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Memòria dels treballs realitzats 
 
 

L'inventari del patrimoni local de Calders s'ha portat a terme entre els mesos 
d'abril i juliol de 1999. El treball ha consistit en inventariar de manera 
exhaustiva tots els elements d'interès del patrimoni cultural compresos dins el 
terme municipal de Calders, seguint els criteris establerts per l'Oficina del 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. S'han realitzat un total de 120 
fitxes. La tasca d'inventari s'ha fet seguint els següents passos: 

1. Documentació: documentació bibliogràfica, consulta de la Base de 
Dades d'Història Local corresponent al Bages (Centre d'Estudis del 
Bages), consulta a l'Arxiu Comarcal de Manresa, anàlisi cartogràfica, 
inventaris de la Generalitat, etc. 

2. Treball de camp: elaboració de les fitxes, entrevistes amb persones de 
Calders, etc.  

3. Treball de gabinet: redacció de les fitxes, fotografia, memòria.      
 

Selecció d'elements exhaustiva 
El criteri que s'ha seguit a l'hora de seleccionar els elements inventariats ha 

estat el d'aconseguir la màxima exhaustivitat. D'una manera especial en el cas 
del patrimoni rural. Per això s'han inclòs tots aquells elements que són 
testimoni de l'ocupació humana del territori (compresos entre uns límits 
cronològics que arribarien fins a principis del segle XX). Així, s'han inventariat 
fins i tot masos enrunats a fi de poder obtenir un panorama complet de 
l'assentament rural al municipi. 

Aquesta exhaustivitat no ha estat possible en el nucli urbà del poble de 
Calders. Un treball més detallat en aquest sentit hauria depassat en molt els 
objectius del present inventari. 

 
Un treball de documentació complert 

Així mateix, s'ha intentat ser el màxim d'exhaustiu en el treball de 
documentació. S'ha procurat que als apartats d'història i bibliografia hi contés 
tota la informació coneguda sobre cada element i que aquesta estigués 
actualitzada. D'aquesta manera l'inventari pot ser veritablement un instrument 
de consulta pràctic i útil. 

 
Noves aportacions 

Durant el transcurs del treball de camp s'ha procurat recollir totes les dades 
existents referides a elements ja coneguts. Al mateix temps, s'ha procurat 



incorporar tots aquells elements de prou interès sorgits de l'observació directa 
o bé de les notícies donades per la gent del país. Així, podem destacar la 
presència d'alguns elements inèdits o poc coneguts. Per exemple: la resclosa del 
Viver, camps de Reixac, les comunes de la Grossa, forn de pa de la colònia 
Jorba, algunes pedreres... També s'han aportat, creiem, dades inèdites i 
interessants sobre els dos camins rals que transcorren dins el terme de Calders. 

 
Identificació d'un nou jaciment arqueològic 

El treball de camp ens ha portat, així mateix, a identificar vestigis d'època 
romana (fins ara desconeguts) a l'església de Sant Andreu de Bellveí. Aquesta 
descoberta és interessant en primer lloc perquè indica l'existència d'un 
assentament romà anterior a la construcció de l'església romànica, que és un 
fenomen normalment acceptat però poques vegades demostrat a la comarca. 
En segon lloc perquè es relaciona amb els orígens (siguin llegendaris o reals) 
del poble de Calders. Tot sembla indicar que aquest assentament romà caldria 
relacionar-lo amb el riu Calders i, possiblement, amb algun tipus 
d'aprofitament del seu atractiu termal. Així ho fa pensar l'existència de diferents 
indrets pròxims al riu amb topònims que parlen d'aigües atemperades (Font 
Calda, mas Aigües Calentes, Aquas Caldas...). Sigui com sigui, el cert és que 
aquesta troballa reforçaria l'etimologia més acceptada del nom de Calders: la 
que deriva de Caldarios, és a dir lloc calent. 
 
