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1- Introducció
Des de l’any 1999, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona desenvolupa el
programa de Mapes del Patrimoni Cultural per als municipis de la província de Barcelona que
ho sol∙liciten.
Des de la realització dels primers Mapes de Patrimoni (llavors anomenats Inventaris del
Patrimoni Cultural) fins a avui, s’han produït diferents canvis i millores, tant en alguns aspectes
de la base de dades que s’utilitza per a recollir la informació, en la sistematització de les dades,
com en els sistema d’accés i consulta de la informació, ja que actualment aquesta base de
dades es transforma en un WEBSIG que és consultable al lloc web de Diputació de Barcelona
(http://www.diba.cat/web/opc/mapa_patrimoni_cultural) i dels Ajuntaments respectius, que
així ho volen, suposant un important recull d’informació del patrimoni cultural dels municipis
que disposen d’aquesta eina. El programa permet fer cerques en el contingut d’un o més
municipis i triar el tipus de cerca que més s’ajusta a les necessitats de la persona que ho
consulta. A més, a través del servei WMS, es pot integrar la capa patrimoni en qualsevol
sistema d'informació geogràfica, i creuar‐ne les dades amb qualsevol altra informació
geolocalitzada.
Pel que fa al Mapa de Patrimoni Cultural d’Avià, transcorreguts més de 10 anys de la seva
realització i d'acord amb l'acord subscrit entre l’Ajuntament d’Avià i la Diputació de Barcelona,
s'ha portat a terme la revisió i actualització d’aquest Mapa de Patrimoni Cultural degut a que
part de la informació continguda ha experimentat canvis per diversos motius que
s’especifiquen més endavant.

2- Incidències en les fitxes

a) Modificacions de camps a les fitxes:
Les modificacions que s’han portat a terme són fonamentalment per dos motius. El primer,
degut als canvis que s’han produït en alguns elements fitxats, sobre tot pel que fa a la
desaparició d’elements. Això ha provocat que s’eliminin algunes fitxes. En aquesta memòria
incloem el document en word de cada una d’aquestes fitxes eliminades per tal que quedi
constància de que existien i no es perdi la informació.
D’altra banda, ha hagut canvis pel que fa als nivells de protecció legal d’alguns dels elements
inventariats al Mapa de Patrimoni. Això és degut a la recent aprovació del Pla d’Ordenació
Urbana del municipi d’Avià, aprovat el 26/01/2011 i publicat al DOGC el 12/07/2011. En
aquest POUM hi ha inclòs el Catàleg de Béns Protegits on s’inclouen diferents elements del
terme municipal amb diferents categories de protecció en les que es diferencien els elements
BCIN (Béns Culturals d’Interès Nacional), BCIL (Béns Culturals d’Interès Local), els elements
amb protecció urbanística (BPU) i les zones d’expectativa arqueològica (ZEA), així com
elements naturals protegits com els PEIN i arbres monumentals. Per tant, això ha provocat que
s’hagi modificat aquest camp amb els nous nivells de protecció legal actualment vigent.
També, el fet que al POUM s’han incorporat elements que abans no havien estat inventariats
al Mapa de Patrimoni i, degut a que els Plecs de Prescripcions Tècniques dels Mapes de
Patrimoni indiquen que s’han d’incloure tots els elements que hi ha en catàlegs de protecció,
s’ha revisat el llistat d’elements i s’han afegit tots aquells que es troben al POUM d’Avià, un
total de 20 fitxes noves.

b) Nombre de fitxes noves:
S’han fet un total de 20 fitxes noves que són les que es troben al Catàleg del POUM d’Avià
abans esmentat. Per tant, el total actual de fitxes del Mapa de Patrimoni són 199.

c) Fitxes que s’han eliminat:
Les fitxes eliminades són tres:
‐ Carro d’enterramorts. Motiu: la venda de l’element a un propietari de fóra del
municipi i el desconeixement del lloc on es troba.
‐ Molí manual. Motiu: la desaparició de l’element.
‐ Porta de fusta del carrer Abat Oliba. Motiu: la fragmentació de l’element en realitzar
obres al cobert on es trobava, així com que les parts d’aquest elements s’han fet
malbé en estar fragmentades i exposades a la intempèrie.
Hi ha altres elements immobles del terme municipal que han desaparegut, i s’ha optat per no
treure la fitxa del Mapa de Patrimoni Cultural, tot i que a la mateixa fitxa s’ha indicat que ha
desaparegut, així com s’han classificat en l’àmbit de “ jaciment arqueològic”.

Aquests elements són:
‐ Cal Castanyer, fitxa núm. 97. L’edifici va ser enderrocat totalment.
‐ Antiga fàbrica Cal Bassacs, fitxa núm. 32. L’edifici va ser enderrocat.
‐ Teuleria de Graugés, fitxa núm. 123. Va ser enderrocada.

3- Estadístiques actualitzades
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METODOLOGIA
1. OBJECTIUS DEL TREBALL

1.1.

Agraïments

Aquest treball ha estat realitzat am b la col·laboració de l' Ajuntament d' Avià, que ha
posat tots els m itjans tècnics i hum ans a di sposició m eva. Principalm ent agraeixo la
dedicació i bona disposició d' en Ram on Xandr i, secretari de l' Ajuntament, que ha
dedicat estones a les m eves estrafolàries pe ticions; al Sr. Josep Burniol, Regidor de
Cultura, que m 'ha facilitat tots els m itjans disponibles i a l' Alcalde, Sr. Vicenç
Casafont, que va creure en aquest i a
ltres projectes. He com ptat tam bé am b la
col·laboració desinteressada d' algunes persones que m 'han ajudat a trobar inform ació
sobre elements concrets i als que agraeixo la seva dedicació, com el Sr. Jaume Bernades
per l' ajuda en la identificació d'
alguns jaciments arqueològics; als Srs. Ram
on
Corominas, Benigne Raf art i Lluís Viladrich am b els que he com partit intercanvis
d'opinió de recerca històrica; al Sr. Ram on Minoves del Molí del Castell; al Sr. Joan
Tintó pel tem ps que ha dedicat a acom panyar-me a voltar pel m unicipi a la "cacera" i
localització d'elements, i principalm ent en m arcar el recorregut del Cam í Ramader. Al
ferrer del Riu Jaume Casals i Llumà, al moliner de Casancots Josep Puigpelat i Castella
i al pastor Ram on Solà per les explicacions que em van donar sobre el seu ofici i les
seves vivències. Agraeixo molt especialment a totes i cadascuna d'aquelles persones que
han obert les portes de casa seva per a que jo entrés a veure les parets i altres elements, i
que han dedicat part del seu tem ps a explica r-me els seus records històrics sobre allò
que em m ostraven o sobre qualsevol tem a relacionat am b el m eu treball. No vull
descuidar a un grup de persones que van c
onfiar a les m eves m ans la revisió de
documentació privada de casa seva, alguns ja abans d' iniciar aquest inventari i que,
quasi sense saber-ho, em van proporcionar un llegat documental de gran valor per la
meva investigació, com Lluís Mas de cal Ma s, Bernadí Casals de Vilam arí, Queralt
Rafart de Cal Ceba, Urbici Santam aria de Serrateix, Àngel Canudas de Ballaró d' Olvan,
Ramon Pujol propietari de Codines, Ram on Tubau de Sant Elies, Àngel Guixé de
Berga, Mn. Ramon Viladés rector de la parròquia d'Avià, i en concret a Josep Rafart per
la prof itosa inf ormació històrica que contenen els seus llibres sobre dif
erents tem es
d'Avià. Tam poc descuidaré f er m enció de l' ajut que m 'han prestat les m eves f illes,
Claudia i Andrea, que han suportat estoi
cament la recerca que jo feia i que han
participat i han après més coses d'Avià que jo mateixa. I finalment vull destacar i deixar
constància de la positiva predisposició de la major part de persones que he visitat envers
al descobrim ent i al coneixem ent del passat històric del m unicipi i de qualsevol tem a
que hi estigui relacionat, fet que m
'ha en coratjat en tot m oment per la realització
d'aquest treball i de futurs estudis sobre la història d'Avià.

AVIÀ

Inventari del Patrimoni Cultural / Memòria

4

1.2.

Objectius

El present Inventari de Patrim
oni del m unicipi d' Avià ha estat realitzat per la
historiadora Mª del Agua Cortés Elía, per encàrrec de l'Oficina de Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona, a petició de l'Ajuntament d'Avià.
El punt de partida va ser l' interès per part de l' Ajuntament d' obtenir inform ació dels
elements històrics i d' interès cultural del te rme municipal per tal de tenir coneixem ent
de l' estat i la im portància de cada un i de l seu conjunt, a fi de portar a term e accions
concretes, entre elles l'
especificació dels elem ents a protegir per les Norm
es
Subsidiàries d'Ordenació Urbana. La recollida i processament de les dades s' ha realitzat
entre els mesos d'octubre de 2001 i febrer de 2002.
Els objectius d' aquest treball són els que es tableix el Plec de Prescripcions Tècniques
per a la realització d' inventaris de patrimoni local de l'Oficina de Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona: "la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i
natural del municipi i la seva valoració, permetent l'establiment de mesures per a la seva
protecció i conservació, així com la planifi cació de la seva rendibilitat social". El
resultat és una eina a disposició de l' Ajuntament am b la inform ació individual i de
conjunt dels elements patrimonials del municipi que ajudi a fom entar la conservació, la
difusió, el coneixem ent del m edi, i utilitzar-l a com ajuda en la ordenació i planificació
urbanística, així com en d'altres accions de benefici social.
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2- METODOLOGIA
2.1.Metodologia de treball
Per realitzar l' inventari es va adoptar una metodologia de treball estructurada en tres
etapes principals:
1- Recopilació prèvia de documentació
2- Treball de camp: recollida d' informació oral i visita a cada elem ent
detectat i al terme en general
3- Treball de gabinet: contrastant les fitxes de cam p amb la docum entació,
introducció de la inf ormació a les f itxes i elaboració de la m emòria com a
conclusió
En cada una d' aquestes etapes s' ha proced it a realitzar una sèrie de tasques que es
detallen a continuació de forma cronològica:
1- Recopilació prèvia de documentació:

AVIÀ

-

Recopilació de la docum entació existent sobre el m unicipi: bibliografia,
publicacions, Carta Arqueològica de la Ge neralitat, Inventari de Patrim oni
Arquitectònic de la Generalitat, Inventari de Patrim
oni Industrial de la
Generalitat, Norm es Subsidiàries de l' Ajuntament, llistats de Béns d' Interès
Local. Aquesta recopilació es va realit zar fent un buidatge de la bibliografia
existent a la Biblioteca Com arcal de Berga, a l' Arxiu Municipal, a l' Arxiu
Comarcal i a d' altres arxius que s' especifiquen m és endavant, junt am b la
documentació i inf ormació f acilitada per l' Ajuntament, especialm ent pel
Secretari i el Regidor de Cultura. Es va com ptar tam bé am b docum entació
prèvia que havia recopilat anteriorm
ent jo m ateixa així com un inici
d'inventari de cases de pagès del terme.

-

Amb aquesta base es va realitzar un llistat de possibles elem
ents
inventariables que es va contrastar amb l'opinió de membres de l'Ajuntament.
La llista no es va considerar tancada ja que estava subjecta al treball de camp
que va permetre identificar més elements.

-

Per tal de f acilitar el treball de cam p es van dif erenciar dif erents zones al
municipi recolzades am b la cartografia de cada zona que va perm etre la
localització de nous elem ents. Les zones diferenciades són: el poble,
Graugés, Cal Rosal, La Plana i Obiols, Clarà, la Rovira, quadra de Vilam arí,
Santamaria, Molí del Castell i Sobrestrada.

-

Prèviament a l' inici d'aquest treball es com ptava amb resums de docum ents
històrics del term e: docum entació original d' algunes cases, "Fogatges",
"Capbreus", "Cadastres" i "Am illaraments" que van f acilitar les tasques de
documentació històrica d'alguns elements, principalment les masies.
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-

Es van establir contactes inicials
amb inform adors orals: estudiosos del
terme, els habitants de les m asies, propietaris de fons documentals, mossens,
gent de les entitats, gent gran, pastors, artesans,....; i que en el m oment del
treball de camp es van anar visitant per tal de cercar el màxim d'informació.
2- Treball de camp:

-

En base als elem ents que ja s' havien detectat es va iniciar la recollida de
dades visitant cada element, recopilant la informació que ens proporcionava
la observació directa junt amb la que ens proporcionaven els col·laboradors i
es fotografiaven els elements, fet que facilitava després la tasca de gabinet.

