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PRESENTACIÓ  

L’Oficina  de  Patrimoni  Cultural  (OPC)  de  la  Diputació  de  Barcelona  és  un  servei 

especialitzat  en  la  cooperació  i  promoció  del  patrimoni  cultural  local.  Dins  del  seu 

programa  d’Estudis  i  Projectes,  l’OPC  promou  l’elaboració  de  Mapes  del  patrimoni 

cultural  i  natural,  amb  la  col∙laboració  dels municipis  interessats,  seguint  els  següents 

objectius: 

 Captació  exhaustiva  de  dades  relacionades  amb  elements  del  patrimoni 

cultural i natural del municipi. 

 Valorització dels elements reconeguts. 

 Adopció de mesures per a la seva protecció, consolidació i/o conservació. 

 Planificació d’accions de difusió i de rendibilització social  cultural. 

Aquesta memòria  tècnica  reflecteix  el  resultat dels  treballs de  recerca  i  elaboració del 

Mapa del patrimoni cultural i natural del municipi de Casserres (el Berguedà). L’estudi ha 

estat encarregat a Jordi Montlló Bolart per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 

de Barcelona a partir de la sol∙licitud efectuada per l’Ajuntament de Casserres. 

El treball s’ha realitzat entre els mesos de maig i agost de l’any 2012. 
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AGRAÏMENTS  

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable col∙laboració d’un seguit de 

persones a qui volem donar un sincer regraciament.  

En  primer  lloc  volem  agrair  la  col∙laboració  de  l’Ajuntament  i  el  seu  personal  pel  seu 

interès  i  per  les  gestions  facilitades  en  tot  moment.  Molt  especialment  a  la  Rosa 

Sanclimens i la Pilar Cort; però sobretot al Ramon Bernades que sense el seu entusiasme i 

el seu Duster no hauria estat possible la realització d’aquest treball amb el mateix rigor i 

extensió. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca o centre oficial o privat, ens 

hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem agrair 

les atencions rebudes dels tècnics del departament de Cultura  i Mitjans de Comunicació 

de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.  

El nostre agraïment també és per totes  les persones que ens han obert amablement  les 

portes de casa seva. 

En  l’apartat  de  metodologia  es  pot  veure  el  llistat  de  totes  les  persones  que  han 

col∙laborat d’una manera o altra en la gestació d’aquest treball, la informació de les quals 

ha estat valuosíssima. 
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METODOLOGIA  

MARC TEÒRIC 

La  finalitat  d’aquest  tipus  de  treball  és  la  recopilació  exhaustiva  dels  elements  del 

patrimoni cultural  i natural d’un municipi. L’eix bàsic del treball és  l’inventari de tots els 

elements susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població 

pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta 

que  permet  englobar‐hi  totes  les  accepcions  reconegudes. De  cada  element  es  fa  una 

fitxa   amb  totes  les  dades  que  s’hagin  pogut  aplegar  d’aquell  bé  cultural,  ja  sigui  a 

través de  la documentació bibliogràfica (veure apartat corresponent), a través d’arxius o 

d’informació oral  facilitada per particulars, propietaris o representants d’entitats socials 

i/o  culturals  del municipi.  Amb  l’inventari  fet  i  les  dades  recollides  es  poden  fer  les 

pertinents classificacions, anàlisi i estudis estadístics, a fi i efecte de fer‐ne les valoracions 

corresponents, tant a nivell individual de cada bé com a nivell global, tant del seu estat de 

conservació, com del nivell de protecció que té o de les seves característiques històriques. 

El que es tracta, és de facilitar a  l’Ajuntament  i a tots els ciutadans  i ciutadanes d’aquell 

municipi  d’una  eina  de  coneixement  de  la  globalitat  dels  seus  béns  patrimonials,  des 

d’una  concepció  àmplia  del  patrimoni  cultural.  Es  tractar  d’obtenir  un  instrument  que 

permeti  l’establiment  de mesures  per  a  la  seva  protecció  i  conservació  i  faciliti  el  seu 

accés públic; així com la planificació dels projectes de rendibilització social; l’elaboració de 

programes  de  difusió:  rutes  didàctiques  o  turístiques,  publicacions,  jornades  de  debat, 

conferències, etc. També ha de servir per facilitar la presa de decisions en el planejament 

urbanístic,  la planificació de  senyalització o  la  coordinació de programes  conjunts  amb 

municipis veïns.  

Els Mapes del patrimoni cultural  i natural d’un municipi són, bàsicament, elements vius: 

pot  créixer  o  disminuir  segons  les  circumstàncies  conjunturals.  S’hi  poden  afegir  nous 

elements  perquè  es  consideri  oportú  o  perquè  apareguin  elements  desconeguts  en  el 

moment  de  la  realització  del  treball:  nous  jaciments  arqueològics,  donacions  de 

col∙leccions,  etc.  També  es  pot  donar  el  cas  que  s’hagin  de  suprimir  elements  per 

robatori, destrucció, natural o antròpica, o canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal 

considerar el Mapa del patrimoni cultural i natural com una eina dinàmica i activa. 

Però, s’ha de tenir present que no es tracta d’un treball de recerca pura  i estricta, en el 

sentit acadèmic de la paraula. Tampoc es pretén fer una història del municipi, ni fer una 

anàlisi  de  l’evolució  social  o  econòmica,  ni  un  estudi  estadístic  o  demogràfic  d’aquell 

poble. No es parteix d’un plantejament d’una hipòtesi que cal confirmar o  rectificar; ni 

s’han  fixat  uns  objectius  científics  que  cal  assolir.  Per  tant,  no  hi  ha  unes  conclusions 
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finals; ja que no es tracta d’un element tancat, sinó obert, com ja s’ha comentat. Tampoc 

és un catàleg del patrimoni arquitectònic o urbanístic del municipi; amb una normativa 

associada de protecció. Per  tant, no  té cap  influència ni  transcendència en  la protecció 

urbanística d’un bé o element. Tot  i que  si que pot  servir  com a document base per a 

futures catalogacions. És un simple  inventari, una base de dades relacionades amb unes 

coordenades que l’ubiquen en un espai concret; un mapa amb les corresponents fitxes al 

servei  dels  ciutadans  i  ciutadanes,  que  recull  tot  el  patrimoni  existent  a  la  població  o 

relacionat amb ella.  

A   partir d’aquest treball es poden gestionar  i  implementar futures polítiques culturals o 

patrimonials,  programar  recerques  d’investigació  o  elaborar  plans  de  protecció 

urbanístics; però sempre com un punt d’inici; sense capacitat legal ni normativa. 

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’una població han de comprendre la detecció 

exhaustiva,  descripció  i  valoració  dels  diversos  béns  i  elements  patrimonials  inclosos  i 

classificats en al següent tipologia. 

1.‐Patrimoni immoble  1.1‐ Edificis 

  1.2‐ Conjunts arquitectònics 

  1.3‐ Elements arquitectònics 

  1.4‐ Jaciments arqueològics 

  1.5‐ Obra civil 

2.‐Patrimoni moble  2.1‐ Elements urbans 

  2.2‐ Objectes 

  2.3‐ Col∙leccions 

3.‐ Patrimoni documental  3.1‐ Fons d’imatges 

  3.2‐ Fons documental 

  3.3‐ Fons bibliogràfic 

4.‐Patrimoni immaterial  4.1‐ Manifestacions festives 

  4.2‐ Tècniques artesanals 

  4.3‐ Tradició oral 

  4.4‐ Música i dansa 
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  4.5. Costumari 

5.‐Patrimoni natural  5.1‐ Zones d’interès natural 

  5.2‐ Espècimens botànics singulars 

 

Dins  l’àmbit  del  patrimoni  immoble  inclou  edificis  singulars  amb  valor  monumental, 

artístic,  històric,  etnològic,  identitari,  religiós,  industrial  o  simbòlic.  La  tipologia  de 

conjunts  arquitectònics  inclou  diversos  edificis  que  formen  un  conjunt  o  estructures 

complexes  composades  per  diversos  elements  edificats.  En  la  tipologia  d’elements 

arquitectònics  s’inventarien  elements  rellevants  d’un  edifici:  parts  singulars  d’edificis, 

elements  d’origen  arquitectònic  que  ja  no  formen  part  de  cap  edifici,  i  elements  que 

formaven  part  de  l’entorn  inherent  d’un  edifici.  També  s’inclouen  estructures 

arquitectòniques  de  caire  rural  o  popular.  Dins  aquest  àmbit  s’inventarien  jaciments 

arqueològics  de  qualsevol  tipus  i  cronologia  i  obra  civil,  obres  de  caràcter  públic  o 

comunal. 