Entrevistes 

Durant el treball de camp s'han realitzat entrevistes i s'ha extret informació 
de les següents persones: 

Pere Arola (mas Arola), Jaume Carner Coll, Jaume Illa (la Grossa), Josep 
Montraveta (el Soler), Jaume Perarnau, Josep Regader (les Tàpies), Josep M. 
Reguant (mas el Canadell), Montserrat Rius (Reixac), Eduard Sánchez, Jaume 
Serra (cal Serra), Roser Serra, Lluís Torrescasana (colònia Jorba), J. Antoni 
Vendrell (el Forn de Calç), Jaume Vilaseca (Mont-Rós), rector de la parròquia 
de Calders. 



Valoració 
Calders: un patrimoni rural 

 
El municipi de Calders compta amb un terme de dimensions mitjanes en el 

context de la comarca del Bages. Un tret que el caracteritza és la seva situació 
entre el Pla de Bages i el Moianès. Aquest fet determina un paisatge de 
transició entre aquests dos territoris i condiciona també el tipus d'elements 
patrimonials que hi trobem, tal com veurem sobretot en referir-nos a les 
masies. 

 Es tracta d'un municipi bàsicament rural, que no disposa d'elements d'una 
gran monumentalitat. El seu patrimoni, doncs, s'inscriu en el context d'un 
territori rural que, des de principi del segle XX, ha estat afectat per la 
industrialització. Es tracta d'una industrialització no tan intensa com en altres 
pobles del Bages que toquen al Llobregat. En aquesta zona la instal·lació de 
fàbriques es va concentrar al tram final del riu Calders, per bé que la major part 
es troben ja dins el terme de Navarcles. 

En resum, podem assenyalar els següents elements entre els més destacats 
del patrimoni de Calders:  

 
 

PATRIMONI IMMOBLE 
 
Les masies 

Podríem dir que el conjunt de masies de Calders configuren un espai de 
transició entre dos sectors amb característiques diferenciades: el Pla de Bages i 
el Moianès. El sector que inclou del Pla de Bages i la resta de la comarca es 
podria caracteritzar en els següents termes: 

1. Gran nombre de masies de dimensions variades 
2. Predomina un tipus de construcció funcional adaptada a les necessitats 

del treball del camp. 
3. S'hi troben pocs elements d'ostentació i de caràcter senyorial. 
4. Durant l'expansió de la vinya (segles XVIII i XIX) les masies creixen i 

apareixen cases noves o casetes, més modestes, que permeten una 
explotació intensiva del territori. 

El sector del Moianès s'acosta més al model que trobem a l'Osona. Es 
podria caracteritzar per: 

1. Menys nombre de masies, però de dimensions més grans 
2. Construccions de caràcter més senyorial 



A Calders el tipus de masia que trobem habitualment s'acosta més, des del 
punt de vista arquitectònic, al model del Bages. Hi domina un tipus de masia 
funcional, sense gaires preocupacions ornamentals i de dimensions mitjanes. 
En general no hi ha grans masies senyorials com les que trobem, per exemple, 
al terme veí de Moià o, fins i tot, a Monistrol de Calders. 

Podríem definir una masia típica de Calders en els següents termes: parteix 
d'un cos residencial que s'ha anat eixamplant. La distribució interior s'acosta a 
l'estructura de tres naus característica de la planta basilical. De planta baixa més 
un o dos pisos i golfes. Sobre aquesta estructura bàsica s'hi han adossat 
dependències de treball, sovint formant una lliça o clos tancat. Les parts 
dedicades a la residència dels masovers i dels propietaris solen estar separades 
dintre d'un mateix cos. El material dominant és la pedra, que a les cantoneres i 
a les llindes de finestres i portes està treballada. S'hi troben instal·lacions de 
treball, com ara tines, que són sempre integrades a la casa i no pas 
construccions independents. 

La majoria de les masies de Calders tenen un origen medieval (21 en total). 
Van ser ampliades principalment durant els segles XVIII i XIX, moment en 
què es construeixen galeries i balcons. A Calders no trobem el fenomen de les 
casetes o cases noves que, en aquesta època, apareixen en altres punts del 
Bages. Excepte en un cas individual: La Casa Vella de la Torre. 