-

Es contrastava am b docum entació cart ogràfica històrica i actual per tal de
detectar topònims o nous elements a la zona visitada.
3- Treball de gabinet:
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-

Realització de les fitxes dels elements. Les fitxes s'anaven completant a mida
que es feia el treball de cam p, de m anera que aquestes dues fases s' han anat
compaginant. Això ha facilitat la feina ja que s'havien detectat mots elements
d'entrada i era necessària una estructuració per zones i completar el procés en
cada zona.

-

En omplir els camps de descripció i d'història es contrastava la documentació
escrita de que es disposava am b la in formació obtinguda d' altres inventaris
previs i am b les conclusions tretes de l'observació directa de cada elem ent.
D'aquesta manera es procurava ser el màxim exhaustiu en la documentació.

-

Es feien rutes per les zones diferenciade s, inventariant els elements que ja es
coneixien prèviam ent i detectant d' altres sobre el terreny. Aquestes rutes,
completades am b la visita a cada elem ent facilitava l' obertura de noves
fitxes. D' aquesta m anera tam bé s' anava f ent un llistat d' elements "no
fitxables" per adjuntar a la memòria.

-

Quan es va tenir introduïda a les fitx es la informació documental i històrica,
es van completar amb les dades complementàries: coordenades UTM, alçada
i fitxes relacionades.

-

En f er el repàs f inal de les f itxes abans de redactar la m emòria, es van
unificar les dades corresponents als camps Estil/Època.

-

Finalment es van introduir les fotograf ies que s' havien realitzat en form at
digital i es van escanejar altres fotografies i els plànols topogràfics d'ubicació
de cada element. Amb això les fitxes es donaven per tancades.

-

En tancar les fitxes es va procedir a la redacció del present informe.
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2.2.

Fonts consultades

S'han utilitzat dif erents tipus de f onts pe r l' elaboració de l' inventari: docum entació
d'arxius públics i d' arxius privats, inform ació oral, bibliografia i la observació directa
dels elements. Passem a detallar aquestes fonts.
DOCUMENTACIÓ D'ARXIUS:
ARXIUS PÚBLICS
AMA Arxiu Municipal d'Avià
AHCB Arxiu Històric Comarcal de Berga
ADS Arxiu Diocesà de Solsona
ACA Arxiu de la Corona d'Aragó
AHDB Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona
AHCM Arxiu Històric Comarcal de Manresa
ACSU Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell
APA Arxiu Parroquial de Sant Martí d'Avià
APG Arxiu Parroquial de Gironella
APBe Arxiu Parroquial de Berga
BPB
Biblioteca Pública de Berga
MCB Museu Comarcal de Berga

ARXIUS PRIVATS
APM Arxiu Privat de Cal Mas
APFM Arxiu Fotogràfic Ramon Mas
APSS Arxiu Privat casa Santamaria de Serrateix
APV Arxiu Privat casa Vilamarí
APSE Arxiu Privat casa Sant Elies
APRP Arxiu Privat de Ramon Pujol i Thomàs (Berga)
APB Arxiu Privat Casa Ballaró d'Olvan
APG Arxiu Privat Àngel Guixé (Berga)
APL Arxiu Fotogràfic Luigi de Berga
ARB Arxiu Àmbit de Recerques del Berguedà
ARP Arxiu del Registre de la Propietat de Berga
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ALTRES INVENTARIS UTILITZATS O CONSULTATS
Inventari del Patrim oni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPAC),
municipi d'Avià.
Carta Arqueològica del Berguedà. Servei
d' Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya.
Inventari del Patrim oni Industrial (Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya,
Generalitat de Catalunya) (IPIC).
Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona (SPAL).
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya (IPEC).
INFORMACIÓ ORAL
S'ha obtingut informació oral, i a vegades amb alguna documentació escrita puntual, de
les següents persones:
- Ramon Aymerich
- Ramon Bancell
- Josep Beringues Potrony
- Jaume Bernades
- Josep Burniol
- Sra. Canals de Rafart
- Josep Canudas (Poetà)
- Àngel Canudas Ballaró
- Joan Canudas Rovira
- Ramon Casafont
- Jaume Casals Llumà (ferrer del riu)
- Bernardí Casals Pagerols
- Ramon Casas Marsinyach
- Marcel Castella
- Lluís Coma Mascaró
- Ramon Corominas
- Mn. Farràs
- Ramon Felipó
- Benet Fíguls (ferrer d'Avià)
- Encarnació Gabarró
- Josep Giralt Escardívol
- Àngel Guixé
- Jaume Illa
- Josep Liria
- M. Macià
- Lluís Mas Pagerols

- Ramon Minoves Casals
- Ramon Mas Salvans
- Ferran Miralles
- Josep Moya
- Xavier Pedrals i Costa
- Lluís Pellicer
- Fèlix Pi
- Ramon Prat Safont
- Josep Puigpelat (moliner)
- Ramon Pujol i Mayer
- Benigne Rafart
- Josep Rafart
- Queralt Rafart
- Ventura Sabata
- Enric Salvans Bover (epd)
- Urbici Santamaria
- Jaume Serra
- Miguel Àngel Sobrino (Tècnic del DARP)
- Ramon Solà (pastor)
- Lluís Soler Duocastella
- Celestina Tarrés i Tresserra
- Joan Tintó Espelt
- Ramon Tubau Sala
- Mn. Ramon Viladés
- Lluís Viladrich
- Ramon Xandri

A més d'aquests col·laboradors directes, cal fer esm ent de cada un dels habitants de les
cases que s'han visitat, ja que tots ells han contribuït a la documentació dels elements.
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BIBLIOGRAFIA
Es va realitzar un buidatge de la docum entació bibliogràfica existent principalment a la
Biblioteca Pública de Berga que conserva un important i complet fons bibliogràfic local.
També es van recopilar totes les publicacions que s'han realitzat referents al m unicipi
d'Avià i es va fer un buidatge d' articles d' interès històric de les revistes m unicipals
"Ressò" i "Ressò de Ressò", així com del s uplement comarcal del diari "Regió 7" i de
les revistes culturals comarcals "L'Erol" i "El Vilatà". Al final de la memòria, a l'apartat
de bibliografia, s' especifica aquesta estructura da en tres apartats: bibliograf ia general,
bibliografia específica d'Avià i articles de les revistes municipals.

CARTOGRAFIA.
Per a l'anàlisi del terme municipal s'ha utilitzat:
Mapa topogràfic i m apa planim ètric del terme d' Avià de l' any 1924, realitzats pel
"Servicio Cartográfico de la Diputación de Barcelona" (Cartoteca de Catalunya).
Ortofotomapa de Catalunya E/ 1:5.000. (fulls nº 293-1-4, 293-1-5, 293-1-6, 192-8-4,
292-8-5, 292-8-6). Edició de l'any 1997.
Mapa Com arcal de Catalunya: El Ber guedà, E/ 1:50.000. Institut Cartogràfic de
Catalunya. Edició de l'any 1994.
Mapes topogràfics de Catalunya editats per l' Institut Cartogràfic de Catalunya E/
1:10.000 (fulls nº 293-1-3, 293-1-2, 292-4-3) ; E/ 1:5.000 (fulls nº 293-1-4, 293-1-5,
293-1-6, 192-8-4, 292-8-5, 292-8-6). Edicions de l'any 2000.
Aquest darrers s' han utilitzat tam bé per la localització d' elements a les fitxes. Pels
elements de l'interior del nucli urbà s'han posat fragments dels mapes a escala 1:5.000 i
pels elements repartits al terme els d'escala 1:10.000.

2.3.Explicació de la fitxa
El m odel de fitxa que s' ha utilitzat és el que ha proporcionat l' Oficina de Patrim oni
Cultural de la Diputació de Barcelona per a la realització d'inventaris municipals, i que
formen part d'una base de dades programada en MS Access 97.
La fitxa conté una sèrie de cam ps d'informació que s' han omplert per a cada elem ent:
Número de Fitxa, Codi, Àm
bit, Denom inació, Ubicació, Titularitat, Propietari,
Tipologia, Ús actual, Descripció, Obse
rvacions, Estat conservació, Autor, Any,
Estil/Època, Segle, Em plaçament, Longitud, Latitud, UTM, Alçada, Accés, Núm ero
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negatiu, Fitxes associades, Història, Bi
bliografia, Protecció, Núm ero Inventari
Generalitat, Autor fitxa, Data registre, Data modificació, Mapa, Fotografies.
Hi ha una sèrie de camps en que el contingut s'ha de triar d'uns establerts prèviament per
l'OPC: Àm bit, Codi, Tipologia i Titular itat. L' Àmbit i la Tipologia donen un Codi
concret establert d'acord amb el següent esquema:

1- PATRIM
IMMOBLE

ONI 2- PATRIMONI 3- PATRIMONI 4- PATRIMONI 5- PATRIM
MOBLE
DOCUMENTAL
INMATERIAL
NATURAL

ONI

1.1- Edificis

2.1-Elements
urbans

3.1-Fons d’imatges 4.1-Manifestacions festives

5.1-Zones
d’interès natural.

1.2-Conjunts
arquitectònics

2.2- Objectes

3.2-Fons
documentals

4.2-Tècniques
artesanals

5.2-Espècimens
botànics singulars

1.3-Elements
arquitectònics

2.3- Col·leccions

3.3-Fons
bibliogràfics

4.3-Tradició oral

1.4-Jaciments
arqueològics

4.4-Música i dansa

1.5- Obra civil

4.5- Costumari

Cada fitxa es completa amb un mapa d'ubicació i d'una a tres fotografies.

2.4.Criteris de selecció
En aquest treball s' ha procedit a la id entificació, descripció i docum entació dels
elements que s' han considerat patrim oni cultural del term e m unicipal d' Avià per tal
d'oferir una visió panoràm ica d'un conjunt que determ ina les característiques concretes
del lloc. No és aquest un estudi tancat, si nó que ha de m antenir-se obert a qualsevol
aportació que contribueixi a l' enriquiment d'aquest patrim oni en funció de noves
investigacions. Tam poc és un estudi que lim iti les perspectives patrim onials al que
conté l'inventari, sinó que ha de servir com a punt de partida per a incentivar la recerca
i la gestió del patrim oni que doni form a a diferents tasques entorn aquest i perm eti la
seva ampliació i conseqüent evolució.
S'ha tingut en com pte reunir el m àxim nom bre d' elements identificadors del term e
incloent tot allò que podia tenir un valor patr imonial històric o de diferenciació. S' ha
procurat obtenir el m àxim d' informació de cada elem ent de form a individual i de la
relació am b el seu entorn per tal de m ostrar la im portància de cada elem ent com a
quelcom característic i definitori d' aquest territori. Però cal assenyalar que no s' han
inclòs tots els elem ents detectats sinó que s' ha fet una selecció envers els següents
criteris:
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1- S'han inventariat tots els elem ents que prèviam ent havien estat com pilats en altres
inventaris:
. De la Generalitat: Carta Arqueològica (7 elem ents), Patrim oni Arquitectònic
(67 elements) i Patrimoni Industrial (8 elements).
. Catàleg de Béns d'Interès Natural (1 element PEIN).
. Normes Subsidiàries de l'Ajuntament d'Avià (6 elements).
. Catàleg de Béns d'Interès Local (1 element)
2- S'han inventariat els elements mobles, immobles o naturals destacables per:
. Singularitat històrica, artística, etnològica, identitària, simbòlica.
3- S'han inventariat els fons docum entals i fotogràfics que tinguessin un fons històric
important individualment i per al conjunt del municipi.
4- S'han inventariat les m anifestacions festiv es, m usicals, artesanes i de tradició que
són representatives i identificatives del terme.
És per això que el volum de fitxes s' ha lim itat f inalment a les que hi ha a l' inventari
com a elements més representatius, però hi ha una sèrie d' elements que no s' han fitxat
perquè s' ha considerat que no tenen prou si gnificació per a ser inclosos a l' Inventari,
elements que coneixem però que han desapa regut o elem ents que s' han inclòs dins
d'altres fitxes. D'aquests elements "no fitxats" es fa una relació a l'apartat corresponent
d'aquesta memòria.
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DIAGNÒSTIC
3- MARC D'INTERVENCIÓ GENERAL