El  segon  àmbit  és  el  de  patrimoni  moble,  que  inclou  elements  urbans,  objectes  i 

col∙leccions.  Els  elements  urbans  fan  referència  a  monuments  o  elements 

commemoratius o ornamentals instal∙lats a la via pública. 

L’àmbit  de  patrimoni  documental  inclou  fons  d’imatges,  fons  documentals  i  fons 

bibliogràfics.  Els  primers  fan  referència  a  sèries  d’imatges  (fotografies,  films,  ...)  que 

formen  un  fons  o  una  col∙lecció,  segons  criteris  temàtics  o  de  propietat.  Els  fons 

documentals  són  sèries  de  documents  que  formen  un  arxiu  de  propietat  pública  o 

privada.  S’entén  fons  bibliogràfics  a  sèries  de  llibres  que  formen  part  d’un  arxiu, 

biblioteca o col∙lecció que tinguin un valor històric i patrimonial.  

El patrimoni immaterial inclou manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, 

música,  dansa  i  costumari.  La  tipologia  de  les manifestacions  festives  recull  les  festes 

populars  locals, en  la seva globalitat, o destacant una activitat singular específica dins  la 

festa,  formin  part  o  no  del  cicle  festiu  anual,  religiós  o  laic.  S’entén  per  tècniques 

artesanals  les manifestacions  singulars  i específiques de  la  localitat o el  seu entorn, en 

relació  als  oficis,  a  l’artesania,  a  la  gastronomia,  etc.  Per  tradició  oral  cal  entendre 

qualsevol  referència  d’origen  no  literari  (transmesa  oralment  tot  i  que  es  pot  haver 

publicat) relacionada amb llocs o elements del terme: contes, llegendes, etc. Dins aquest 

àmbit  del  patrimoni  immaterial  també  s’inclouen manifestacions musicals  tradicionals 

singulars  i  específiques  de  la  localitat  que  estiguin  en  vigor  o  bé  que  s’hagin  perdut. 

Finalment  en  l’apartat  de  costumari  es  documenten  maneres  d’actuar  o  de  fer, 

comportaments socials o actituds específiques del municipi que estiguin en vigor o bé que 

s’hagin perdut. 
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El  darrer  àmbit  és  el  de  patrimoni  del medi  natural  que  abasta  dos  tipologies:  zones 

d’interès o espècimens botànics singulars. Pel que fa a zones d’interès són les que tenen 

un  valor  específic  a  causa  de  les  seves  característiques  botàniques,  ecològiques, 

zoològiques,  geomorfològiques  o  paisatgístiques,  encara  que  hagin  estat  creades  o 

alterades per  intervencions  antròpiques. Els espècimens botànics de  caire  singular que 

tenen un interès sovint més històric o cultural que no pas ecològic també es documenten. 

EXPLICACIÓ FITXA 

Per inventariar o documentar tota aquesta tipologia de béns patrimonials, s’ha utilitzat el 

model de fitxa establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 

que  comprèn  els  següents  camps  d’informació:  Número  de  Fitxa;  Codi;  Àmbit; 

Denominació;  Lloc/Adreça;  Titularitat;  Nom  del  propietari;  Tipologia;  Ús  Actual; 

Descripció;  Observacions;  Estat  de  conservació;  Autor;  Estil/Època;  Any;  Segle; 

Emplaçament;  Longitud;  Latitud; Altitud;  Fitxes  associades; Accés; Historia; Bibliografia; 

Protecció; Inventari; Vincles; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins 

a un màxim de tres fotografies. 

ELEMENTS NO INCLOSOS EN EL MAPA 

Hi ha una sèrie d’elements que no han de ser  inclosos en el Mapa del patrimoni com a 

fitxa.  És  el  cas  d’elements  poc  singulars  o  dubtosos,  o  bé  elements  que  d’entrada  no 

mereixen o no poden ser fitxats però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un apartat o 

llistat  “d’elements  no  fitxats”.  Es  tracta  d’elements  poc  rellevants,  amb  pocs  valors 

històrics o  artístics; o bé,  elements desapareguts o destruïts; o bé, elements que  tot  i 

tenir‐ne  referències  orals  o  bibliogràfiques  no  s’han  pogut  localitzar;  o  bé,  elements 

pertanyents  a  altres municipis  limítrofes,  però  que  es  creia  que  eren  del municipi  en 

estudi; o bé, que formen part d’un altre element, i que no cal singularitzar. La relació de 

tots aquests elements s’incorpora a la memòria ordenats per tipologies. 

De  totes maneres, hi ha elements que no s’han de  fitxar mai. Són els casos d’entitats  i 

associacions  culturals,  socials o esportives;  festivals  i  altres esdeveniments  culturals no 

festius;  biblioteques  o  altres  equipaments  culturals;  l’escut  municipal;  personatges 

il∙lustres  o  esdeveniments.  Els  Mapes  del  patrimoni  són  inventaris  d’elements  del 

patrimoni  cultural,  no  és  el  cens  de  recursos  culturals  del municipi.  No  es  tracta  de 

documentar  l’activitat  o  l’agenda  cultural,  sinó  aquella  que  té  un  plus  de  component 

patrimonial, històrica o tradicional, ja sigui material o immaterial. 

Es pot donar el cas d’haver de reflectir  la  importància d’una entitat determinada per  la 

seva  implantació o antiguitat. En aquest cas es pot  fer  fitxant una activitat tradicional o 

festiva  que  organitzen,  o  fent  fitxa  del  seu  arxiu  o  fons  documental  o  ,fins  i  tot, 

documentant  la  seva  seu,  encara  que  l’edifici  com  a  tal  no  tingui  prou  entitat 

arquitectònica 
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PROCESSOS DE TREBALL 

Fase prèvia de documentació: 

La primera tasca que es planteja en la realització del Mapa del patrimoni cultural i natural 

d’un municipi és la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi hagi 

la  possibilitat  o  la  sospita  de  l’existència  d’informació  referent  a  aquell municipi.  En 

aquest sentit, els treballs previs de documentació han estat els següents: 

 Consulta  i  buidatge  de  l’Inventari  del  Patrimoni  Arqueològic  i  Paleontològic  de 
Catalunya,  dipositat  en  el  Servei  d’Arqueologia  i  Paleontologia  de  la  Direcció 
General  del  Patrimoni  Cultural  del  Departament  de  Cultura  i  Mitjans  de 
Comunicació, Generalitat de Catalunya. 
 

 Consulta  i  buidatge  de  l’Inventari  del  Patrimoni  Arquitectònic  de  Catalunya, 
dipositat  en  el  Servei  de  Patrimoni  Arquitectònic  de  la  Direcció  General  del 
Patrimoni  Cultural  del  Departament  de  Cultura  i  Mitjans  de  Comunicació, 
Generalitat de Catalunya.  
 

 Consulta  dels Mapes  de  Patrimoni  Cultural  i  natural  de  l’Oficina  de  Patrimoni 
Cultural de  la Diputació de Barcelona  corresponents  als municipis d’Avià  i Puig‐
reig. 
 

