es van topar amb uns soldats francesos a
la zona de l'Era Nova, a l'actual camp de futbol de Folgueroles, que els van assassinar ofegantlos amb la sal que duien.
En memòria a les víctimes, es va erigir la Creu del Francès, a Folgueroles, que duu la següent
inscripció: "En memòria de Josep Parés i Joan Godayol. Morts pels francesos l'any 1809. Erigit
el 28 de març de 1910. Reconstruït el 11-9-1948".
A mitjans del segle passat, la balma fou novament habitada per la Riteta i la seva família. Eren
captaires i demanaven caritat a les cases de la zona.
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