3.1.Marc geogràfic
El municipi d'Avià es troba situat al centr e geogràfic de la com arca del Berguedà, entre
la depressió central i el pre-Pirineu, a la dr eta del riu Llobregat i a 3 km al sud-oest de
la capital: Berga; a una distància de 103 km de Barcelona. Lim ita al nord-est am b els
cingles de Coforb (term e m unicipal de Ca polat), al nord-est am b La Valldan (term e
municipal de Berga), al sud-oest i al s ud am b els term es de L’Espunyola, Montclar i
Casserres, i a l' est, a l’altra banda del Llobregat, am b el term e municipal d’Olvan. Té
una alçada m itjana de 678 m i m àxima de 1000 m al seu lím it am b Coforb, am b una
superfície de 27,14 km².
Travessen el term e les rieres de Clarà, d' Avià (o Coforb), i el rierol de Font Caldes;
totes tres desguassen al Llobregat. Actualm ent les rieres tenen escassetat d' aigua, i es
pateix una certa contam inació am b residus orgànics a la zona sud del m
unicipi,
principalment per les granges de porcs, tot i que al nord es conserven netes. Tam bé les
fonts, que havien estat un atractiu im portant, s'han anat perdent per la m anca d'aigua i
pels problemes de filtracions de purins.
El paisatge és un dels elem ents que cal de stacar ja que es barregen zones planeres am b
vegetació de petits boscos d' alzines, roures i pins intercalats am b camps de conreu de
farratges i am b zones de m untanya suau com unicades per una im portant xarxa de
camins. Destaca el pas del cam í Ral de Ca rdona que com unicava Berga am b aquesta
ciutat i que travessa el term e d'Avià, així com camins secundaris que ja s' utilitzaven a
l'Edat Mitja com el que portava a Serrateix i a Casserres, i el que portava a Solsona. Els
principals eixos de com unicació són la ca rretera com arcal C-149 (Ponts-Ripoll), i la
carretera local BV-4135 (Avià-Cal Rosal). La resta de vies de com
unicació està
formada per una xarxa de cam
ins asf altats i cam ins de bosc senyalitzats que
comuniquen les masies. Una part important està marcada amb rutes de senderisme (ruta
de Graugés, ruta de les Tres Esglésies) i
de bicicleta (ruta d' Obiols, ruta de Sant
Quintí/Clarà). Anualm ent s' organitzen due s cam inades populars pel term e que tenen
molt èxit. Un altre elem ent destacable és el pas de cam ins ram aders o carrerades,
utilitzades fins fa pocs anys pel trasllat dels ramats a les muntanyes de la Cerdanya, tot i
que s'han perdut alguns trams.
Geològicament predominen al territori les roques detrítiques del tipus conglomerat, gres
i lutita, am b estructures tectòniques suaus. El s materials que constitueixen la zona són
sediments de l'Eocè, en part marí i en part continental, i del nivell més baix de l'Oligocè,
de caràcter continental. El relleu és suau, horitzontal i planer, tancat pel nord per la
Serra de Queralt que constitueix la porta del pre-Pirineu. Avià té un clim a mediterrani
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de muntanya mitjana amb cert grau de continentalitat i tendència hum ida. La vegetació
és de transició entre les rouredes subm editerrànies humides de roure m artinenc cap al
nord, dom ini de rouredes subm editerrànies se ques de roure de f ulla petita a l' oest i
domini d' alzinars continentals de carrasca cap al sud, i es troben superfícies extenses
cobertes per boscos de pi roig principalment als vessants superiors de les rieres. La resta
de terrenys son ocupats per conreus de farratges i cereals.
El territori m anté un elevat percentatge de producció ramadera (porcí, boví i oví), tot i
que els darrers anys la presència industrial ha augmentat en els polígons de La Plana i
dues zones properes al m unicipi d' Avià (La Rovira i cam í de Santa Maria). La
producció industrial és principalment tèxtil, encara que ha minvat molt darrerament, i de
serveis (m ecànics i fusters principalm ent). Els pasturatges ocupen 1150 ha i la zona
forestal 210 ha. Els conreus són principalm ent se secà: ordi, civada, sègol, patates,
alfals, farratges i blat de m oro. En general l'impacte de les activitats hum anes el trobem
en tot el territori: agricultura i àrees industrials principalment a prop del riu Llobregat.
El m unicipi està estructurat en dife rents zones am b població concentrada i una
important població dissem inada en les m asies que es troben repartides en tot el term e
(un 38,19% l' any 1981). Es distingeixen diferent s zones: el nucli d' Avià, el barri de La
Creu i els petits nuclis d'
Obiols, Graugés (colònia agrícola) i La Plana (colònia
industrial), així com una part de Cal Rosal ( que està repartit entre Berga, Olvan i Avià).
Dins el term e estricte d' Avià distingim di ferents zones o barris: el poble am b el nucli
antic i el nou, el Molí del Castell, la quadra de Vilamarí i la zona de la Rovira, com a
zones amb major entitat. Històricam ent la divisió territorial s' estructurava entorn a les
dues parròquies: Sant Martí d' Avià, amb les su fragànies de Santa Maria d' Avià i Sant
Serni de Clarà, i Sant Vicenç d' Obiols, estructura que es va m antenir fins ben entrat el
segle XIX. Històricament les dues parròquies pertanyien al comtat de Berga, fins a l'any
1716 Avià pertanyia a la sots-vegeria de Berga, i de 1716 a 1833 al corregim ent de
Manresa.
La població, que l' any 1900 era de 1197 habitant s, augm entà des d' aleshores fins al
1960 en que arribà al m àxim amb 2213 habitant s. A partir d' aquest moment començà a
minvar tot i que els darrers 5 anys s' ha produït un increm ent de població degut a la
conversió de zones edificables que ha provo cat nova construcció, tant al nucli d' Avià
com a Graugés, això ha fet que m olta gent de Berga hagi triat el m unicipi com a lloc de
residència i que hagi augmentat la població fins als 1922 habitants actuals (desembre de
2001).
Evolució de la població:
ANY
Avià
Obiols

ANY
Avià
Obiols

1365
focs
31
6

1378
focs
35
5

1877
habit
966

1897
habit
985

1497
focs
14
2

1900
habit
1197

1515
focs
21
2

1910
habit
1466

1553
focs
22
10

1920
habit
1894

1708
cases
49
13

1930
habit
2395

1717
veïns
60
21

1940
habit
2170

1719
habit
208
80

1950
habit
2208

1960
habit
2213

1767
habit
161

1970
habit
1890

1819
veïns
61
18

1980
habit
1800

1842
habit
398
128

1990
habit
1780

1857
habit
1212

2001
habit
1922

(Font: Cortés, Mª A, 1996)
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Distribució de la població per zones a l'any 2000:
Avià nucli
Avià disseminat
Barri La Creu
Graugés nucli
Graugés disseminat
Obiols
La Plana nucli
Cal Rosal nucli
Cal Rosal disseminat
TOTAL

1150
359
120
78
63
34
72
13
4
1893

60,7 %
18,96 %
6,3 %
4,12 %
3,3 %
1,79 %
3,8 %
0,68 %
0,2 %

(Font: Ajuntament d'Avià)

3.2.Marc històric
Els orígens d' aquest m unicipi els podríem bus car ja en època prehistòrica degut a la
proximitat a d'altres centres que han demostrat tal presència (jaciment epipaleolític de la
Font del Ros, neolític del Canal dels Avella ners, bronze de Ca L' Oliaire, tots ells a
Berga), així com per troballes recents fetes al m ateix m unicipi, principalm ent a les
zones d'Obiols i Graugés, on s' ha constatat presència de m aterials mesolítics i neolítics
en superfície (fitxa nº 122).
Podem confirmar clarament la presència ibèri ca i romana, tant pel que fa al topònim de
possible origen romà (Avitianum) (COROMINES, 1994), com per les darreres troballes
arqueològiques a Sant Bartomeu de La Valldàn (fitxa nº 29) i al Serrat dels Tres Hereus
(Casserres-Avià) (fitxa nº 50) datats entre els segles IaC i I bC (MARTÍN, RODRIGO,
2000) que han deixat al descobert un poblat ib èric i una vila rom ana. La presència del
topònim "Vila" utilitzat per nom
enar a dife rents cases datades a l'
edat m itjana
(Vilanova, Vilajoana, Vilam arí, Vilasubirana, Vilar), també mostren aquestes possibles
arrels romanes.
La primera referència històrica documental en que surt el nom d'Avià és de l'any 898, és
la donació de Fruila al monestir de Sant Llorenç prop Bagà d'una terra situada al "kastro
Avizano" (BOLÓS, 1986). Avià va ser un dels te rritoris repoblats pel com te Guifré
incentivant la consagració d' esglésies i la c onstrucció de castells o torres defensives de
la Marca Hispànica. L' any 907 es consagrada pel bisbe Nantigís d' Urgell l'església de
Sant Martí d'Avià, situada al nucli antic a prop del castell d'Avià i formant al seu voltant
una sagrera. Al term e tam bé hi havia les esglésies de Santa Maria (rom ànica), Sant
Serni de Clarà (reconstruïda al segle XVII), totes dues dependents de Sant Martí; i la de
Sant Vicenç d' Obiols (visigòtica i rom ànica); aquestes esglésies es trobaven a prop
d'una casa fortificada, d'un castell i d'una torre de defensa respectivament. Es conserven
un nombre important de cases que ja foren ba stides durant els primers segles medievals
i que es troben disseminades pel territori.
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L'any 1003 les esglésies de Sant Martí i Sa nta Maria foren donades pel Com te Oliba al
Monestir de Serrateix am b els corresponents drets sobre les seves viles respectives
formant part de la jurisdicció del bisbat
d' Urgell. Per la seva banda, Sant Vicenç
d'Obiols era parròquia del term e d' Obiols i va pertànyer al m
onestir de Ripoll i
jurisdicció d' aquest bisbat des dels seus in icis fins a finals del segle XIX. D' aquesta
manera els delm es d' Avià abans del segle XVIII estaven repartits entre l'
Abad de
Serrateix, el rector d' Avià, el Monestir de Sant Pau del Cam p de Barcelona i la
comunitat de Santa Eulàlia de Berga. Els delm es d' Obiols els percebia el m onestir de
Ripoll fins a finals del segle XIX. La divisió del territori en aquestes dues parròquies
s'ha mantingut fins a la creació dels ajuntaments al segle XIX.
Al segle XIII, essent Avià una possessió
del bisbe de La Seu d' Urgell, Arnau de
Preixens, aquest feu fortificar la casa Santamaria on hi col·locà una guarnició permanent
d'homes per vigilar i contrarestar els at acs del seu enem ic, el trobador Guillem de
Berguedà. L' any 1593, en dividir-se el bisbat d' Urgell i crear-se el de Solsona, el
Deganat de Berga passà a la jurisdicció eclesiàstica d'aquest.
Durant els segles XVII i XVIII Avià tam bé viurà l' apogeu de l' agricultura com queda
palès en l' ampliació dels m asos m és im portants i la construcció de nous m
asos i
masoveries. És aquest el m oment en què es construeixen nous m olins i es roturen nous
camps amb més cultius. L'època es caracteritza per la construcció de grans m asies com
Ballús, la Roureda, i l' ampliació altres ja existents com cal Castanyer, Vilam arí,
Vilanova, Cubinsà, Sant Elíes i Obiols, entre d'altres. També en aquesta època creix el
nucli del poble i es fa l’eixam pla per sota de la plaça del Padró. A principis del segle
XVIII, degut al creixem ent de la població i seguram ent al m al estat, es va traslladar la
parròquia de Sant Martí a l' extrem sud d' aquest nou eixam pla; i poc m és tard tam bé es
traslladà el cem entiri. D'aquesta manera l'antiga sagrera s' obria a l' exterior demostrant
un increment de la població.
Més tard Avià participà activament en les Guerres Carlines, especialment en la primera:
a la Rectoria de la nova església fou em
presonat el Com te d' Espanya, Charles
d'Espagnac (1839) per ordre de la Junta de Berga que l' havia fet capità general de la
zona carlina, per poc desprès assassina r-lo (MUNDET, 1989). Moltes cases de pagès
del terme eren simpatitzants de la causa carlina i van contribuir a hostatjar als militars.
Lligat a la tradició agrícola i ram adera del m unicipi els germ ans Rosal instal·laren a
Graugés una colònia agrícola al 1887 centrad a am b l' estany artificial del m ateix nom
construït per aquests. També en aquesta època Josep Blanxart va iniciar unes importants
millores en la granja de porcs de La Riereta (AA.DD., 1988). Aquests dos projectes,
junt amb la creació de fàbriques i colònies tèxtils: La Plana i Cal Rosal, van contribuir a
iniciar un període de benestar econòm ic que es va interrom pre a m itjans del segle XX
amb el tancament progressiu de les fàbriques tèxtils.
Actualment, aquest passat agrícola encara es m
anté de la m à de l' elevat nom bre
d'habitants d'Avià que encara viuen d'aquest sistema econòmic.
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3.3.Toponímia