En total hem inventariat 34 construccions rurals de caràcter residencial. 
Entre aquestes hi incloem el molí del Blanquer, molí del Castell, el Forn de 
Calç i altres construccions menors, les quals, tot i que algunes tenen un origen 
medieval, es trobarien en el llindar entre una casa de pagès més modesta i una 
veritable masia.. Aquestes són: la Domènega, les Quingles, el Trullàs, Rubió i la 
Casa Vella de la Torre. D'altres es troben actualment en ruïnes: Les Oliveres, el 
Vintró, la Mira i el Puig. 

Si descomptem les que acabem d'esmentar, queden un total de 22 
edificacions que podem anomenar pròpiament masies. Entre aquestes podem 
destacar d'una manera especial les següents: 

Les Tàpies: Es tracta d'una gran masia, situada a la cruïlla dels dos camins 
rals. Té una capella i era la residència del bisbe quan venia a Calders. 

El Manganell: Aquesta masia fou convertida en residencial a l'època del 
modernisme i compta amb elements interessants d'aquest estil: galeries, 
vitralls... Va pertànyer al famós cantant Marco Redondo. 

El Canadell: És una masia molt gran i amb moltes dependències, que 
formen un conjunt representatiu d'aquesta zona. 



Vilaterçana: Originalment era un mas de caire senyorial, precisament situat 
a tocar del terme de Moià. Un incendi el va destruir i fou reconstruït a partir de 
1930 seguint més o menys l'estructura original i conservant l'aire senyorial. 

D'altres masies que també podem destacar per les seves dimensions o per la 
seva importància històrica o arquitectònica són: Torre Cabota, la Casa Gran de 
Bellveí, Sant Amanç, Llucià, la Vila, la Grossa, l'Arola i la Guàrdia. Aquesta 
última havia estat originalment una torre de vigilància comunicada amb el 
castell. 

 
Altres elements rurals 

El terme de Calders compta amb altres elements representatius d'un territori 
rural.  

Per exemple les barraques de vinya, que hi són presents amb exemples de 
gran qualitat, mentre que a l'interior del Moianès pràcticament desapareixen. 

Els pous d'aigua, que són representatius de l'època anterior al 
subministrament d'aigua corrent al poble. 

Tres molins: dos en ruïnes (molí del Blanquer i molí de Bellveí). El tercer és 
el molí del Castell, que conserva els elements típics però de manera poc vistosa. 

També cal esmentar alguna teuleria o forn de totxos i un element singular, 
com la resclosa del Viver: una obra força espectacular enmig del camp que 
servia per proporcionar aigua de rec a uns horts.  

Però tal vegada els elements més destacats són: 
El Forn de Calç: un complex amb tres grans forns tradicionals junt amb la 

pedrera d'on s'extreia la pedra calcària, que va treballar fins els anys 50. 
El Pou de glaç: un dels exemples més ben conservats, que actualment 

forma part d'un itinerari senyalitzat per la Diputació. 
 
El poble 

Calders conserva bona part de les característiques d'un poble tradicional 
que, tot i que ha incorporat elements de la vida moderna, no ha perdut els seus 
signes d'identitat. El poble es caracteritza per la seva morfologia allargassada, 
que segueix l'itinerari de l'antic camí ral. Excepte alguna construcció moderna, 
hi predominen les cases originals (bàsicament dels segles XVII - XVIII). No 
compta amb exemples d'arquitectura que sobresurtin especialment. El seu 
interès cal cercar-lo en el poble com a conjunt. L'evolució urbanística de 
l'eixample modern que ha tingut l'encert de no trencar substancialment la unitat 
del poble. Això fa de Calders un poble agradable i representatiu d'un entorn 
rural. 