 Consulta  i buidatge de  l’Inventari del Patrimoni  Industrial de Catalunya, dipositat 
en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. 
 

 Consulta  i buidatge de  l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, dipositat 
en el Centre de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya. 
 

 Consulta  i  buidatge  de  l’Arxiu  del  Servei  de  Patrimoni  Local  de  la Diputació  de 
Barcelona. 
 

 Consulta on line de l’Institut Geològic de Catalunya. 
 

 Arxiu municipal. 
 

 Arxiu parroquial. 
 

 Arxiu Diocesà de Solsona. 
 

 Arxiu Comarcal del Berguedà. 

S’han  consultat  una  sèrie  d’obres  bibliogràfiques,  algunes  de  caràcter  general  com  el 

Costumari de Joan Amades o la Catalunya romànica, però d’altres ben concretes, com ara 

les publicacions editades per l’Ajuntament o la revista Erol. Els temes han estat d’allò més 
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variats, sempre que tinguessin referència amb el que buscàvem. Podeu consultar aquesta 

bibliografia en l’apartat novè d’aquesta memòria. 

La  consulta  i  el  buidatge  de  tots  aquests  arxius,  inventaris  i  fons  bibliogràfics  i 

documentals, ha permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat 

contrastat  amb  els  responsables  del  seguiment  per  part  de  l’Ajuntament  i  l’Oficina  de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, així com amb alguns dels informants que 

han col∙laborat durant la realització del present treball. 

Treball de camp: 

La tasca més ingent, però alhora fonamental i indispensable d’aquesta fase és la de visitar 

in  situ  els  diferents  béns  patrimonials:  edificis,  fonts,  jaciments  arqueològics,  objectes, 

espècimens d’interès, etc. 

Hem comptat amb la col∙laboració d’alguns veïns que han facilitat la nostra feina i ens han 

obert les portes d’algunes finques particulars. En alguns casos, però, no ha estat possible 

entrar, ni a dins les cases ni, en algunes ocasions, dins la finca. 

Durant el treball de camp s’han fotografiat en format digital els elements que han estat 

localitzats.  Excepcionalment  no  s’ha  pogut  obtenir  fotografies  d’alguns  elements  per 

problemes  amb  l’accés  o  per  tractar‐se  d’esdeveniments  organitzats  durant  el  curs  de 

l’any i s’han utilitzat les fotografies cedides pels propietaris o per l’Ajuntament. La qualitat 

de  les  imatges,  sovint  ha  estat  determinada  per  condicionants  físics  irreversibles  com 

l’estretor d’alguns carrers a l’hora de fotografiar edificis o la presència d’elements aliens a 

l’arquitectura,  la  manca  de  visibilitat  o  perspectiva.  L’estretor  dels  carrers  influeix 

directament  tant  per  la manca  de  perspectiva  com  per  la  creació  de  zones  de  grans 

contrastos  lumínics,  per  la  incidència  dels  raigs  solars.  Però  l’objectiu  d’aquestes 

fotografies no és artístic sinó el d’identificar l’element inventariat. 

De  cada  element  s’han  pres  la  situació  geogràfica  en  coordenades  UTM.  El  sistema 

utilitzat de referència geodèsica és  l’ED50 (Europea Datum), creat l’any 1950,  i que és el 

que utilitza  la Diputació de Barcelona,  fins que no  s’apliqui el nou  sistema geodèsic de 

referència  tridimensional  ETRS89.    En  el  cas  del  patrimoni  immaterial  es  posen 

coordenades quan el bé inventariat discorre en un lloc concret o característic. El cas de la 

tradició  oral  i  peces musicals  no  es  poden  ubicar  en  coordenades  concretes,  ja  que 

afecten  a  tot el municipi. En el  cas d’elements  immobles  amplis,  tipus  camins, boscos, 

jaciments  arqueològics,  es  posen  les  coordenades  d’un  punt  intermedi.  També  en  els 

casos  de  conjunts  arquitectònics  com  carrers  o  grups  de  cases.  També  es  dona  el  cas 

d’inventariar  elements  que  es  troben  en  altres municipis  (arxius, museus,  col∙leccions 

privades,...). En aquests casos, les coordenades UTM, fan referència a l’Ajuntament o amb 

un edifici relacionat. 
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El treball de camp s’ha recolzat amb una sèrie d’entrevistes a persones relacionades amb 

entitats  socials  i  culturals  del  municipi  que  poguessin  tenir  alguna  vinculació  amb 

elements del patrimoni cultural de Casserres o amb propietaris o masovers de masies. La 

relació d’aquestes entrevistes és la següent: 

Nom Representació 

ALTARRIBA, Carme Guixaró 

BARTRINA, Mn. Enric Arxiu Diocesà de Solsona 

BERNADES i Postils, Jaume Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 

BERNADES i Postils, Ramon  Ajuntament 

BERNADES Postils , Miquel  Bernades 

BLANCO, Rafael Molí del Mig 

BOIXADERA, Laura Cal Boixadera 

BOVÉ , Dolors Colònia de l’Ametlla de Casserres 

BUXÓ, Ramon SAM de Pedret  

CABANA, Lluís Grup de Defensa Natura del Berguedà 

CANAL, Lluís La Fàbrega 

CANUDES, Jordi Mas Canudes 

CARRASCO, M. Antònia Servei Patrimoni Arquitectònic Local  

CASTILLLO, Joan Carles Cal Muntana 

CLAVERES, Lluís Vilanova 

CODINA, Jordi Cal Genic vell 

COMELLES, Joan Soler de Sant Pau 

COMELLES, Ramon Casanova de la Fàbrega 

CONILL, Pilar Cal Tonis 

COROMINAS, Lluïsa Cal Bernadàs 

CORT, Pilar Ajuntament de Casserres 

DÍAZ, Antonio Cal Conill 

FARGUELL, Josep Arqueòleg 

FEIXAS, Ramon Cal Campllarg 

FÍGOL , Josep Cal Ros 

FONT, Jordi Cal Suena 

GARCIA Valera, Maria Luz  Colònia de l’Ametlla de Casserres 

GENESCÀ, Jordi Ballús 

GINEBRA , Rafel Arxiu Diocesà de Vic 

GÓMEZ, Natàlia Cal Cirera 

LLIMÓS, Maria Lourdes Barbats 

LLORENS , Pau Ca n’Aloy 

LÓPEZ, Jaume Caselles 

MAGENT, Teresa Guixaró 



Mapa del patrimoni cultural i natural  
de Casserres (el Berguedà) 
 

Memòria tècnica | 13  
 

MAS, Ramon Cal Batlle 

NIUBÓ, Guillem Regidor de Cultura 

NIUBÒ, Josep Joan Cal Bernadàs 

NOGUÉS, Jordi SAM de Pedret 

PEDRALS, Xavier Arxiu Comarcal del Berguedà 

PELLICER, Lluís Barbats 

PERARNAU, Alba Museu Comarcal del Berguedà 

PÉREZ , Manuel Colònia de l’Ametlla de Casserres 

PUIGGRÓS, Lluís Cal França 

PUJOL , Josep Colònia de l’Ametlla de Casserres 

PUJOL Bové, Mireia  Colònia de l’Ametlla de Casserres 

PUJOL, Ramona Caselles 

PUJOLS Camprubí, Josep Sant Pau de Casserres 

PUJOLS, Ramon Trullàs 

REY, Aurèlia Cal Millàs 

RIU, Irene Cal Miquel 

RIUS, Joan Particular 

ROSET, Montse Ca l'Escalé 

RUIZ, Mn. Lluís Rector 

RUMBO, Albert Arxiu municipal 

SALA , Montserrat Ca n’Aloy 

SALLÉS, Florenci Cal Tonis 

SALLÉS, Jaume Cal Tonis 

SÀNCHEZ, Josep Societat d'Arqueologia del Berguedà 

SANTAEULÀRIA, Carme Cal Ventura 

SANTASUSANA, Maria Teresa  La Fàbrega 

SELGA, Jordi Cal Gep 

SERRA, Marc Parc Fluvial 

SEUVA, Inés Cal Perdiu Vell 

SILVESTRE, Sebastià Cal Gatzerí 

SITGES, Antònia Particular 

SOBIRANA, Joan Cal Cirera 

SOLÀ, Trino Cal Boixadera 

SOLER, Josefina Cal Genic vell 

SUNYER, Pilar Cal Blasi 

SUÑER, Josep Cal Minguet 

TAULATS, Ramon Cal Joan de Ripés 

VALLERÀ , Concepció Soler de Sant Pau 

VILÀ, Anicet Cal Perdiu Vell 

VILACLARA, Robert Cal Biel 
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VILANOVA , Núria Bernades 