Avià
El nom del poble d' Avià és de possible origen rom à: Avitianum, derivat del nom romà
Avitius (COROMINES, 1994). Aquest és un nom de lloc que indica la propietat del
territori segons la llei de Rom a, en que els veterans de guerra s'estableixen com a petits
terratinents que donen el seu nom a llurs propietats. Segons Jaum e Sarri (BERTRAN,
1988) Avià pot venir del llatí loca avia, que vol dit lloc sense camí, expressió citada per
Titus Livi.
El docum ent m és antic on s' esmenta el topònim data de l' any 898: kastro Avizano,
topònim que tornem a trobar al 983 i al 1031 (BOLÓS, 1986). L'any 1167 trobem Avian
(RIQUER, M. de, 1971). A la Consagració de l'església de Sant Martí l'any 907 es dona
el nom Avisano. Ja a partir del segle XIII trobem sempre Avià fins a l'actualitat, tot i que
a vegades en documents del segle XVII ho podem trobar amb v o amb b.
Per altra banda cal assenyalar que el topònim Avià té un paral·lel a la Cerdanya: Vià,
això pot tenir relació amb un possible origen cerdà i muntanyenc dels repobladors de les
valls del Baix Berguedà al segle IX i per tant la possibilitat de que el topònim tingués
aquesta procedència.

Clarà
El castell de Clarà és nom enat per prim era vegada a l' acta de consagració de St. Martí
d'Avià l' any 907: kastro Clariano i posteriorm ent a l' acta de consagració de l' església
del m onestir de Sant Llorenç prop Bagà (any 983):
Clerano (BOLÓS, 1986). El
topònim està relacionat amb la riera de Clarà i possiblement faci referència a la qualitat
de clar o am b el m ot llatí clerano: lloc on s' han tallat arbres i s' ha creat un clar. El
topònim pot procedir de la característica de la riera (aigua clara) o bé de l' obertura d'un
lloc al bosc on s' instal·laria el castell de Cl arà. A prop trobem el m unicipi de Motclar
(Monte Clariano) amb un topònim de característiques similars.
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Obiols
L'església de Sant Vicenç la trobem documentada al 888, data en que el comte Guifré fa
donació de l' església al m onestir de Ripoll ( Et in eodem comitatu ecclesias Sancti
Vicenti, que est consacrata...) (AA.DD., 1985). El lloc d' Obiols s'esmenta per prim era
vegada el 921, en la confirm ació de l'alou d'Obiols que havia donat el com te Guifré. Al
fogatge de 1365 consta com parròquia Dalbiols amb sis focs. Posteriorm ent trobem el
topònim am b diferents form es: Albiols, Dalb iols, Obiols. El topònim Obiols és una
derivació de Albiols, que fa referència a un lloc albirat, elevat i am b bona visibilitat de
lluny (COROMINAS, 1993), fent referència clara al lloc que ocupa l' església d'Obiols i
les restes d'una antiga torre de defensa.
Altres topònims
En quant a d' altres topònims remarcables del terme hem de m encionar l'elevat nombre
de cases que porten el prefix Vila: Vilanova , Vilajoana (Vila Jussana), Vila Subirana,
Vilamarí (Vila Merindio), Vilar, Mas de la Vila; i que relacionem amb el seu possible
origen romà o, més probablement, baix-medieval.
A trets generals establim diferents procedències dels topònim s: aquells que tenen un
origen rom à derivats d' un antropònim (com Avitianum ), d' un topònim concret (Vila
Merindi; Albiol, lloc albirat), o d' una activitat (Coromina, camp de secà al costat d' un
mas); i aquells que tenen arrels gòtiques (com Guarans, ase destinat a cobrir les eugues).
Hi ha d'altres que ja van sorgir a l' època romànica, segles XI-XIII, que fan referència a
llocs o activitats (Colom a, de colomar; Pagerols, de pagès; Mas, m asia; Casancamp); a
elements concrets que es troben a un lloc (C
ots, pedres de riu aptes per esm olar;
Terradelles, acum ulació de terra o terraplè; Grau, esglaó; Regatell, rec o canal;
Torrentbo; Ventaiola, lloc on passa el vent; Puig, elevació del terreny); altres que han
agafat el nom d'un edifici religiós aixecat al costat (Santandreu, Santam aria, Santelíes);
d'altres que f an ref erència a un tipus d' edifici en concret (Molí del Castell; Palau;
Porxos); i d' altres que han pres el nom de la persona que va fer la casa (Graugés;
Cubinsà, de cal Vinçà; la Verònica; cal Pere Vell; cal Ram onet; cal Lluch; Salvans).
També trobem topònim s m és m oderns que fan re ferència a oficis (Ca l' Agutzil, cal
Cisteller, cal Sabata, ca l' Escolà, cal Cam paner, Carbonells, entre d' altres); a una
característica concreta del lloc o de l' edifici (l' Horta; la Noguera; cal Castanyer; la
Roureda; la Riereta; Serrapinyana; el Pou); o al seu passat històric (el Castellot).

Les reproduccions dels nom s d' Avià (Avi zano) i de C larà (C lariano) s' han ext ret d' una fot ografia de
l'original en pergamí de l'acta de consagració del m onestir de Sant Llorenç prop Bagà. (AM, pergamí nº
1110, any 983).
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3.4. L'escut d'Avià

Antigament Avià no tenia escut reconegut, però es f eia servir la im atge del patró del
poble, Sant Martí, que figurava al segell de l'Ajuntament. Aquest es va fer servir des del
1844 i era un segell ovalat am b la im atge del pa tró revestit de bisbe am b el bàcul a la
mà esquerra. La m à dreta va sofrir algunes alteracions am b el transcurs dels anys:
primer feia l' acció de beneir, després agafava un plec del vestit i finalm ent portava una
creu.
L'any 1991 la Generalitat disposà que tots el m
unicipis que no tinguessin els seus
símbols municipals d'acord amb el nou regl ament dictat per la Llei 623/1991 de 25 de
novembre, passarien a adoptar els que els hi atorgaria la Generalitat, m otiu pel qual,
l'Ajuntament d'Avià va demanar un projecte pe r la realització del nou escut. El juny de
1985 l'Ajuntament feia públic el projecte pe r l'adopció d'un nou escut oficial am b una
proposta presentada per Arm and de Fluvià, president de la Societat Catalana de
Genealogia, Heràldica i Sigil·lografia. Es va publicar la proposta a la revista m unicipal
Ressò nº 8 del mateix any, obrint un temps per fer-hi al·legacions.
Després d' un tem ps la proposta es va a doptar en el ple m unicipal del dia 27 de
desembre de 1991 i va ser publicada al DOGC nº 1563, de 2-3-1992.
Les característiques de l'escut són:
"Escut caironat: d'atzur, una espasa i un bàcul de bisbe d' or passats en sautó, l'espasa en
banda i per dam unt del bàcul en barra: el pe u d'or, quatre pals de gules. Per tim bre una
corona mural del poble."
Els senyals característics fan referència al pa tró del poble: el bàcul del bisbe i l' espasa
de soldat am b la qual va tallar un tros de capa per oferir-lo a un pobre. Com que les
imatges o figures humanes no són correctes en heràldica es van substituir pels sím bols.
A sota, els quatre pals vermells recorden més de tres cents anys de domini reial.

La proposta va ser publicada a:
Ressò nº 8, juny 1985. L'Escut d'Avià. Informe sobre l'escut heràldic de l'Ajuntament
del poble d'Avià, per Armand de Fluvià.
I la resolució definitiva a:
Ressò de Ressò nº 11, 1992. L'escut d'Avià.
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3.5.Mapa del terme amb les zones diferenciades

ZONES:
• Avià Nucli (zona nucli, zona casc antic)
• Terme d'Avià (zona sud o Vilam arí, zona oest o Clar à, zona nord o
Sobrestrada, zona est o Molí del Castell)
• Barri de La Creu
• Graugés
• Obiols
• Cal Rosal (colònia)
• La Plana (colònia)
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4- EL PATRIMONI D'AVIÀ
4.1. Elements fitxats
L'Inventari de Patrim oni del m unicipi d' Avià està form at per un conjunt total de 181
elements docum entats sobre un suport en f itxer Acces 97 facilitat per l' Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
Els criteris de selecció emprats per fitxar o descartar elements ja s'han especificat a altre
apartat, però els recordem de forma general:
L'existència de l'element
Incloure tots els que figuraven en altres inventaris previs
Exhaustivitat, procurant incloure tot element que te un valor patrimonial
Identitat, és a dir, elem ents que caracteritzin especialm ent el lloc: història, natura,
festes, costums,...
Importància individual, com a elem ents que destaquen per un m otiu concret dins el
conjunt
Atemporalitat, tenint en compte elements de qualsevol època
Els elem ents f itxats son els que es relaci onen a continuació am b un prim er llistat per
ordre numèric, un per ordre de tipologies i finalment un llistat per ordre alfabètic.
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4.1.1.Anàlisi de la informació recollida a les fitxes
Tipologia del patrimoni d'Avià:

Tipologia general del Patrimoni d'Avià
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Tal i com es desprèn dels gràf ics presentats, al terme d'Avià hi ha un predom ini clar de
patrimoni im moble, 73,48%, am b un elevant nom bre d' edificis (78%), seguits dels
elements arquitectònics (18%). Això és degut a l'elevat nombre de cases i masies que hi
ha al term e i que constitueixen el llegat m
és im portant, algunes am b elem ents
historicartístics molt característics que en formen part de l'estructura.
El patrimoni moble constitueix un 12 % de tota l, però cal tenir en com pte que no s' han
inventariat tots els objectes presents a les masies relacionats amb el passat agrícola de la
zona, fet que ben segur elevaria aquest percentatge. Cal rem
arcar que són m és
importants el nombre d'objectes solts que aquells que constitueixen una col·lecció.
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En quant al patrim oni docum ental, un 7% de l total, m ostra un predom ini dels f ons
documentals , seguit dels fons d' imatges. Tot i que aquest patrim oni no és im portant, si
que constitueix un element bàsic per interpretar tot el conjunt patrimonial del municipi.
El patrimoni immaterial no és gaire im portant, un 5% del total, i en ell predom inen les
manifestacions festives seguides de les tècniques artesanals i el llegat musical. Tot i que
les tècniques artesanals han estat un elem ent im portant en la constitució històrica del
terme, poques són les tècniques que es conserven i que caldria potenciar per recuperar.
El patrimoni natural que és extens al m unicipi degut a la seva ubicació geogràfica, no
presenta gaires elements remarcables, tan sols constitueix un 4%. Únicament un element
natural està inclòs als PEIN.