 



Els camins rals 
Per l'interior del terme de Calders hi passaven dos camins rals: el més 

conegut, que anava de Manresa a Vic, i un altre que feia drecera per anar de 
Terrassa a Berga. El tram del camí de Vic que passa pel terme de Calders és 
dels que es troba més ben conservats. El seu itinerari es pot reconstruir 
íntegrament. El camí ral ha estat un element important per la identitat del 
poble. N'ha determinat la forma urbanística i, mentre va estar vigent, la 
circulació i el tràfec propis del camí van exercir una gran influència en el poble. 
Tot això fa que els camins rals siguin un element interessant que es podria 
potenciar des del punt de vista de la difusió. 
 
Canal de la central hidroelèctrica 

És una obra d'enginyeria impressionant pel seu temps, no gaire coneguda 
però d'un gran interès des del punt de vista de l'arqueologia industrial. Es tracta 
del canal que proporciona aigua per la central elèctrica Jorba. L'obra va ser 
ideada pel mateix Pere Jorba i Gassó, industrial i fundador de la colònia Jorba. 
Es construí a partir del 1905. El canal té un recorregut de més de 5 km per un 
terreny boscós i difícil. Amb dos sifons i diversos túnels d'una llargada 
considerable. En la part final té una amplada d'uns 2 metres i una fondària de 
més de 3. L'aigua és canalitzada cap a un salt d'aigua, que té un desnivell de 97 
metres. 

 
Fàbrica i colònia Jorba 

Es tracta dels dos exemples que relacionen Calders amb la industrialització, 
juntament amb l'antiga fàbrica de Bellveí, menys coneguda. Es tracta 
d'interessants mostres d'arqueologia industrial que cal tenir en compte. 
 
Les esglésies 

L'arquitectura religiosa no és especialment notable. L'exemple més 
significatiu és l'església parroquial de Calders: una construcció d'origen 
medieval que va ser pràcticament refeta al segle XVII i no compta amb 
elements d'especial interès. 

Un altre exemple que cal destacar és l'antiga església de Viladecavalls: una 
construcció d'estil neoclàssic, que havia estat el nucli d'una parròquia rural. 
Actualment es troba en un punt de conservació molt perillós, en estat de semi-
ruïna. El seu valor arquitectònic limitat fa difícil que es pugui pensar en una 
intervenció de restauració gaire costosa. Tanmateix, si no s'hi actua en lapse de 
temps curt molt probablement acabarà per esfondrar-se. 



Finalment, existeix un conjunt de típiques capelles rurals, la majoria 
associades a masies. Destaquem la de Sant Salvador del Canadell, que és una 
construcció senzilla que correspon probablement a un gòtic tardà, i Sant 
Andreu de Bellveí, que conserva vestigis romànics poc definits i antecedents 
d'època romana. 

 
El castell 

El castell de Calders té un valor més simbòlic i històric que no pas 
arquitectònic. Representa l'origen del terme de Calders i vincula el poble amb 
les seves arrels medievals. Tanmateix, les restes conservades són escasses: la 
meitat de la torre mestre i restes del recinte murat, al cim d'un turó. 

 
 

 
PATRIMONI MOBLE 

 
El més interessant en aquest àmbit són els objectes relacionats amb el món 

rural que es conserven en alguns masos. Una col·lecció especialment 
interessant es conserva a la Grossa, però també a l'Arola, el Canadell, cal Serra i 
altres. També és interessant l'utillatge de l'antic forn de pa de la colònia Jorba, 
que es conserva in situ. Finalment, podem esmentar la col·lecció de pintures del 
poble del concurs de la Festa Major. 

 
 

PATRIMONI DOCUMENTAL 
 
Cal diferenciar tres grups interessants de fons documentals: 

1. Arxius d'institucions públiques (municipi i parròquia). Ambdós han 
conservat força íntegrament la seva documentació. Es troben en bon estat 
de conservació, especialment l'arxiu municipal, que ha estat ordenat 
recentment. 