VILARDELL, Neus Cal Fàbrega 

VILLALTA, Lluís Col·lecció Miquel Torrabadella 

 

Treball de gabinet: 

La  fase  final del  treball consisteix en  redactar  la present Memòria, amb  totes  les dades 

obtingudes  i  fetes  les  pertinents  valoracions.  Amb  la  informació  documental  i  la 

informació obtinguda del  treball de  camp,  tant  gràfica  com escrita o oral,  s’han pogut 

elaborar  les  corresponents  fitxes  de  cada  element  i  fer‐ne  una  anàlisi  i  un  diagnòstic 

concret sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del patrimoni cultural de 

Casserres. 

Les dades obtingudes de la recerca bibliogràfica són fruit d’una compilació més que d’un 

treball  d’investigació,  com  ja  s’ha  especificat  en  l’apartat  corresponent.  Per  tant,  no 

sempre es poden contrastar. Sovint la historiografia local és poc metòdica i s’acostuma a 

alimentar d’ella mateixa, sense contrastar amb les fonts originals. Per aquest motiu, si hi 

ha algun error, s’ha d’entendre dins aquesta particularitat.  

En el cas d’elements catalogats, els noms utilitzats a  les  fitxes  són els que  surten en  la 

documentació  oficial  consultada. Quan  es  coneix  un  altre  nom  d’un mateix  element  a 

través de  la  informació oral o d’una altra documentació consultada  (IPA o bibliografia), 

també es posa en el mateix camp. Si un element té un patronímic com a identificador, es 

manté la grafia original. 

Signatures abreujades d’arxius  entitats consultats: 

ACB  Arxiu Comarcal del Berguedà 

ADS  Arxiu Diocesà de Solsona 

AMC  Arxiu Municipal de Casserres 

APC  Arxiu Parroquial de Casserres 

CC.AA  Carta Arqueològica 

CEC  Centre Excursionista de Catalunya 

ICC  Institut Cartogràfic de Catalunya 

IPA  Inventari del Patrimoni Arquitectònic 

IPEC  Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 

IPIC  Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 

MDCS  Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 

SAM  Servei d'Atenció Museística 

SPAL  Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 



Mapa del patrimoni cultural i natural  
de Casserres (el Berguedà) 
 

Memòria tècnica | 15  
 

 

MARC  TERRITORIAL  

ESCUT MUNICIPAL I TOPONÍMIA 
 
L’escut  oficial  de  Casserres  té  el  següent 

blasonament: escut caironat: de gules, un castell d’or 

sobremuntat  d’una  serra  d’or,  amb  la  bordura  de 

peces d’or. Per timbre té una corona mural de vila. El 

castell  i  la  serra  són  elements  parlants  al∙lusius  al 

nom de la vila.  

El  castell del municipi era una  fortificació  important 

dins el comtat de Berga, que en la documentació surt 

com castrum serris (castell de  les serres). La bordura 

és  un  element  singular  per  diferenciar‐lo  de  l’escut 

de Castellserà, que presenta els mateixos elements.  

Aquest escut es va adoptar per acord de Ple del dia 

28  de  juliol  de  1995  i  va  ser  aprovat  per  la 

Generalitat, el 8 de setembre de 1995, per Resolució 

publicada al DOGC núm. 2107 de 8 de setembre de 1995. 

Tot i que la tradició popular de l’origen del topònim de Casserres el feia derivar del mot ca 

(gos) més el de  serra  i així,  fins  i  tot, havia aconseguit, en el  segle XVII  (1681), que es 

gravés damunt l’església parroquial la imatge de dos gossos en actitud de serrar; el nom 

de Casserres prové de Castrum Serris, tesi que ja apuntava Mn. Climents Quintana  i que 

Mn.  Ramon  Camp  recolzava  (CAMP:3).  Per  Coromines  (1995:103),  l’etimologia  de 

Casserres  és  un  dels  tres  casos  ben  documentats  a  Catalunya  a  l’Edat Mitjana  que  fa 

referència al nom d’un castell famós. De cada un d’ells resten encara algunes ruïnes. La 

documentació  antiga que  cita es  troba el  topònim de  la  següent  forma: Kastro  Serras, 

l’any 932; Castroserras, l’any 1011 i Caserres, l’any 1359. 

 

El nom prové del  llatí CASTRI SERRAS “les serres del castell”  (referides a  les  importants 

cadenes de muntanyes on són edificats els castells i les localitats), que perduda la primera 

r per dissimilació, esdevé Castserras i despres Casserres.  

Coromines rebutja una base CASTRUM SERRAE, que no dóna compte de la –s final perquè 

no hi ha casos de genitius en –AE en la nostra toponímia. 
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EL MEDI FÍSIC 

Casserres és un municipi del Berguedà, ubicat al sector del Baix Berguedà. La comarca es 

divideix en dos sectors: l’Alt Berguedà i el Baix Berguedà.  

Berga  n’és  la  capital.  L’Alt  Berguedà  és  envoltat  per  relleus muntanyosos  com  són  els 

rasos  de  Peguera  (2067m), 

la Serra d’Ensija (2359 m), la 

del  Verd  (2274  m),  el 

Pedraforca  (2493  m),  les 

serres  del  Cadí  (2530  m)  i 

Moixeró (2078 m). En canvi, 

el  Baix  Berguedà  està 

format  per  una  plana  de 

materials  detrítics 

provinents  del  Pirineu  que 

van  perdent  rellevància  en 

direcció  sud,  i  envoltat  per 

serres  com  la  de  Queralt 

(1588 m) o Picamill (1471 m) 

que  configuren  plataformes 

dèbilment  deformades.  El 

relleu  està  format  per 

roques  d’origen 

sedimentari, que són roques 

formades a partir de les capes de sediments dipositats en el fons del mar. El seu propi pes 

i el de  l’aigua del mar  van  convertir  aquests  sediments en  roques  calcàries de  granets 

molt fins  i microscòpics,  i margues que són roques provinents de  la barreja de calcària  i 

argila, d’aspecte més terrós. Les calcàries són roques molt dures. Les margues no tant. Les 

sorres, pel seu pes es van sedimentar més a la vora i a menys profunditat, donant origen a 

les argiles de granets petits i als gresos de granets més grossos. Aquestes roques tenen un 

aspecte  terrós  i són molt  toves,  raó per  la qual són  fàcilment atacades per  l’erosió. Les 

pedres i còdols, molt pesats van  quedar dipositats a la vora del mar i a la desembocadura 

dels rius, formant els conglomerats, que són unes roques molt compactes i dures. 

La superfície de la comarca és de 1182,46 km2  i queda delimitada per les comarques del 

Bages, al sud; el Solsonès, al sud‐oest;  l’Alt Urgell, al nord‐oest;  la Cerdanya, al nord; el 

Ripollès, al nord‐est i Osona, al sud‐est. 
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El  municipi  de  Casserres  limita  al  nord  amb  Olvan  i  Avià;  a  l’oest  amb  Espunyola  i 

Montclar, al sud amb Viver i Serrateix i Puig‐reig; i a l’est també amb Puig‐reig i Gironella. 