Cronològia històrica

Prehistòria
Ibèric/romà

3%1% 3%
28%

Medieval (X-XV)
Moderna (XVIXVII)
Contemporània
(XVIII-XX)
Sense determinar

51%
14%

Estils artístics
Romà
Pre-romànic
13%
24%

Romànic

2%

Gòtic
19%

Barroc
Renaixement

4%

Neoclàssic
13%
4% 4%

17%

Modernisme
Arquitectura
industrial

Aquest patrimoni data majoritàriament d'època contemporània, encara que el procedent
de l' edat m itjana és m olt im portant. Cal destacar que m olts edificis que van tenir un
origen m edieval i que trobem docum entats en aquesta època, es van tornar a edificar
durant els segles XVII-XVIII generant un edifici com
pletament nou i que hem
classificat com d'època moderna o contem porània. En quant als estils artístics que són
evidents a la zona, predom ina l' arquitectura de l' època de la industrialització, am b 12
elements (24%); els segueix els d'època medieval, romànics (10 elements, 21%) i gòtics
(8 elem ents, 17%). L' art barroc i el renaix ement tan sols estan representats per dos
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elements cada un, m entre que el neoclàssic té 6 exem ples (13%). L' època m odernista
també està representada am b 2 elem ents (4 %). En quant a elem ents que representen
altres èpoques històriques, tenim 6 elem ents d' època ibero-rom ana, i 2 d' època
prehistòrica (mesolític i bronze antic) (13%).
Aquesta estructura cronològica ens confirm a l' hipotètic passat rom à del term e i la
consolidació del territori en època m
edieval. Tam bé reflexa l' època d' auge de
l'agricultura a finals del segle XVII i prin cipis del XVIII, així com la presència del
procés d'industrialització que també es va viure a la resta de la com arca durant el segle
XIX.

Estat de conservació

Nivells de protecció
2%

14%

4%

Bò
Regular
28%

58%

Legal
NN.SS.

Dolent

Inexistents
94%

L'estat de conservació és m ajoritàriament bo, degut a que la datació dels elem ents és
principalment d' època contem porània. Però tam bé crida l' atenció l' elevat nom bre
d'elements en estat dolent o regular, entre els que cal destacar un im portant número en
perill de destrucció degut al desconeixem ent de la seva im portància històrica o de la
seva existència. Aquesta és una de les recom anacions que tindrem en com pte en el
capítol de conclusions per tal d' evitar una desaparició definitiva. Tam bé destaca el
reduït nom bre d' elements protegits per alguna figura legal. Únicam ent hi ha un PEIN
(Espai Protegit d'Interès Natural), un objecte de Museu, i un BCIL (Bé Cultural d'Interès
Local). Trobem tam bé sis elem ents protegits per les norm
es subsidiàries de
l'Ajuntament, tot i que això no constitueix una protecció legal.

Titularitat dels elements
13%
Pública
Privada
87%

La titularitat del patrim oni és bàsicam ent priv ada, ja que el gruix dels patrim oni està
format per masies i elements que formen part d'aquestes. El patrimoni de caràcter públic
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esta form at per aquells elem ents que pertanyen a l' Ajuntament així com els cursos
fluvials.
Situació dels elements:

Situació dels elements per zones
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Nucli antic i nucli: 36 elements
% per Zones generals:
Fora del municipi: 6
Zona Vilamarí: 24
Nucli: 19,81%
Zona Molí del Castell: 18
Zona nord (Sobrestrada): 4,4%
Zona La Rovira: 6
Zona sud (Vilamarí): 11%
Obiols: 22
Zona est (La Rovira): 3,3%
Graugés: 22
Zona oest: (Molí Castell i Santamaria):
Zona Santa Maria: 5
11%
Cal Rosal: 4
Clarà: 8,29%
La Plana: 3
Obiols: 11%
Barri La Creu: 3
Graugés: 11%
Zona Sobrestrada: 8
Barri La Creu: 1,6%
Clarà: 15
Cal Rosal: 2,2%
Elements que afecten a tot el terme: 13
La Plana: 1,6%

El repartiment dels elements al terme és homogènia, predominant l'ocupació a les zones
planeres respecte a la m untanya. Hi ha una concentració de 36 elem ents al nucli, i un
total de 139 repartits per la resta del territori del term
e. Fora del m unicipi hi ha 6
elements que tenen una relació directa i que s'han inventariat, entre ells destaquen els
fons documentals.
Finalment, hem fet un gràfic que m ostra el nom bre d' elements que ja havien estat
inventariats a d'altres compendis, per mostrar el nombre d'elements que s'han detectat de
nou en fer el present inventari. La Carta Arqueològica de la Generalitat de Catalunya té

AVIÀ

Inventari del Patrimoni Cultural / Memòria

50

documentats 7 elem ents (3,8% del total del pr esent inventari), l' Inventari de Patrim oni
Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, 67 elements (37%). En el present inventari
s'han detectat 106 elem ents nous que representen un 58,56% del total. Cal destacar la
presència de jacim ents arqueològics, am b un total de 13, essent 6 els jacim ents que
s'han identificat en fer aquest inventari, a més d'altres zones que no s' han documentat a
les fitxes i que s'han catalogat com elements no fitxats.

Elements detectats en diferents
inventaris
Carta
arqueològica GC
4%
37%

Patrimoni
arquitectònic GC

59%
Elements
detectats nous
en aquest
inventari
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4.1.2.Planos d'elements fitxats
Elements al nucli:
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Elements al terme
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4.2.Elements no fitxats
Hi ha una sèrie d' elements que per les se ves característiques no s' han fitxat. Es tracta
d'elements que s' han considerat poc significa tius, amb poc valor històric, elem ents que
han desaparegut però dels que es coneix l' existència, o elem ents que en un principi
s'havien inventariat però que m és tard no s'han considerat am b prou entitat per f ormar
part de l' inventari. Per aquest m otiu aquí es f a una breu descripció i llistat d' aquests
elements per tal de deixar constància de la seva existència.

Elements desapareguts o no localitzats
Patrimoni
Immoble

Edificis

Mas Serra
Capella del Rosari a La Plana
Teuleria de la carretera d'Avià
Tres forns de teules a la zona de Vilamarí
(desapareguts recentment)

Patrimoni
Moble

Elements urbans
Objectes

Creu de terme del Tossal

Patrimoni
Documental
Patrimoni
Natural

Arxius parroquials
Espècimens
singulars

Alsina Grossa de Santamaria

Col·leccions i objectes agrícoles
Patrimoni
Moble

Objectes

Carro i jou de Serrapinyana
Premsa de vi de Cal Gris

Col·leccions
d'estris agrícoles
antics

Objectes a la Casanova del Prat
Objectes a Cal Bep Vell
Objectes a Casancamp
Objectes a La Barraca de Vilamarí
Objectes al Lladó d'Obiols
Carro i objectes a La Bauma
Objectes a La Pineda
Objectes de Ballús

Altres
col·leccions
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Elements poc rellevants
Patrimoni
Immoble

Edificis

Patrimoni
Immoble

Obra civil

Patrimoni
Documental

Fons
documentals

Fons d'imatges

La Bauma
Codines
Vilardaga
Cal Solà
La Pineda
Cal Nanjo
Cal Esgrioler
El Collet
Cal Sabata
Cal Candela
Casanova del Prat
Cal Tana
Hostal del Gran Nom
Cal Escolà
Masia de la Creu
Molí de la Coromina
Arbres Blancs
Les Vinyes de Vilamarí
Cal Cisteller
Cal Temporal
Carrer del Mig
Carrer Nou
Cementiri d'Avià
Cementiri de Clarà
Antiga capella Torre d'en Piqué
Canal d'aigua de Lluert al llac Gran de Graugés
Canal d'aigua del Molí del Castell al Serrat Roig
Safareig de Cal Guixer
Viver de Vilamarí
Pou de Vilamarí
Viver de Pagerols
Abeurador de Santa Maria
Aqüeducte de Ballús
Aqüeducte del Molí del Castell
Arxiu privat Pujol i Thomàs (Berga)
Arxiu privat Àngel Guixé (Berga)
Arxiu privat casa Sant Elies
Documentació de les entitats d'Avià
Goigs de les esglésies d'Avià
Col·lecció documental Cortés Elía
Arxiu Àmbit recerques del Berguedà
Imatges familiars de Cal Gris
Fons d'imatges de l'Arxiu Comarcal de Berga
Balma de Casanova de Serrapinyana

Patrimoni
Natural
Patrimoni
Immaterial

Zones d'interès
natural
Tècniques
artesanals
Manifestacions
festives

AVIÀ

Inventari del Patrimoni Cultural / Memòria

Concurs pessebres miniatura
Entitat Ateneu d'Avià

56

Elements de municipis limítrofs
Patrimoni
Immoble
Patrimoni
Documental
Patrimoni
Natural

Edificis
Conjunt

Monestir de Sant Salvador de Mata (Capolat)
Fàbrica de Cal Rosal (Berga)
Documentació casa Sant Elies (Berga i Avià)

Zones d'interès
natural

Els forats, balma del Grau (Capolat)

Elements que no es troben a Avià
Patrimoni
Moble

Objectes

Pintura de Marià Fortuny de la Vall de Clarà (Museu
Salvador Vilaseca de Reus)
Maqueta de Queralt donada per la família Castella
d'Avià (Museu de Berga)
Material arqueològic de les excavacions

Elements naturals
Fonts
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Font del Molí del Castell
De Cal Ceba
D'Obiols
De La Subirana
De Potrony
De Cal Tana
De La Rovira
De Cal Ramonet
De Cal Jenó
De La Plantada
De La Coromina
Del Molí de Casancots
Del Molí de la Riereta
Font de la Mosquera
De Ballús
De l'Agustí
del Vilar
Del Camp de Futbol
Font de les Boixes
De Vilamarí
De Font Calda
De Serrapinyana
Del Ciri
De Palau
De la Cristió
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DESCRIPCIÓ GENERAL DELS ELEMENTS NO FITXATS:
Desapareguts:
No s'han inventariat, tot i que mereixen ser esmentats ja que s'ha trobat documentació de
la seva existència com és el cas de la creu que hi havia dalt el Tossal, el m as Serra que
es trobava prop del Molí del Castell i que està relacionat am b el castell que hi hauria en
aquest indret, la capella dedicada a la Mare de Déu del Rosari a La Plana i l' alzina
grossa que hi havia al costat de la casa Sa ntamaria i que es va m orir fa uns vuit anys.
També hem de fer esment en aquest apartat del carro d' enterramorts que s'havia utilitzat
a Avià entre els anys 1920 i 1950 i que els
propietaris han venut fa pocs dies a un
particular de fóra del poble. D' aquest elem ent finalm ent s' ha decidit fer fitxa ja que
constitueix un element històric característic i ja s'havia documentat abans de la venda.
Edificis:
Hi ha un conjunt de cases, principalm ent del segle XIX, que no s' han inventariat, tot i
que hi ha d' altres de la m ateixa època i sense interès que s' han inventariat perquè
formaven part de l' inventari de Patrim oni Arquitectònic que va realitzar la Generalitat.
Aquestes cases es caracteritzen per seguir una estructura generalm ent de planta, pis i
golfes, am b m urs de pedra, cantoneres, m arcs de finestres i portes de m aó, i sense
elements decoratius arquitectònics rellevants. És el cas de cal Sabata, la Casanova del
Prat, cal Tana, l' Hostal del Gran Nom , cal Escolà, els Arbres Blancs, les Vinyes de
Vilamarí, cal Temporal, la Bauma, Vilardaga, cal Solà, la Pineda, la Serra de Bellús, cal
Nanjo, cal Colell i cal Guixer, cases construï des com a centres d' explotacions agrícoles
des de m itjans del segle XIX i m oltes d'elles com a m asoveries d'altres cases existents
més antigues.
Hi ha d'altres cases què, tot i ser de pedr a i estar documentades algunes a l'edat mitjana,
com Codines o els Porxos, no conserven cap
element rellevant i han sofert tantes
reformes que l' estructura inicial ha canviat com pletament, per aquest m otiu no s' ha fet
fitxa.
Elements inclosos en fitxes de l'inventari:
Hi ha alguns elements que es troben mencionats indirectament a les fitxes generals i que
no mereixien un tracte individualitzat en no teni r prou entitat. És el cas dels cem entiris:
el d'Avià encara en ús, i el de Clarà que es troba actualm ent abandonat. Tam bé entren
dins aquesta classificació els canals d' aigua que va construir el Sr. Rosal a finals del
segle XIX i que portaven aigua de la riera d' Avià i de la Font Caldes fins a Graugés per
a usos de la colònia; així com l'aqüeducte del Molí del Castell i el de Ballús, tots dos
d'obra vista. De la m ateixa m anera no s' ha considerat de form a individualitzada el
material arqueològic procedent de les excavacions; ni la pintura que va fer Marià
Fortuny a finals del segle XIX de l' església de Sant Serni de Clarà i que es troba al
Museu Salvador Vilaseca de Reus. Aquests el ements s' han citat en altres fitxes de
l'inventari relacionades directament amb ells.
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Documentació:
Tot i que s' han inventariat de form a individual alguns dels arxius particulars d' Avià, hi
ha d' altres que conserven docum entació però dels que no s' ha fet fitxa per diferents
motius. És el cas dels següents arxius:
•

L'arxiu de la casa Sant Elies, que no s' ha pogut visitar de m oment ja que, tot i la
disposició de la fam ília a m ostrar-ho, per diferents m otius encara no s' ha pogut
accedir. Aquesta és una casa que pertany al term e municipal de Berga, encara que
històricament surt a documentació d'Avià, per aquest motiu s'ha optat per fer la fitxa
de la casa i no s'ha fet la dels documents tenint en compte que encara s'ha d'accedir a
ells. Tenim constància que es conserven docum ents en pergam í des del segle XII i
fins a l'actualitat.