2. Fons documentals de masos. N'hi ha diversos que conserven la 
documentació pròpia. Els més importants són la Grossa, el Canadell, les 
Tàpies i el mas Arola. 

3. Arxiu Jorba. Es conserva a la colònia Jorba i inclou la documentació de 
l'empresa "Indústries i Magatzems Jorba", d'una gran importància per 
reconstruir la història contemporània, no només de Calders, sinó a tota la 
comarca. 

 



 
PATRIMONI IMMATERIAL 

 
En aquest àmbit el poble de Calders és representatiu de les tradicions i les 

celebracions que solien fer-se en un poble d'àmbit rural: festes religioses, festes 
majors, caramelles, carnestoltes, etc. 

 
 

PATRIMONI NATURAL 
 

El principal element d'interès natural és el riu Calders i la seva vall, que 
vertebra el paisatge. L'aspecte més destacat són els nombrosos meandres, entre 
d'altres el del Castell de Calders: un magnífic exemple de meandre abandonat. 
Això es combina amb l'existència de petites cascades, l'abundància de fòssils, la 
fauna i la vegetació típica de ribera. Al llarg del recorregut del riu es troben 
paratges d'una gran bellesa. Un altre paratge d'interès és la font de les Tàpies. 



Propostes d'actuacions 
 
El present inventari és un instrument que permet obtenir un coneixement 

ampli del patrimoni local de Calders: la seva situació actual, una  valoració i, en 
conseqüència, determinar les mesures més apropiades per una correcta gestió. 
Creiem que, en el cas de Calders, és important tenir en compte les següents 
consideracions: 
1. El poble de Calders s'està convertint cada vegada més en un poble 

residencial. El seu principal atractiu és el mateix poble: un lloc agradable 
que ha conservat bona part del seu encant i les característiques d'un poble 
tradicional de tamany mitjà. Per tant, cada vegada serà més important la 
imatge del poble i el manteniment d'aquells elements que en garanteixin la 
seva  personalitat. 

2. L'aposta de tota l'àrea del Moianès cap al turisme és un altre factor   
estratègic per al municipi de Calders. La creació d'un Consorci de 
Promoció del Moianès situa el municipi en un espai més ampli de 
promoció conjunta. La imatge que el Consorci vol projectar és la d'un 
territori autèntic de la Catalunya interior, que ha conservat els seus signes 
d'identitat. 

Per tot això creiem que, cada vegada més, el patrimoni cultural serà un tema 
fonamental per al futur del municipi. Les polítiques que es portin a terme 
hauran de tenir molt present aquest fet. Tot seguit proposem algunes de les 
actuacions que pensem que caldria fer: 

 
 

DIFUSIÓ 
 

♦ Potenciar les cases de colònies. 
Actualment existeixen a Calders dues masies que funcionen com a cases de 
colònies i organitzen activitats per a escolars orientades al coneixement del 
medi rural: el Canadell i el Manganell (Xaloc S.A.). Es tracta de dues propostes 
molt interessants que funcionen amb un gran dinamisme. Cal potenciar i 
millorar aquest tipus d'activitats, que s’adeqüen molt bé a les necessitats de 
difusió, però també de conservació, del patrimoni rural. A més, es vinculen 
amb l'orientació turística del municipi i de la l'àrea del Moianès. Poden ser un 
element important que doni vida al poble. Caldria potenciar la difusió d'aquesta 
oferta, millorar la coordinació amb altres organismes i tendir a crear propostes 
globals, cada vegada més complertes. 
 



♦ Participació al Consorci del Moianès 
És l'organisme que agrupa els municipis d'aquesta comarca natural amb 
l'objectiu prioritari de fer una promoció conjunta des del punt de vista turístic. 
Creiem que és una bona aposta per Calders continuar participant en el 
Consorci i prendre part en els projectes que s'hi porten a terme. Entre aquests 
projectes hi ha l'elaboració d'un inventari de recursos turístics. Creiem que el 
present treball pot ser una font valuosa en aquest sentit. 
 
