Pontarró de la Farga
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
farga
Alçada:

Berguedà
A l'era de la Farga
Al costat del passeig del Bastareny al camí d'accés a l'era de la
725,4

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

42.23451
1.8783
407445
4676423

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:

08099-91
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XVII-XVIII
Regular
Integrat al túnel que canalitza el canal de sortida dels
carcavans per sostenir la plaça i passeig del Bastareny
Inexistent
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament de Guardiola de Berguedà. Plaça de l'Ajuntamen,
3. 08694 (Guardiola de Berguedà)

Fitxes associades:
Molí de la Farga
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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Central de la Farga
Pere Cascante i Torrella
dv., 07/07/2017 - 02:00

Es tracta d'un antic pontarró situat damunt del canal de desguàs del molí-farga i posterior
central hidroelèctrica abans d'expulsar les aigües al Bastareny. Es tracta d'una estructura
composta per un sol ull en arc de mig punt amb les dovelles de l'arc realitzades amb pedra
tosca, unides amb argamassa de calç. La caixa del pont és de maçoneria i còdols de riu.
Actualment només és visible la façana d'aigües amunt que mira al canal de desguàs ja que
l'altre façana va ser embeguda i aprofitada com a canalització soterrada del passeig del
Bastareny. Sembla correspondre a una obra de mitjans del segle XVII o XVIII i lligada amb
les obres de construcció de la farga.
Observacions:
Es conserva parcialment a sota del passeig del Bastareny. Aquest pontarró es va soterrar
quan es va construir la central hidroelèctrica.

Història
La història d'aquest petit pont va vinculada segurament amb la construcció de l'antic molí i farga
ja que al construir-se els carcabans i el canal de desguàs es va haver d'habilitar un pas per
salvar aquest torrent d'un costat a l'altre i accedir a la farga ja que estava situada al costat est del
molí. Segons algunes fotografies antigues on es pot observar l'antic molí i farga hi havia un petit
camí que unia el molí amb la farga.. Arran de la construcció de la central hidroelèctrica aquest
pont va ser embegut pels nous accessos i tan sols es deixà a la vista la façana de damunt el
canal de desguàs.
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