•

L'arxiu de la f amília Pujol i Thom às es conserva a Berga i consta de docum entació
variada que conserva la fam ília d' aquest advocat que va ser alcalde de Berga i un
dels industrials im portants de la ciutat a finals del segle XIX. Conserva poca
documentació referent a les propietats d'Avià: Codines, el Pou i la fàbrica cal Guixé
o Piteus.

•

Arxiu privat d' Àngel Guixé de Berga. És aquest un arxiu form at per docum entació
que es va com prar a una casa del nucli an tic de Berga i que conté docum entació
notarial i privada des de el segle XII de di ferents llocs de la com arca. En aquest
arxiu es van localitzar tres docum ents de l segle XVI referents a propietats a Avià
(Noet, La Subirana i Vilajoana). S'
han utilitzat per realitzar la docum
entació
d'aquestes cases.

•

Documentació de les entitats d'Avià. No s'ha fet una fitxa d'aquesta documentació ja
que és privada de cada entitat i no s' ha considerat am b prou im portància com per
documentar individualm ent. Am b el tem ps passarà a form ar part de l' Arxiu
Municipal d'Avià.

•

Col·lecció de documentació i bibliografia referent a Avià. L'autora de l'inventari, Mª
del Agua Cortés Elía, conserva un im
portant fons form at per docum entació
bibliogràfica del term e, fotocòpies de doc uments de diferents arxius des del segle
XV al XX, resum s de pergam ins de les cases Mas, Vilam arí i Santam aria de
Serrateix, fotografies digitals de docum ents en pergam í procedents de diferents
arxius (Montserrat, Solsona, privat Guixé, privat Mas), originals dels Goigs de les
esglésies, així com docum entació vària del m unicipi de diferents tem es. Conserva
també un im portant fons de fotografies de les cases i elem ents del term e, així com
una com pilació de les existents a d' altres arxius de la com arca (ACB, CEC, Fons
fotogràfic Ramon Mas).

•

Goigs de les esglésies d' Avià. Tot i que cada patró té els seus goigs, no s'
han
considerat elem ents prou definitoris com per fer una fitxa de cada un d' ells. S' han
citat a les f itxes de les esglésies (Santa Ma ria, goigs de la Mare de Déu de la Llet;
goigs de Sant Vicenç d' Obiols; goigs de Sant Serni; goig de la Mare de Déu del
Remei; goigs de Sant Isidre Llaurador; goigs de Sant Martí).
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•

Fons d'imatges: Es conserven im atges soltes d'Avià a l' Arxiu Històric Com arcal de
Berga en form at postal i que no supera le s 10 fotografies. A l' Àmbit de Recerques
del Berguedà es conserven còpies d' aquestes fotografies de l' Arxiu de Berga, així
com còpia dels resums dels pergamins de Cal Mas.

•

Tampoc s'han inventariat im atges soltes que conserven algunes persones d' Avià de
diferents èpoques i que constitueixen fons fam iliars. Podem citar les de la fam ília
Beringues de cal Gris, o les de cal Lluc.

Col·leccions d'objectes:
Hi ha diferents cases que col·leccionen o
guarden estris relacionats am b el passat
agrícola del term e, entre els que desta quen un carro i jous de la Casanova de
Serrapinyana; dos carros diferents a La Baum a, i diferents col·leccions d'estris agrícoles
a la Barraca de Vilam arí i Cal Bep Vell; tam bé es troben objectes diversos a diferents
cases del term e, entre els que destaquen màquines de ventar de diferents èpoques,
arreus, arpiots, corrons, volants, m àquines d'esgrunar blat de m oro, màquines per tallar
herba. Destaquen les col·leccions de la Casanova del Prat, Casancam p, la Barraca de
Vilamarí, Vilamarí, el Lladó d'Obiols, el Molí de Casancots i Ballús, entre d'altres.
Aquests objectes no constitueixen per regla ge neral col·leccions d' objectes, ja que els
seus propietaris els guarden per nostàlgia o gust, però sense intenció de realitzar una
col·lecció.
Cal destacar tam bé tres col·leccions privad es: una col·lecció de m onedes trobades a
diferents llocs del Berguedà i de diferent s èpoques del Sr. Solís (Vilam arí) (fitxa nº
180); i una col·lecció pluridisciplinar del Sr. Fontdevila (Lladó d'Obiols) en la que tenim
notícia que conserva des de talles rom àniques fins a elem ents agrícoles (fitxa nº 179).
S'ha decidit fer fitxa de dues d'aquestes col·leccions abans de tancar l'inventari.
Elements de municipis limítrofs:
Cal esm entar aquí elem ents que tenen una certa im portància històrica, però que al
trobar-se al límit del terme municipal no s'han inclòs a l'inventari. És el cas de la balma
i ocupació troglodítica del Grau, coneguda popularment com Els Forats, que va ser
habitada fins a principis del segle XX. Un altr e és el monestir romànic de Sant Salvador
de Mata al Morral de Sant Salvador; i la
fàbrica de cal Rosal fundada pels germ ans
Rosal i que es troba al terme de Berga, tot i que part de la colònia és al terme d'Avià.
No s' ha docum entat tam poc individualm ent una m aqueta del Santuari de Queralt del
segle XVIII que es troba al Museu Comarcal de Berga i que va ser donada per la família
Castella d'Avià.
Entitats:
L'Ateneu d' Avià: m algrat ésser una entitat am b gran vitalitat i haver m arcat un etapa
històrica al m unicipi, no s' ha inventariat per ella m ateixa, tot i que es f a ref erència a
d'altres fitxes que en tenen relació, com la del Fons Fotogràfic de l'Ateneu (nº 26), el
Fons Pictòric de l'Ateneu (nº 27), els Gegants d'Avià (nº 155), les Festes del Segar i el
Batre (nº 156) i les Caramelles (nº 159). Tam poc s' ha inventariat l' edifici en no tenir
una estructura arquitectònica que el caracteritzi.
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Concurs de pessebres m iniatura. Encara que genera una col·lecció de pessebres dels
particulars que els realitzen i de que és una activitat m olt arrelada, no s' ha considerat
que tingues entitat suficient com per documentar-la independentment.
Elements naturals:
S'han inventariat els m és importants i característics. La resta d' elements es consideren
no fitxats (fonts, camins) i s'han descrit a l'apartat descriptiu del patrimoni del municipi.
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5- MARC D'INTERVENCIÓ PATRIMONIAL
5.1. L'estructura del patrimoni d'Avià.
La documentació del patrimoni a través de la realització de fitxes, així com la detecció
d'elements que per dif erents motius no s' han fitxat, ens ha f acilitat el coneixem ent del
patrimoni avianès en el seu conjunt. Am b aquestes eines s'ha pogut establir l' estructura
general del patrimoni del terme.
Tot i això, s' ha cregut oportú i a la vegada
interessant realitzar una agrupació del
patrimoni per grups determ inats per una car acterística com ú, ja que l' estructura de
fitxes no perm et relacionar zones am b un cert interès com
per exem ple les
arqueològiques o les d' interès etnològic degut a que no s' han inventariat totes les zones
en les que hi ha presència d' aquests o d' altres elem ents. Per aquest m otiu en aquest
apartat es fa una explicació general d'aquestes zones, citant els elements que les integren
i afegint un plànol de localització de cada conj unt. Aquest apartat té la intenció de, a
més d' estructurar el patrim oni, ser un eina d' ajut per a futures accions envers aquest
patrimoni.
Alguns d' aquests elem ents es troben al pres ent Inventari com elem ents independents,
però d' altres, per haver desaparegut o per què encara no han estat m otiu d' alguna
intervenció (arqueològica principalment) no s'han inventariat. Aquest apartat serveix de
recolzament al que estructura els elem ents fitxats i no fitxats, i ens dona peu per a fer
una valoració global de l'estat del patrimoni al terme com a conclusió.
S'han diferenciat les següents zones o grups d'elements:
Zones arqueològiques
Tradicions d'interès etnològic
Zones amb presència d'industrialització històrica
Rieres
Fonts
Camins Rals
Camins ramaders
També s' ha diferenciat el patrim oni arquitectònic en tres etapes històriques que el
caracteritzen:
Edat Mitja (XI-XIV)
Segles XVII-XVIII (reformes i noves construccions)
Finals XIX, inici XX (progrés agrícola i industrialització)
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1- Jaciments arqueològics
Al territori s'han detectat diferents zones d'expectativa arqueològica que s' han de sumar
a les que han deixat al descobert les excavacions que s' han portat al term e. Es presenta
un plànol am b les zones detectades per tal de que es coneguin i es puguin prendre les
mesures corresponents en el moment oportú.
S'han distingit les següents zones:
EXCAVACIONS REALITZADES O EN CURS:
Vil·la de La Valldàn (romà) (fitxa nº 147)
Jaciment Polígon de La Valldàn (romà) (fitxa nº 29)
Serrat dels Tres Hereus (ibero-romà) (fitxa nº 50)
Roca de la Guineu (neolític antic) (fitxa nº 122)
Balma d'Obiols (mesolític) (fitxa nº 153)
Necròpolis d'Obiols (medieval) (fitxa nº 78)
Necròpolis de Santa Maria d'Avià (medieval) (fitxa nº 74)

PROSPECCIONS:
Castell d'Avià i nucli antic (medieval) (fitxa nº 30)
Castell de Clarà (medieval) (fitxa nº 128)

JACIMENTS LOCALITZATS:
Sitja de cal Xut (medieval) (fitxa nº 34)
Balma de El Grau o Els Forats
(habitada fins el segle XIX).
(Capolat).
Zona Carrer Vell (ibèric). (fitxa nº 63 i 178)
Forn de Graugés (romà) (fitxa nº 127)
Serra de Noet (ibèric)
Mas Palau / castell de Clarà (de medieval a XIX) (fitxa nº 128)
Torre medieval d'Obiols (fitxa nº 125)
Antiga canalització d'Obiols (medieval) (fitxa nº 82)
Zona Casanova de Serrapinyana (contrapesos de prem sa medieval)
(fitxes nº 137, 165, 166).
Ventaiola (mas i contrapès de premsa medievals) (fitxes nº 136
i 138)
Lluert d'Avià ( molí medieval) (fitxa nº 135)
Molí de Bellús (molí medieval) (fitxa nº 87)
Vilajoana (molí i domus medieval) (fitxes nº 55 i 57)
Terradelles (tina medieval) (fitxa nº 170)
Vilanova (tina medieval) (fitxa nº 131)
Mas Puig d' Obiols (torre medieval) (fitxa nº 139)
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ZONES AMB POSSIBILITATS:
Totes les cases d' origen m edieval del term e: Gurans, Pagerols,
Vilamarí, Santandreu, la Corom ina, el Vilar, Cubinsà, Terradelles,
Casavella Graugés, Subirana, Vilajoana, Torrentbó, Molí del
Castell, Santamaria, Casancamp, Obiols, Ballús, Lladó, Sant Elies,
Cal Castanyer, Noet, els Porxos, el Pou, Colom a, Vilanova, Clarà,
Puig d'Obiols, Lluert d'Avià.
Tota la zona Obiols (des del mesolític a l'edat mitja)
Zona de La Riereta (medieval)
Zona Molí del Castell, cal Pere Vell, cal Castanyer, casa Noet
(medieval).