Té una superfície de 29,5 km2 i una població de 1595 habitants, amb el cens de 2011. Per 

tant,  la  seva densitat demogràfica és de 54,07 habitants per  km2.  Inclou gairebé  tot el 

curs baix de  la Riera de Clarà, en el curs de  la qual s’observen els restes de tres molins 

fariners,  i  que  travessa 

el  terme  municipal  de 

nord‐oest a sud‐est fins 

a  trobar  el  curs  del 

Llobregat.  Al  sud  del 

terme municipal,  inclou 

la capçalera de  la Riera 

de  Merola,  on 

s’observen  tres  antics 

molins,  recuperats  com 

a  residències.  Aquesta 

riera  una  mica  més 

avall  li  fa  de  límit  amb 

Puig‐reig. Des del punt de vista morfològic, és un territori format per replans de conreus i 

boscos, sovint retallats pels corrents fluvials i torrenteres. 

L’estatge basal que trobem en el territori de Casserres és el propi dels ambients situats 

per  sota  dels  900  metres  d’alçada,  com  bona  part  del  Baix  Berguedà.  Ens  aquests 

ambients  i degut a  la manca d’influència de  les brises marines  juntament amb un clima 

temperat d’hiverns més o menys  suaus  i estius molt  secs  i  calorosos  la  vegetació està 

fortament  condicionada,  amb  un  predomini  de  la  vegetació  mediterrània  de  plantes 

esclerofil∙les, amb fulla petita, perenne i coriàcia que es conserven verdes tot l’any.  

Cal assenyalar un punt molt important i és que abans dels incendis del 4 de juliol de 1994, 

l’estat  arbori  predominant  era  el  pi  degut  al  progressiu  abandonament  de  terres  de 

conreu o d’altres aprofitaments tradicionals (carboneig, llenya...). Després de l’incendi, la 

formació  forestal  que  s’està  instal∙lant  en  el  territori  és  la  que  hauríem  de  trobar  en 

circumstàncies  naturals,  l’alzinar  de  carrasca  (Quercus  rotundifolia)  que  és  una 

subespècie de l’alzina, que es diferencia per tenir les fulles més arrodonides amb l’anvers 

de  les fulles de color grisenc    i  la capçada més densa. En aquests alzinars en formació hi 

son  rars  els  grans  arbusts;  les  lianes  com  l’heura  escassegen;  l’aritjol,  tant  típic  de 

comunitats d’alzinars de  la serralada  litoral hi és absent  i  l’estat herbaci és relativament 

pobre.  En  algunes  zones  hi  ha  encara  pinedes  secundàries,  amb  pinassa  (Pinus  nigra), 

sovint  introduïda  per  l’home  substituint  el  roure  i  l’alzina.  Aquesta  espècie  que  es 

reconeix pel seu  tronc recte, capçada ampla i fulles o agulles d’un color verd intens que 

poden mesurar  fins  a 17  cm.  Les pinyes  són petites de 4  a 7  cm  i es  troben  inserides 
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perpendicularment  a  les  branques  i  en  els  ambients més  termòfils  el  pi  blanc  (Pinus 

halepensis).  També  hi  ha  ambients  humits  amb  el  predomini  de  la  jonça,    i  en  zones 

properes al torrents i fondalades més humides, el roure de fulla petita (Quercus faginea) 

o el  roure martinenc  (Quercus humilis), que  alhora pot estar  alternat  amb  l’alzinar.  És 

també  una  zona  rica  en  bolets  com  la  llenega,  el  fredolic,  el  rovelló,  i  el  bolet  d’oliu. 

També  destaca  el  roure  en  procés  d’expansió  des  dels  incendis. Molts  d’ells malvivien 

segurament sota els pins i actualment se’ls veu rebrotar vigorosos.  

El nucli principal de poblament és  la vila de Casserres  juntament amb els enclavaments 

rurals  de  Fonogedell,  Sant  Pau  de  Casserrres  i  les  colònies  textils  de  l’Ametlla  de 

Casserres, també coneguda amb el nom de Colònia Monegal o l’Ametlla del Monegal i el 

Guixaró, dita també Comellas o Colònia Guixaró‐Viladomiu; ambdues a  la  llera dreta del 

riu Llobregat.  

La vila de Casserres és comunica per l'Eix del Llobregat (C‐16) amb dues carreteres locals 

que, partint de la vila, van a parar respectivament a Gironella i Puig‐reig. La carretera de 

Gironella recentment desdoblada amb una variant que enllaça amb la BV‐4132 per anar a 

l’Espunyola, des de Gironella sense travessar el nucli urbà. Una tercera carretera enllaça 

amb la C‐26, de Berga a Solsona 

LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 

Establir estadístiques de població en períodes en que no hi ha  informació objectiva és 

especulació pura  i dura que no porta enlloc. A Casserres en el període prehistòric i antic 

es  troba poblament que no es pot avaluar ni en  termes absoluts ni  tan  sols en  termes 

relatius,  ja que caldria estudis en profunditat  i en extensió de  la totalitat de  jaciments  i 

restes  arqueològiques. No és  fins el  segle XIV que  tenim  les primeres dades,  fruit dels 

fogatges de 1365‐70  (Iglesias:1962), que determinen  l’existència a Casserres de 30  focs; 

és  a  dir,  30  unitats  familiars.  Què  significa  30  unitats  familiars?  Com  es  tradueix  en 

habitants? En general es considera, a priori per consens, que a un foc li pot correspondre 

entre 4 i cinc persones. Aquest número és una pura especulació al meu entendre difícil de 

defensar. De quin tipus d’habitants estem parlant, des de  la perspectiva moderna actual 

de  ciutadania  universal,  incloent‐hi  els  infants  que  no  han  fet  la  comunió  (que  durant 

molt de  temps no eren  considerades  ànimes en els  censos parroquials),  incloent‐hi els 

esclaus  o  els  serfs?  Quatre  persones  per  una  unitat  familiar  en  un  ambient  rural  de 

l’època sempre m’ha semblat una quantitat feta amb criteris de finals del segle XX d’una 

societat  urbana  occidental;  sobretot  tenint  en  compte  que  fins  fa  ben  poc,  en moltes 

cases occidentals del primer món  actual  convivien  tres  generacions,  fins  i  tot  en pisos 

petits.  I pel que sembla, retornem als orígens, per motius econòmics. Deixant de banda 

aquestes tribulacions, historiadors i demògrafs es plantegen sovint la versemblança d’uns 

documents, els  fogatges,  creats amb una  clara  funció  tributària  i, per  tant, exposats al 

frau de la típica i tòpica fenomenologia hispànica. 
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Però una de  les  característiques del  segle XIV  fou  l’aparició d’epidèmies que maldaren 

notablement  la població de tota Europa. És  l’època en que es comença a formar el nucli 

urbà  al  voltant  del  castell  de  Casserres  i  la  capella  de  l’Àngel  Custodi,  durant  la 

consagració de  la qual,  la documentació menciona  l’existència d’un únic barri habitat en 

el  lloc del  “castell de Casserres”. Veiem  com des del primer  fogatge de 1365  al  segon 

fogatge  de  1497,  els  focs  han  disminuït  a  la  meitat.  El  fogatge  de  1515  manté  per 

Casserres una estabilitat a la baixa, amb 14 focs, que demostren que no s’havien superat 

les  diferents  crisis  (econòmiques  per males  collites  del  segle  XIV  i  les  epidèmies  o  la 

guerra dels remences entre 1462 i 1472. No és fins la segona meitat del segle XVI que es 

veu una clara recuperació. El fogatge de 1553 indica un retorn a primer fogatge del segle 

XIV amb 31 focs i el fogatge de 1595, la xifra s’amplia a 50 focs. 