♦ Publicacions de difusió 
Les publicacions de difusió de Calders i del seu patrimoni haurien de fer-se en 
coordinació amb el Consorci i, per tant, seguint de manera coherent la línia de 
difusió que aquest hagi adoptat. 
 
♦ Rutes o itineraris del Camí Ral 
Ja hem assenyalat la importància i l'interès com a element d'identitat que, per a 
Calders, té el camí ral. Atès el seu bon estat de conservació, podria ser objecte 
d'un itinerari, que es podria convertir en ruta temàtica. Si es vol tirar endavant 
aquesta proposta caldria senyalitzar el camí. Els itineraris del Camí Ral podrien 
integrar-se, d'una banda, amb el itineraris senyalitzats del Moianès (el Camí Ral 
de Vic) i, de l'altra, amb l'àrea de Mura, Talamanca, etc (el Camí Ral de 
Barcelona). Aquest últim sector ha constituït també un Consorci Turístic que té 
intenció de promocionar el tema dels Camí Ral. 
 
♦ Exposició fotogràfica del patrimoni de Calders 
Les fotografies que s'inclouen en el present inventari podrien ser la base d'una 
exposició orientada a donar a conèixer entre els habitants de Calders el 
patrimoni cultural del municipi. Es tractaria d'una visió panoràmica basada en 
alguns dels elements més representatius, però incloent-hi també alguns dels 
més desconeguts: indrets on probablement la majoria de calderins no han estat 
ni han vist mai. L'exposició també podria servir per conscienciar la població 
sobre la importància del patrimoni local i la seva conservació. També es podria 
aprofitar per fer-ne una publicació de caràcter divulgatiu. 
 
♦ Utilització d'aquest inventari com a material didàctic 
Fóra interessant fer còpies del present inventari (tant en suport informàtic com 
en paper) i posar-les a l'abast de l'escola de Calders. En tractar-se d'un 
document molt gràfic i de fàcil maneig pot ser una eina didàctica molt útil. 
L'inventari pot servir per treballar el coneixement del medi, així com els valors 
de respecte al patrimoni i la importància de la seva conservació. 



 
♦ Senyalització d'alguns elements 
En coordinació amb les actuacions del Consorci caldria fer un pla de 
senyalització dels principals elements del patrimoni.  
 
 
RECERCA 

 
♦ Excavació i consolidació del Castell 
Tot i que no es tracti d'un element que pugui aportar una gran informació 
arqueològica i històrica, fóra interessant la realització d'una campanya 
d'excavació, consolidació i adequació turística del castell. Es tracta d'un element 
emblemàtic del poble i pot convertir-se en un recurs turístic interessant. 
 
♦ Estudi sobre el Camí Ral 
Si es vol potenciar el camí ral com a itinerari turístic fóra convenient la 
realització d'un estudi més aprofundit. Caldria concretar sobre un mapa i sobre 
el terreny l'itinerari concret d'un o dels dos camins (dins el terme de Calders i,  
a poder ser, també més enllà d'aquest límits), identificar els elements d'interès 
propers, etc.  

 
♦ Documentació dels arxius de masos 
Es tracta d'una tasca interessant per conèixer més exactament els fons 
documentals que es conserven. També fóra interessant trobar una fórmula que 
en garantís la conservació i en facilités la consulta. 

 
♦ Prospecció arqueològica al voltant del riu Calders 
El treball de camp del present estudi ha servit per identificar l'existència de 
vestigis d'època romana a Sant Andreu de Bellveí, vora el riu Calders. Fóra 
interessant portar a terme una prospecció més sistemàtica per tal de localitzar 
possibles nous jaciments d'aquesta època que puguin confirmar una hipotètica 
relació entre la presència romana i el riu Calders. L'indret de Viladecavalls és un 
dels que caldria prospeccionar, ja que existeixen indicis que assenyalen una 
possible ocupació romana. 