Plànol de zones arqueològiques:
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2- Tradicions d'interès etnològic
Podem també distingir zones on és m és forta la tradició etnològica i en les que resten
elements concrets relacionats amb un passat que determina el lloc:

Conjunt moliner de Casancots: molí fariner, molí escairador, habitatge del m oliner i
que conserva totes les eines i estris del molí. (fitxa nº 47)
Ferrer del Riu: ferrer en actiu que conser
va el taller i les eines en perf
ectes
condicions des de fa més d'un segle. (fitxa nº 90)
Ferrer d'Avià: es conserven les eines i maquinària de l'antic ferrer del poble. (fitxa nº
164)
Forn Teuleria de Graugés: forn de m aons i teules d'inicis del segle XX. Es conserva
el forn i part dels elements. (fitxa nº 123)
Eines del passat agrícola de la zona que es conserven en quasi totes les cases de
pagès, des de màquines de ventar, arreus, rampills, etc...(elements no fitxats)
Tradició de segar i batre recuperada amb la celebració de la festa anual del Segar i el
Batre. (fitxa nº 156)
Hi ha diferents oficis que desenvolupave n habitants d' Avià: fabricant m anual de
cordes, matalasser, forner, espardenyer, sa bater, filadores de llana i cànem , pastor.
Alguns encara conserven eines del seu ofici tot i que no s' han fitxat individualment
(elements no fitxats).
Les rutes dels ramats. Els camins ramaders. (fitxa nº 145)

3- Zones amb presència d'industrialització històrica
Avià ha estat un municipi amb activitat tradicional principalment agrícola, aquest fet va
provocar la construcció de m olins a les rier es des d' època m edieval, la presència de
ferrers, així com la construcció d' una colònia agropecuària i d' una granja de cria de
porcs a finals del segle XIX. Durant l'
època de la industrialització tam bé es van
instal·lar fàbriques tèxtils seguint la tradició que s'imposava a la comarca.

MOLINS EXISTENTS ACTUALMENT:
Molí de la Riereta (riera de Clarà) (fitxa nº 109)
Molí de Casancots (riera de Clarà) (fitxa nº 47)
Molí de Ballús i resclosa medieval (riera d'Avià) (fitxes nº 86 i 87)
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MOLINS QUE NO EXISTEIXEN PERÒ DELS QUE QUEDEN RESTES:
Molí de Vilajoana (resclosa m edieval i edif ici de Les Llum s del segle XX) (riera
d'Avià) fitxes nº 56 i 57)
Molí de Lluert d'Avià (resclosa medieval) (riera d'Avià) (fitxa nº 135)
Molí de la Coromina (moles) (riera d'Avià) (fitxa nº 126)
Molí del Salvans (riera d'Avià) (fitxa nº 121)
Molí del Castell (moles i un mur) (riera Font Calda) (fitxes nº 174 i 68)
Molí de Minoves (runes i moles) (riera Font Calda/riera Metge) (fitxa nº 89)
Molí d'Obiols (resclosa medieval) (riu Llobregat) (fitxa nº 82)
Molí de Graugés (fitxa nº 59)

FÀBRIQUES:
Cal Piteu (tèxtil) (fitxa nº 31)
Cal Bassacs (tèxtil) (fitxa nº 32)
Molí del Castell (farinera i tèxtil) (fitxa nº 69)
Cal Rosal (tèxtil al terme de Berga) (fitxa nº 91)
Sanglas (tèxtil) (fitxa nº 102)
Cal Seguí (pinsos i esperdenyes) (fitxa nº 129)

PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA:
Graugés (fitxa nº 59)
La Riereta (fitxa nº 124)

COLÒNIES:
Graugés (agrícola) (fitxa nº 59)
La Plana (tèxtil) (fitxa nº 101)
Cal Rosal (tèxtil) (fitxa nº 91)
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Situació de rieres i molins.

4- Rieres
Avià és travessat per tres rieres: Riera d'Avià (també coneguda com Les Boixes, Ballús i
Coforb), Riera de Clarà i torrent de Font Caldes.
Tot i que s'ha fet una fitxa per cada riera, a quí s'adjunta un plànol amb el seu recorregut
i la ubicació dels molins.

5- Fonts
Les fonts han estat un elem ent natural caract erístic del term e i que ha m arcat uns
condicionants en la població, tant en el que es refereix a la seva explotació com
a la
integració com a element que forma part d'un patrimoni comú. Per aquest motiu, i ja que
no es podia fer una fitxa de cada font, s'
ha optat per fer una recerca de totes les
existents, encara que algunes es troben seque s actualment, fer un llistat i ubicar-les a un
plànol amb la següent numeració:
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1- Font d' Avià (fitxa nº
146)
2- Font del Molí del
Castell
3- De Cal Ceba
4- D'Obiols
5- De La Subirana
6- De Potrony
7- De Cal Tana
8- De La Rovira
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9- De Cal Ramonet
10- De Cal Jenó
11- De La Plantada
12- De La Coromina
13- Del Molí de Casancots
14- Del Molí de la Riereta
15- Font de la Mosquera
16- De Ballús
17- De l'Agustí
18- del Vilar

19- Del Camp de Futbol
20- Font de les Boixes
21- De Vilamarí
22- De Font Calda
23- De Serrapinyana
24- Del Ciri
25- De Palau
26- De la Cristió
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6- Camins Rals
S'ha fet una fitxa que docum enta el Cam í Ral de Cardona, el m és important que passa
pel term e, però en no ser l' únic s' ha optat per fer un plànol am b els diferents cam ins
històrics que s' han pogut docum entar. A c ontinuació indiquem els cam ins que s' han
trobat esm entats am b ajut de docum entació hi stòrica, la data m és antiga que en fa
referència i l'arxiu on s'ha trobat documentat.
Camí públic d'Avià a Noet (APSS, 1581).
Camí públic que passa per la sagrera d'Avià (APM, 1347, 1438, 1524)
"Carrera pública que parte de la sagrera d'Avià a la vila de Berga" (APM, 1432)
Camí a Serrateix (APM, 1433)
Camí de Santa Maria al mas Pallarols (APM, 1434)
Camí d'Avià a Cardona (Camí Ral) (APM, 1460). De Berga a Cardona (ADS, 1701)
Es dedueix que, a m és de m olts cam ins secundaris que com unicarien els m asos i la
vil·la, hi havia dos camins principals: el camí Ral de Berga a Cardona que passava per la
sagrera d'Avià i anava cap a Serrateix, i un cam í que portava de Berga a Solsona i que
seguia el recorregut de l'
actual carretera. Aquest cam í principal és el que s'
ha
documentat a la fitxa nº 144. La resta de camins secundaris no s'han fitxat.

7- Camins ramaders
No tornarem aquí a explicar el recorregut dels cam ins ramaders que passen pel term e ja
que s'ha fet a la fitxa corresponent (nº 145), però si posem un plànol del pas dels camins
i les zones de returada.
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CONCLUSIÓ
Amb aquesta estructura del patrim oni i l' inventari realitzat podem fer una valoració
global del patrimoni del municipi d'Avià. Aquest es caracteritza principalm ent per estar
lligat a la tradició econòm ica agrícola; és per aquest motiu que la major part d'elements
estan relacionats am b aquesta característica, destacant la presència de m asies, molins i
tradicions entorn aquest sistem a econòm ic. Tenint en com pte l' estructura que reflexa
l'inventari així com les zones detectades en la relació anterior, podem
agrupar el
patrimoni en diferents conjunts:
Grup de masies
La m ajor part del term e m unicipal d' Avià té una estructura d' hàbitat dissem inat en
masies. En general les m asies segueixen l' estructura de la resta de la com arca, essent
cases senzilles sense elem ents arquitectònics m olt destacables o m olt ornam entals, ja
que es donava m és im portància al treball i generalm ent no ha hagut grans propietaris
que fessin construir edificis rellevants. La primera etapa característica està marcada per
les ampliacions que es van practicar a algunes cases a finals del segle XIII am pliant els
baixos amb arcs diafragm a, element que afeg eix un ornam ent característic a la zona en
les cases de tradició m edievals, com Vilajoana, Vilamarí, Puig d' Obiols, Torrentbó, cal
Mas Vell i Cubinsà. Destaquem posteriorm ent les am pliacions que es van realitzar a
algunes cases a finals del segle XVIII i que marquen una època d'apogeu econòmic a les
explotacions agrícoles, com és el cas de V ilamarí, Bellús, Santam aria i Cal Pere Vell
entre d'altres. Durant els darrers anys del segle XIX i principis del XX es construeixen
masies o cases amb una estructura de planta i dos pisos de pedra, amb cantoneres, portes
i finestres de maó, que mostren una estructura característica de la zona en l' època. Entre
elles destaca la Roureda Nova, el Verdaguer o cal Solà.
Esglésies
En quant als edif icis religiosos, aquests son tam bé construccions d' estructura senzilla i
la majoria datats en els prim ers segles medievals, moment en que es fa la repoblació en
aquest territori que tindrà una base agrícola des dels seus orígens. És per això que no es
conserven obres d' art espectaculars, sinó que son principalm ent del prim er rom ànic i
molt lligades a aquesta tradició. Destaque
n les esglésies de Santa Maria d'
Avià
(romànica) i Sant Vicenç d' Obiols (visigòtica i romànica); i la de Sant Serni de Clarà,
barroca però am b m olts elem ents neoclàssics i antecedents rom ànics. En quant a
elements artístics el m és important és el front al d'altar romànic de Santa Maria d' Avià,
la creu renaixentista de Sant Martí, i les im atges barroques de la Mare de Déu del Roser
i de Sant Antoni.
Patrimoni arqueològic
El nom bre d' excavacions arqueològiques que s' han realitzat al term e ha estat m és
important del que en un principi es pensava, ja que en faltar una eina que els agrupes
tots, no es tenia un coneixem ent de conjunt . Cal destacar que en realitzar aquest
inventari s'ha detectat un nom bre important de jaciments, alguns que es coneixien per
referències i d' altres que s' han descobert amb el nostre treball de cam p. La cronologia
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ocupa les següents èpoques: m esolític, neolític antic, ibèric, rom à, medieval, industrial.
Tot i que s' han docum entat els jacim ents m és im portants, s' ha realitzat un plànol
d'ubicació de les zones am b possibilitats arque ològiques per tal de contribuir a la seva
valoració i protecció. Destaquen els jaciments ibero-romans del Serrat dels Tres Hereus,
del Polígon de la Valldàn i Sant Bartom eu; així com la base m edieval de m oltes de les
cases del terme que constitueixen un llegat arqueològic molt important.
Conjunt arquitectònic del nucli antic d'Avià
El nucli antic d' Avià es considera una zona amb im portància històrica ja que ha estat
habitat ininterrompudament des de la seva creació en època m edieval, moment en que
es constitueix la sagrera al voltant de l' església i del castell. Destaca la presència d' una
de les portes d' accés, una part de la m uralla, les restes del castell d' Avià i de la prim era
església de Sant Martí, elem ents medievals puntuals i edificis de diferents èpoques que
han donat l'estructura actual del que ha estat el centre del nucli municipal.
Conjunts industrials
A finals del segle XIX, de la m à de la industrialització tèxtil que s'instaurà a la comarca
a la vora del Llobregat, alguns industrials inst al·len petites fàbriques a Avià, però essent
negocis m olt senzills i que utilitzen els sistem es constructius característics d' aquesta
època: poca pedra, m aó i ferro. És el cas de les fàbriques de Cal Piteus, cal Bassacs,
l'agropecuària de Graugés, la granja de La Riereta i la Farinera del Molí del Castell.
Destaquen poques construccions que segueixen la m
oda noucentista i m odernista
d'aquesta època relacionades am b els industria ls, ja que tan sols es van construir dues
cases de propietaris dins aquest corrent arqu itectònic: la Torre del Piqué i la Torre de
Graugés.
Fons documentals
Hi ha diferents fons docum entals que han perm ès reconstruir l' evolució històrica del
terme. Destaquen el que forma l'Arxiu Municipal, principalment de finals del segle XIX
i inicis del XX; els arxius parroquials de Sant Martí i de Sant Vicenç d' Obiols, tot i que
son de després de la Guerra Civil princi palment; els fons docum entals que conserven
particulars i que constitueixen f ons familiars, com el de Cal Mas (des del segle XII), el
de Sant Elies (des del segle XII), el de V ilanova (des del segle XVIII), el de la casa
Santamaria de Serrateix (des del segle XIV al XVI) i el de la casa Vilam arí (dels segles
XVIII i XIX); i finalm ent fons de diferent s arxius que conserven docum ents d' Avià,
com l'Arxiu Diocesà de Solsona, l'Arxiu Comarcal de Berga i l'Arxiu Històric Comarcal
de Manresa, i amb documentació principalment de tipus notarial. A m és es conserva un
important arxiu fotogràfic privat d' inicis del segle XX, el fons Ram
on Mas, que
constitueix un im portant llegat històric del m
unicipi. Tenint en com pte que la
documentació d' Avià és reduïda degut a la crema dels arxius parroquial i m onàstics,
aquesta docum entació, principalm ent la de la casa Mas, és m
olt im portant per
reconstruir la història d'Avià.
Patrimoni natural
Tot i que en general el paisatge és m olt humanitzat, m odificat i conreat al llarg del
temps, es consideren com a patrimoni important els cursos fluvials i les fonts naturals ja
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que han m arcat una relació i utilització de l' entorn característica, com la ubicació de
molins. Tam bé es considera im portant el pas dels cam ins ram aders per la tradició
ramadera que com porta i per la característica de corredors ecològics d'
espècies
faunístiques. Per altra banda, una part del PEIN Serrat dels Tres Hereus es troba dins el
terme d'Avià, fet que revaloritza el patrim oni natural del term e. Al centre del m unicipi
es troba el llac de Graugés que, tot i ser artif icial, ha generat una flora i una fauna al seu
medi que ja forma part de l'entorn natural.
Patrimoni etnològic i tècniques artesanals
Un territori m arcat per la tradició agrícola ha generat activitats relacionades am
b
aquesta explotació, tant en quant a les activ itats estrictam ent agrícoles, com am b el
tracte am b els ram ats i d' altres activitats desenvolupades a partir d' aquestes, com els
molins, els ferrers i els fusters. És per això que a totes les masies del terme es conserven
elements d' aquest passat agrícola i ram ader, així com tècniques artesanals que es
realitzaven com a recolzam ent a l' economia principal: filatura, cordes, espardenyes,...
És aquest un patrimoni tan important com desconegut que mereix que sigui valorat com
es mereix i del que s' han documentat els que tenen una tradició més arrelada i amb més
elements materials, com els ferrers, les teuleries, els molins, els pastors i l'activitat de la
sega i la batuda.
Manifestacions festives
Avià és un m unicipi am b una im portant trad ició f estiva que ha arrelat degut a la
important activitat associativa de la població. Ai xí destaquen les diferents festes m ajors
de cada zona: Avià, La Plana i Graugés; altres activitats festives puntuals com
les
Caramelles, les f estes del Segar i el Batre, els aplecs de Sant Serni i del Rem
ei i la
Cavalcada de Reis. Les festes destaquen pels alts nivells de participació dels habitants
del poble i per la tasca associativa realitzad a per l'Ateneu d'Avià, grup que aixopluga a
d'altres grups associatius de diferents br anques que identifiquen les activitats que es
realitzen al poble: joves, gent gran, caçadors, parapent, escola, llar d' infant, estudiosos,
teatre, coral, caramelles, geganters,...