Un  exemple  real  que  ens  pot  fer  entendre millor  l’evolució  d’aquests  segles  el  tenim 

gràcies a un document que fa referència a la casa Bernades. Està signat el 22 d'octubre de 

1530, i parla d'un tal Joan Bernadas de Sant Pau, que reclama als monjos de Santa Maria 

de Serrateix el restabliment de les propietats de la seva família, que a causa de la peste el 

mas queda abandonat i en estat ruïnós. En el document, Fra Lluís de Claramunt, abat del 

monestir de Santa Maria de Serrateix convoca als monjos per pactar sota condicions el 

retorn del mas  Bernades de la parròquia de Sant (Pau) de Casserres que l’hereu Joan de 

Bernades  els  reclama  per  poder  tornar‐hi  a  viure.  En  primer  lloc  s’esmenta  l’estat 

deplorable en que es troba la propietat:"el qual mas és totalment enderrocat i sense casa, 

i aquesta està descoberta i la major part de les parets enfonsades, i les seves vinyes son 

ermes  i  ... de manera que  fa ben bé vint anys que  l’esmentat monestir no en  treu cap 

profit, i l’hereu d’aquest mas és pobre i no hi vol habitar si nosaltres (...) no (reduïm) per 

sempre més el cens a un part, i del tot durant tres anys per tal que ell pugui cobrir i obrar 

la casa de dit mas"; en segon  lloc, tot allò que se  li retorna: "cases, casals, corts, terres, 

trossos,  camps  i  honors  conreats  i  erms, muntanyes  i  plans,  arbres,  boscos...,  aigües, 

aqüeductes,  deveses,  pastures,  prats,  termes,  emprives,  fites  i  totes  i  cada  una  de  les 

coses  que  formen  la  seva  integritat  i  drets  i  les  seves  pertinences"  i  finalment  les 

condicions que s’estableixen: en primer lloc haurà de cobrir la teulada, i després hi haurà 

de residir durant quatre anys en els quals tindrà un hereu que asseguri els pagaments a 

l’abat,  al monestir  i  als  seus  successors  vint‐i‐dos  sous  de moneda  barcelonina  cada 

Nadal,  a més dels delmes del que obtinguin de  les  terres  i un pollastre. Perquè pugui 

instal∙lar‐se  i aixecar  la propietat, els primers quatre anys queda exempt de pagament  i 

els monjos,  li donen dos capons  i  li deixen una bota que es  troba a Avià que haurà de 

restituir en el seu moment.  

En aquesta època, altres documents ens parlen de moviment econòmic i redistribució de 

la terra. És el cas de Bartomeu Niubò de Cal Bernadàs, que va comprar diverses propietats 

en data 15 de juny de 1572, segons documentació que conserva la família. 
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Durant  el  segle XVII  continua  la  tònica de  creixement  fruit de  la bonança  econòmica  i 

social que serveix per consolidar el creixement del segle XVI. En aquest període, a nivell 

demogràfic es passa d’uns 350 a 500 habitants. 

 

Les dues dades del segle XVIII ens les proporcionen els censos borbònics de 1718 i 1787, 

que quantifiquen un descens demogràfic per Casserres que passaria de 523 habitants a 

378,  com  podeu  observar  a  la  gràfica.  Planes  (2005:42)  rebutja  aquestes  dades  en  un 

context català d’augment de  la població  i a partir de  les dades d’un cens de 1768  i un 

altre, arrel d’una visita pastoral de l’any 1775, que situarien la població al voltant dels 742 

habitants. 

Els primers bategars del segle XIX, són demogràficament parlant decebedors  i  la Guerra 

del Francès (1808‐1814) amb les seves conseqüències n’està al darrera. Durant la segona 

meitat  del  segle  XIX  i  fins  1975  l’increment  demogràfic  anirà  acompanyat  per  la 

industrialització del país i del Llobregat, amb la implantació d’una sèrie de colònies tèxtils 

a  tocar  una  de  l’altra.  Sense  oblidar  els  diferents  episodis  bèl∙lics  de  cada  moment, 

sobretot la tercera guerra carlina (1872‐1876) i la Guerra Civil espanyola (1936‐39). 

A partir del tancament de colònies  i  la manca de rendibilitat de  les feines del camp, que 

és l’altre punt fort de l’economia local, es produeix un gradual descens de la població. 

L’activitat econòmica 
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Les  tres  quartes  parts  del municipi  de  Casserres  són  ocupades  per  pastures  i  boscos, 

bàsicament pinedes  i, secundàriament, alzinars  i rouredes. Després de  l’incendi de  l’any 

1994,  al  superfícies  de  boscos  disminuí  en  favor  de  camps  de  conreu.  La  superfície 

dedicada a conreus és gairebé tota de secà, amb predomini dels cereals (sobretot ordi) i 

el farratge. Del total de 918 Ha de conreus, 900 estan dedicades als herbacis, és a dir el 

98%  del  total.  Ara  bé,  la  principal  base  econòmica  de  Casserres,  juntament  amb  la 

indústria, és  la  ramaderia. Destaca el bestiar porcí,  amb un 65,09%,  seguit de  l’aviram 

amb  un  17’7%  i  el  boví  amb  un  6,6%  i  en menor mesura  els  conills  i  alguns  ramats 

d'ovelles i cabres1.  

 

Aquesta ha estat la base tradicional de l’economia de Casserres. Ja en un quadre elaborat 

per  Josep Albert Planes  (2005:54), a partir de els dades dels  llibres d’esposoris de Sant 

Pau de Casserres entre els anys 1602 i 1771, actualment a l’Arxiu Diocesà de Solsona, es 

feia  evident  aquest  predomini  on  el  60%  eren  pagesos  i  el  40%  restant  eren  paraires, 

teixidors, pastors, espardenyers, pastors, sastres, ferrers, traginers i altres. La importància 

ramadera es detalla en un fet a simple vista pot semblar difícil de relacionar amb la forma 

del terme municipal,  ja que per aquests municipis és  important tenir punts de contacte 

amb el riu Llobregat, que alhora era punt d’aigua i via pecuària pels ramats transhumants. 

Pel que fa a la indústria, Casserres inicià el procés d'industrialització durant el primer terç 

del segle XIX i el desenvolupà al llarg del segle XX. En són una prova les colònies tèxtils del 

Guixaró i la de l'Ametlla de Casserres. Ambdues colònies, però, han estat reconvertides; la 

primera en una fàbrica de semielaborats de matèries plàstiques i la segona en una fàbrica 

de cartó ondulat per a protegir les ampolles de cava. A més el municipi té alguna indústria 

petita (tèxtil, de gases, de confecció, de fabricació de molles metàl∙liques). 

Però  la gràfica2 per sectors econòmics deixa entreveure un augment del sector serveis, 

que  si bé és  general  a Catalunya,  a Casserres pren un  força  especial quan es parla de 

                                                            
1 Dades de l’any 2009. Font Idescat  
2 Elaboració propia a partir de les dades de l’Idescat. 
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l’agroturisme  o  el  turisme  rural,  per  la  gran  quantitat  d’antigues masies  i masoveries 

reconvertides en cases de turisme rural. Fins i tot, algun propietari agropecuari, combina 

l’activitat tradicional del mas amb les noves exigències socials. 

 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

Fer un estudi de les societats antigues a partir de criteris moderns o contemporanis, com 

el  dels  límits municipals  resulta  infructuós,  sinó  estèril,  ja  que  les  estructures  socials, 

polítiques  i econòmiques d’aquells grups no responen a  les mateixes necessitats que  les 

societats actuals. Aquest tampoc és el lloc de fer una historiografia comarcal per ampliar 

la reduïda perspectiva d’un estudi tan local com el centrat en un municipi; ni és l’objectiu 

d’aquest  treball, que pretén el coneixement dels valors patrimonials del municipi per a 

una posterior planificació i programació cultural. 