CONSERVACIÓ 
 

♦ Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Calders 
És l'instrument legal més complert per garantir la conservació dels diferents 
elements del patrimoni de Calders. El Pla s'hauria de basar en el present 
inventari i proporcionar una normativa que garantís la protecció dels diferents 
elements. 

Pel que fa al nucli urbà de Calders, caldria identificar de manera 
individualitzada aquells edificis que conserven les característiques tradicionals i 
redactar una normativa específica que en garanteixi la conservació com a 
elements individuals i en relació amb el conjunt del poble. La normativa hauria 
de tenir en compte aspectes com els colors, materials, textures, volums, etc. 

Més enllà de la normativa, un element bàsic per assegurar una gestió 
correcta del patrimoni arquitectònic és el control i seguiment de les obres per 
part de l'arquitecte municipal. 
 
♦ Declaració de BCIL dels següents elements 
La figura de Bé Cultural d'Interès Local, prevista en la Llei del Patrimoni 
Cultural de Catalunya, proporciona unes garanties de conservació als elements 
més destacats de cada municipi. Actualment té aquesta categoria la necròpolis 
de Partegàs (segons Catàleg del P.C.C., NN.SS. 13-5-1991). El castell, com la 
resta de construccions de les seves característiques, també forma part del 
patrimoni protegit. Proposem que es declarin BCIL els següents elements: 
 -Mas la Vila 
 -Mas les Tàpies 
 -Mas el Manganell 
 -Mas el Canadell 
 -Mas Vilaterçana 
 -El Forn de Calç  
 -Pou de glaç. La Poua. 
 -Capella de Sant Salvador del Canadell 
 -Església de Sant Vicenç de Calders 
 -Fàbrica de Calders 
 -Colònia Jorba 
 -Canal de la central elèctrica Jorba 

 
 
 
 



♦ Arranjament del camí ral 
En el cas de fer-se la senyalització del camí ral fóra interessant fer-hi algunes 
actuacions per tal de reparar alguns elements que es troben en mal estat: murs 
de pedra seca, trams del camí deteriorats.  

 
♦ Neteja del Pou de Glaç 
Actualment el Pou de Glaç es troba totalment cobert de vegetació, de manera 
que el visitant només pot veure la boca del pou. Fóra interessant netejar 
l'entorn per tal que el pou quedés a la vista, tot i que es tracta d'una actuació 
dificultosa perquè es troba en una fondalada amb una capa de vegetació molt 
espessa. 

 
♦ Restauració de Sant Pere de Viladecavalls 
Es tracta d'una intervenció difícil de valorar. L'església, d'estil neoclàssic, té un 
valor arquitectònic limitat, però d'altra banda és un element de referència 
destacat en el territori i en la història de Calders. Una restauració completa seria 
costosa, però si no s'hi fa cap intervenció la seva situació d'extrema precarietat 
pot provocar un ensorrament en qualsevol moment. 
 
♦ Restauració de Sant Andreu de Bellveí 
Es tracta d'una capella amb vestigis romànics i antecedents d'època romana. 
Fóra interessant fer-hi una intervenció senzilla de neteja i restauració, que 
inclogués la prospecció arqueològica del subsòl i l'entorn. 
 
♦ Ajuts per a la rehabilitació de masies 
En general, i en comparació amb altres territoris del Bages, l'estat de 
conservació de les masies és força acceptable. Tot i que moltes pateixen 
problemes de conservació propis dels edificis antics, són poques les que es 
troben abandonades i en un estat de conservació precari. En aquesta situació 
només hi trobem el mas de Torre Cabota. 

Això no obstant,  donada la importància que té el patrimoni rural per al 
municipi de Calders, és convenient donar tota mena de facilitats a les obres de 
manteniment i rehabilitació de masies, sempre que garanteixin el respecte i la 
conservació dels elements i la tipologia tradicionals. Entre d'altres, cal pensar 
en mesures com ara incentius fiscals, suport i assessorament tècnic, facilitats 
per aconseguir subvencions, etc. 
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