5.2.Estat legal
Les figures de protecció del patrim oni cultural establertes per la Llei 9/1993 de 30 de
setembre, del Patrim oni Cultural Cata là (DOGC nº 1807, 11 octubre 1993) són
bàsicament dues:
• Bé Cultural d' Interès Nacional (BCIN); nom és el Govern de la Generalitat te la
facultat de declarar-los.
• Béns catalogats, denom inats Béns Cultu rals d' Interès Local (BCIL); els
instruments de protecció i catalogació s'atribueix als municipis.
En am bdós casos la legislació estableix el
categoria.
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Pocs son els elem ents del m unicipi d' Avià que es troben protegits de form a legal per
aquestes estructures establertes, tot i que seria convenient incloure certs elem ents a les
normes subsidiàries de l'Ajuntament i establir nivells de protecció per tal de garantir una
mínima protecció.
Elements protegits per normativa general (Llei 9/1993):
• Al terme municipal d'Avià no hi ha cap element declarat BCIN.
• Hi ha un únic elem ent declarat BCIL, el Molí de Minoves (fitxa nº 89), am
b
resolució acordada pel Consell Com arcal del Berguedà publicada al DOGC d'11 de
juliol de 2001.
• Hi ha un únic Espai d'
Interès Natural Protegit i catalogat com
PEIN pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, publicat al DOGC nº 3191, pàgina
9613 de 27 de juliol de 2000, l'Espai Natural Serrat dels Tres Hereus (fitxa nº 140).
Elements protegits per normativa local:
A Avià, segons les Norm es Subsidiàries de l' Ajuntament aprovades el 30 d' abril de
1986 i publicada la seva aprovació al DOGC nº 826 de 8 d'abril de 1987, s'estableix un
llistat d' elements que han de f ormar part d' un f utur catàleg d' elements naturals i
culturals d'interès:
En sòl urbà:

- Església de Santa Maria
- Parròquia de Sant Martí
- Colònia de La Plana

En el camp:

- Obiols
- Graugés
- Clarà

Aquests elem ents no poden considerar-se catalogats com a BCIL, atès que no estan
inclosos en un instrum ent de planejam ent urbanístic. Per altra banda a les Norm es
Subsidiàries no s' especifica claram ent què és el que es protegeix ni el nivell de
protecció.
Les Festes del Segar i el Batre son la única festivitat que esta declarada f esta d'interès
local però sense resolució de l'Ajuntament.

5.3. Intervencions sobre el patrimoni
Inventaris realitzats:
Del patrim oni del m unicipi de Montm ajor s' havien realitzat altres inventaris parcials,
entre els que destaquen:
Inventari de Patrim oni Arquitectònic de la Generalitat (IPA), en el que es van
inventariar l'any 1998, 67 elements arquitectònics, principalment masies i esglésies.
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Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat (Carta Arqueològica), realitzat
des del 1987, amb 7 elements inventariats fins a l'actualitat.
Inventari de Patrim oni Industrial de la Ge neralitat de Catalunya (IPIC) realitzat pel
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya l'any 1998 i en el que s' han
inventariat 8 elements.
El fet d' estar catalogats els elem
ents en aquests inventaris no vol dir que
automàticament siguin considerats Bens d' Interès Cultural Nacional o Local (BCIN,
BCIL). Aquests inventaris únicam ent constitu eixen eines de control de l'
estat i
existència dels elements i, per tant, no ofereixen una figura de protecció legal.
Altres intervencions:
S'han d' incloure aquí les intervencions
realitzades pel Servei de Patrim
oni
Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, que ha portat a term e les restauracions de
les esglésies romàniques de Santa Maria d'Avià i Sant Vicenç d'Obiols, realitzant també
les excavacions arqueològiques en el moment de les intervencions.
L'església de Santa Maria d' Avià va ser restaurada entre els anys 1970 i 1973, i es va
realitzar una petita intervenció arqueològi ca en una sepultura antropom òrfica que es
troba a l' era del m as Santam aria. D' aquesta intervenció tan sols tenim notícia per
informació dels habitants de la casa, ja que no s'ha trobat documentació.
L'església de Sant Vicenç d' Obiols va ser restaurada entre els anys 1959 i 1962 sota la
direcció de Cam il Pallàs, practicant-se excav acions a l' interior i a la zona de la
necròpolis, i efectuant-se prospeccions a la zona de la torre medieval. Les intervencions
estan publicades en diverses memòries que es citen a la bibliografia.
A aquestes intervencions s' han d' afegir les excavacions i prospeccions arqueològiques
que ja s'ha especificat en altre apartat d'aquest capítol.

5.4.Equipaments i activitats patrimonials
EQUIPAMENTS
En ser un municipi petit no té gaires equipa ments patrimonials, tan sols podem destacar
dos: l'Arxiu Municipal i l'edifici de l'Ateneu d'Avià.
L'Arxiu Municipal d'Avià:
L'Arxiu Municipal es troba ubicat en dues dependències de l' edifici de l' Ajuntament
Vell a la plaça Abat Oliba, on es conserva
la docum entació que form a part d' aquest
repartida en prestatges. L'accés és restringit i s'ha de demanar la clau a l'Ajuntament per
realitzar consultes, fet que limita la consulta als horaris de les oficines.
El fons està form at principalment per docum entació de finals del segle XIX i principis
del XX amb tres únics documents del segle XVIII.
A la seu de l' actual Ajuntament es conserva la documentació generada actualment, així
com els programes de festes i les publicacions locals.
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L'Ateneu d'Avià:
És aquesta una entitat que aixopluga altres entitats del poble com a grup de trobada
cultural i social lligat a un edif ici o seu so cial que rep el m ateix nom que l' entitat.
L'entitat es va constituir l' any 1985 i ha im pulsat al llarg de la seva història una sèrie
d'activitats que han anat configurant la vida associativa del poble. Així dins l' Ateneu es
va form ar el grup de geganters, la com issió de les festes del Segar i el Batre, les
caminades, els pastorets, els concursos de pintura i fotografia, la cavalcada dels reis.
L'Ateneu és una entitat d' entitats, ja que engl oba totes les que han anat sorgint a Avià,
tot i que cadascuna conserva la seva autonom ia: la coral Santa Maria d' Avià, Societat
de Caçadors, la Unió Esportiva Avià, l' Associació de pares i m ares de l' Escola Santa
Maria d' Avià, l' Associació de pares i m ares de la Llar d' Infants, el Grup d' Esplai, el
Grup de Joves, el Casal de la Gent Gran,
l'Agrupació Teatral, el Club de Botxes, la
parròquia, la penya Blau-Grana, el Centre d'Estudis i els Amics del Motor.
L'edifici de l' Ateneu alberga la seu de l' Ajuntament, disposa de diferents espais on
poden fer reunions les entitats, una sala d'
exposicions, un bar i una sala de teatre
polivalent en la que es realitzen diferents activitats.
RUTES I VISITES
La Ruta de les Tres Esglésies d'Avià:
Tot i que no es tracta d'un equipament físic volem destacar en aquest apartat l'existència
d'aquesta ruta que ajuda a valoritzar aquest a part del patrim oni d'Avià. Es tracta d' una
ruta que es proposa als usuaris a través d' un tríptic editat que conté la informació bàsica
i un plànol em marcat que es troba a la Plaça de l' Ateneu d'Avià, punt de partida de la
ruta. La ruta està marcada utilitzant el GR, i es pot fer a peu, en bicicleta, a cavall, i f ins
i tot, en vehicles; essent el seu objectiu la visita a les tres esglésies més característiques
del terme: Sant Serni de Clarà, Santa Mari a d'Avià i Sant Vicenç d' Obiols, passant pel
molí de Casancots, el nucli antic del poble d'Avià amb l'església de Sant Martí al centre,
l'església de Graugés i l'Estany Gran. La ruta transcorre per camins sense asfaltar en que
la major part són m arcats com senders GR. La ruta és prom ocionada per l' Ajuntament
d'Avià i Turisme Total de la Diputació de Barcelona.
Visites guiades del SPAL:
El Servei de Patrim oni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (SPAL) va
posar en m arxa fa tres anys unes visites guiades als edificis restaurats per aquest
organisme a la com arca del Berguedà. Així s'ofereixen visites fixes o program ades a
l'església de Sant Vicenç d' Obiols a Avià. El SPAL edita un tríptic inf ormatiu amb els
horaris i telèfons de contacte dels guies. Darreram ent s'ha inclòs la visita a l' església de
Santa Maria d'Avià.
Sender de Gran Recorregut:
El Consell Com arcal del Berguedà ha se nyalitzat dues rutes llargues que passen pel
terme d'Avià: la ruta d' Obiols (21 km ) i la ruta de Sant Quintí (31 km ). Totes dues es
poden fer a peu, tot i que es recom ana fer-les en bicicleta tot terreny. Es van editar uns
fulletons am b un plànol i que actualm ent són difícils de trobar. Es va fer tam bé un
fulletó per fer una passejada pels voltants de l'Estany de Graugés, tot i que no es troba
senyalitzat. Darrerament s'estan reorganitzant aquestes rutes.
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