Per  tant,  per  entendre millor  el  poblament  en  època  prehistòrica  o  antiga  ens  caldria 

veure’n  les particularitats de  jaciments arqueològics més enllà de Casserres o  l’ús d’una 

bibliografia específica que sintetitzés les diferents descobertes (AA.VV:1990). 

La presència de poblament prehistòric dins els  límits del municipi de Casserres, més que 

observar‐se  el  que  fa  és  entreveure’s,  ja  que  no  hi  ha  cap  projecte  d’investigació  o 

excavació arqueològica que ho pugui testimoniar de forma científica  i empírica. Es parla 

de material prehistòric sense determinar a  la Balma de  les Mules  (Fitxa núm. 11) o a  la 

Balma  de  Barbats  (Fitxa  núm.  12).  El  poblament  en  aquest  tipus  de  formacions 

geològiques3, de forma puntual o més estable, és una realitat que perdurà, a Casserres, 

fins  ben  entrada  la  segona meitat  del  segle  passat. Altres  exemples  en  podrien  ser  la 

Balma del Soler (Fitxa núm. 236), La Balma de ca n’Aloy (fitxa núm. 74) o la Balma de les 

Set  portes  (Fitxa  núm.  47).  Però  per  arribar  a  plantejar  alguna  conclusió,  ni  que  fos 

provisional, caldria superar un parell de handicaps. El primer d’ells és  la manca absoluta 

de  projectes  d’investigació  que  contemplin  les  excavacions  arqueològiques  d’aquests 

                                                            
3 Les balmes o baumes són cavitats allargades i no gaire profundes retallades per l’erosió de l’aigua en un 
cingle o vessant rocós on penetra la claror que faciliten, en absència de cavitats o coves, la protecció per 
l’home. La seva formació és el resultat d’un llarg procés erosiu que va iniciar‐se fa cinc cents milions d’anys 
a la Depressió Central que llavors ocupava els contraforts de la Serralada Herciana d’on formava part l’antic 
Massís de l’Ebre.  Durant milions d’anys els rius van anar erosionant aquesta vella serralada aportant cap el 
mar una gran quantitat de material, fins que aquesta va desaparèixer. Les terres que formen l’Alt i el Baix 
Berguedà van quedar submergides pel mar i en el fons s’hi van anar dipositant capes de sediments que es 
van consolidar fins a convertir‐se en roca. 
Fa setanta milions d’anys aproximadament com a resultat del moviment de la tectònica de plaques el fons 
rocós d’aquest mar va rebre una pressió molt forta fins a fer‐los emergir que és el que coneixem com l’Alt 
Berguedà i per tant el mar es va anar enretirant deixant només coberta  per les aigües la comarca del Baix 
Berguedà. El procés erosiu de les roques de l’Alt Berguedà va iniciar‐se novament i igual que amb el Massís 
de l’Ebre, els rius van arrencar, transportar i dipositar els sediments en el mar del Baix Berguedà, fins que fa 
cinc milions d’anys aquest mar residual va començar a retrocedir fins a desaparèixer. Els agents erosius 
durant aquests últims milions d’anys han configurat el paisatge actual. 
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jaciments;  i  sense  excavacions  arqueològiques  difícilment  n’  obtindrem  registres  amb 

informació. L’altre desavantatge o  inconvenient és precisament  l’ocupació durant breus 

intervals de  temps o en  llargs períodes en èpoques  recents d’aquestes  zones  i  la  seva 

morfologia  rocosa que dificultat  l’establiment de sediments arqueològics. Mentre no es 

produeixi un canvi en aquestes recerques continuarem utilitzant jaciments de la zona com 

a referència per explicar aquesta època, com és el cas del jaciment epipaleolític de la Font 

del Ros (Berga) o els assentaments en balma com el cau de els Parets del Clot Fondo de 

Coromines ( Viver i Serrateix); la Balma de l’Home Mort de Circuns (Montclar) i la Balma 

de Cal Salla (Viver), entre d’altres. 

En època ibèrica (ss. VII‐I aC) trobem una societat més homogeneïtzada i identificada per 

les fonts clàssiques amb tribus sota el nom comú d’ibers, que a la zona de la comarca del 

berguedà es coneixen amb el nom de bergistans. Ara sí, que trobem un jaciment amb un 

projecte plurianual d’investigació, mínimament excavat i que ens aporta unes dades molt 

valuoses. Efectivament, es  tracta d’un establiment  situat en un  turó, al nord del  terme 

municipal  (  de  fet  part  està  en  terme  d’Avià),  amb  un  ampli  domini  sobre  el  territori 

circumdant i que manté la comunicació visual amb molt altres poblats ibèrics de la zona; 

es  tracta  del  Serrat  dels  Tres  Hereus  (Fitxa  núm.  25).  El  que  en  principi  semblava  un 

establiment  amb  una  cronologia  molt  concreta  dels  ss.  II  i  I  aC,  ha  resultat  ser  un 

establiment  ibèric  amb  cronologies molt més  antigues,  encara per precisar,  i  amb una 

pervivència fins a l’alta edat mitja. Potser amb un llarg període d’abandonament. Però tot 

plegat s’haurà de precisar en futures  investigacions. Hi ha d’altres  jaciments a Casserres 

amb una cronologia semblant,  tot  i que no estan  tant estudiats com el serrat dels Tres 

Hereus. De fet, no han estat gens estudiats. Són els casos dels possibles establiments del 

serrat de Terra Cuques (Fitxa núm. 24) o la Serra dels Colls (Fitxa núm. 23), les sitges de la 

Nova Ctra. Eix  Llobregat. Ctra C‐16 PK 31+580 al  camp del Torrent de Figueroles  (Fitxa 

núm. 18), o el nou possible jaciment de cal Peu Curt (Fitxa núm. 21), descobert arrel de la 

realització del projecte de recerca amb el nom "Evolució del poblament a la Plana Central 

del  Berguedà  des  de  l’època  Baix  Imperial  Romana  fins  a  l’alta  Edat Mitjana",  Ramon 

Martí i Josep Camprubí (2000). 

L’arribada  del  món    romà  a  la  societat  ibera  suposarà  un  trencament  de  totes  les 

estructures dels bergistans, de tipus econòmic, polític, cultural, social i, fins i tot, religiós. 

Aquest  canvi  trigarà  dos  segles  en  consolidar‐se,  però  serà  definitiu.  Els  models 

econòmics  i  polítics  seran  els  que  tindran  una  reestructuració més  brusca.  El model 

d’establiment  en  turó  o  zona  elevada  serà  substituït  per  una  explotació  extensiva  del 

territori  que  requerirà  construir  les  estances  agrícoles  al  costat  dels  habitatges;  i  la 

conquesta militar  requerirà  un  control més  ferri  dels  substrat  indígena,  al  cap  i  a  la  fi 

vençut. Llocs elevats amb presència de material d’època romana no determinen que els 

nous vinguts romans s’estableixin en aquestes àrees, sinó que són  testimonis d’aquests 
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primers contactes  i  relacions econòmiques. Són els casos  ja  referits del serrat dels Tres 

Hereus, el serrat de Terra Cuques o el Tossal d’Irene (Fitxa núm. 30). 

Fins  el  moment,  no  sembla  identificar‐se  d’una  manera  prou  clara  i  dins  el  terme 

municipal de Casserres  la presència d’alguna gran vil∙la romana, a semblança dels casos 

d’Avià o Viver  i Serrateix; però sí que es poden observar dos punts claus que es podrien 

identificar com assentaments, segurament de caràcter rural, en època romana: Sant Pere 

de Casserres (Fitxa núm. 28) i la zona de Sant Salvi (fitxes núm. 19, 20 i 26). Tant en un cas 

com  en  l’altra  existeix  una  llarga  pervivència  d’ocupació  en  aquests  dos  sectors,  que 

recents excavacions arqueològiques han posat al descobert de  forma  incipient.  I és que 

l’abast  real  d’aquest  dos  jaciments  només  s’apunta  molt  incipientment,  a  l’espera 

d’excavacions en extensió. La diferència entre Sant Pere de Casserres i Sant Salvi, és que 

mentre en el primer cas l’ocupació del lloc es produeix en un moment de l’alta edat mitja; 

a  la zona de Sant Salvi sembla que es mantingui  l’ocupació gairebé sense  interrupcions 

fins  els nostres dies,  si exceptuem els períodes més desconeguts dels  segles VII‐IX dC. 

Caldrà  veure  en  un  futur  les  relacions  existents  entre  Sant  Salvi  i  Santa  Maria  de 

l’Antiguitat (Fitxa núm. 29). 

Així  com  la  substitució de  la  cultura  ibera per  la  romana,  allò que  eufemísticament  es 

coneix com romanització, suposà un trasbals important; també el final del món romà fins 

l’assoliment  del  feudalisme  necessità  d’un  temps  per  assentar‐hi  les  bases  i  que  en 

quedessin testimonis. Els jaciments de Can Bernades (Fitxa núm. 13) o Codines de Barbats 

(Fitxa núm. 14) podrien ser els primers establiments d’una nova població reforçada per la 

voluntat de repoblament dels nous comtats francs. 

Els  reis  francs prenen  la  iniciativa a partir del mateix  segle VIII per assegurar  les  seves 

fronteres  davant  les  incursions  islàmiques.  Pipí  el  Breu  (751‐768)  primer  i  Carlemany 

(768‐814) després, estableixen una zona de  frontera defensiva que es coneixerà amb el 

nom de Marca Hispànica. Després d’un primer fracàs a  la derrota de Roncesvalles (778), 

és Lluís el Pietós, fill de Carlemany  l’any 798, l’encarregat d’organitzar els nous territoris, 

després de  la pressa de Vic, amb  la repoblació del territori  i  l’establiment d’una  línia de 

fortificació que tenia com a punts: Cardona, Casserres i Osona: “Nam civitatem Ausonam, 

castrum Cardonam, Castasseram, et reliqua oppida olim deserta, munivit habitare fecit, et 

Burrello comiti cum congruis auxilis tuenda commissit”. 

Aconseguir l’estabilitat militar de la zona encara es faria esperar, ja que el Baix Berguedà 

es trobava en una zona fronterera de  la Marca. Amb  la unificació dels comtats d’Urgell, 

Cerdanya, Conflent, Girona  i Barcelona per part de Guifré el Pelós, es procedeix a una 

reorganització administrativa i al mateix temps, s’emprèn una embranzida al repoblament 

del  Berguedà  i  d’Osona.  Concretament,  la  repoblació  agrària  del  Baix  Berguedà  la  van 

realitzar  famílies  de  camperols  provinents  de  l’Alt  Urgell,  de  la  Cerdanya  i  de  l’Alt 

Berguedà. Aquestes dades  les proporcionen documentació eclesiàstica com  les actes de 
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consagració de les esglésies parroquials que les comunitats havien de construir. És el cas 

de  l’església de Sant Pau de Casserres, amb data del 20 de gener de  l'any 907,  feta per 

Nantigís, bisbe d'Urgell,  en presència del  comte de Barcelona, Miró  el  Jove.  També  es 

conserva documentació relativa als diversos nobles que tingueren el lloc de Casserres en 

feu  dels  comtes  de  Cerdanya  i, més  tard,  dels  de  Barcelona  (segle  XII);  entre  aquests 

darrers cal esmentar el vescomte Guillem de Berguedà, pare del  trobador homònim, el 

qual prestà  jurament pel castell de Casserres  i dues altres  fortaleses  (1135),  i el mateix 

trobador, el qual atorgà testament l'any 1187. 

Pel que fa al castell de Casserres, alguns documents parlen de l’existència de dos castells; 

el castell inferior i el castell superior. El més acceptat actualment és que l’antic i que dóna 

nom al poble estaria  situat a prop de  l’església, en  la  zona  coneguda  com el Castellot, 

damunt un penya‐segat dominant  la Riera de Clarà  i  l’actual pantà de Sant Pau. L’altre, 

s’ubicaria al nucli antic on hi ha l’actual Ajuntament. 

La  primera  notícia    documental  de  l'església  de  Sant Miquel  de  Fonogedell,  consta  de 

l'any 1033, quan el bisbe Ermengol d'Urgell confirmà els delmes i primícies i la sufragània 

a  l'església parroquial de Sant Pau de Casserres. Possiblement  la  influència del monestir 

de Sant Serni de Tavèrnoles i a causa del desig d'expansió d'aquest en aquesta zona, Sant 

Miquel passà a formar part dels seus dominis, conjuntament amb la veïna església de sant 

Pere, que fou convertida en priorat. En l'acta de consagració de l'església del monestir de 

Tavèrnoles (any 1040) s'esmenta com a possessió,  juntament amb els delmes, primícies, 

oblacions,  servituds, cementiri,    totes  les pertinences. L'església de Sant Miquel, deuria 

ser el nucli d'una petita comunitat d'origen més antic; l'any 1093, la vila de Fonogedell es 

documenta com un dels  límits d'un alou que el vescomte Bernat va vendre (ipsa vila de 

Fonolegel), al terme de Puig‐reig. 

El  primer  document  escrit  que  fa  referència,  encara  que  indirectament,  a  l'església  de 

Sant Pere de Casserres, data de l'any 889, en una venda d'una vinya, amb els seus arbres 

al terme del castell de Casserres, una de les afrontacions esmentades és la vinya de Sant 

Pere. L'any 1009 el vicari Guifré i la seva dona donaren a Santa Maria de Serrateix un alou 

situa al comtat de Berga, al terme de Casserres; un dels  límits d'aquest alou és ecclesia 

que vocant S. Petri. 

El 1040  l'abat Guillem de Sant Sadurní de Tavèrnoles  i altres homes, com a marmessors 

del testament de Guillem Ramon de Torricela, permutà un alou a Sanavastre per l'església 

de Sant Pere de Casserres, amb totes  les seves pertinences. Fins aquells moments, Sant 

Pere de Casserres que havia estat parròquia passa al domini del monestir de  la Vall de 

Valira. Així  el  segle  XI  es  creà  el  priorat,  que  a  l'any  1212  ja  no  tenia  comunitat.    Les 

recents excavacions arqueològiques han posat al descobert un element que fins aleshores 

restava ocult. 
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A redós del castell superior es va establir el poblament creant un nou   barri  format pel 

carrer Major  i  el  carrer  de  la  Creu,  però  les  conseqüències  de  la  Pesta  Negra  foren 

devastadores per  la població de Casserres  i a  finals del  segle XIV havia quedat gairebé 

deserta.  A  finals  del  segle  XIV  s'edificà  una  capella  en  el  barri  de  Casserres,  sota  la 

invocació  de  Sta.  Maria  de  l'Àngel.  A  partir  de  l'any  1380  es  comencen  a  conèixer 

donacions i censals per a la seva construcció.  

"Pere  Pujol,  de  Casserres,  en  judici  davant  el  batlle  pel  duc  confessà  que  Ramon  de 

Vídues,  prevere  beneficiat  de  S.  Miquel  de  Viver,  i  Pere  Pujol  de  Capolat,  li  havien 

comprat  12  sous,  censats  per  a  l'obra  de  la  Capella  que  intentaven  construir  sub 

invocatione B. Mariae de  l'Àngel en el terme de Casserres", document que data de 8 de 

novembre de 1380 (CAMPS). 

L'antiga capella desaparegué arrel de les obres d'ampliació de la nova església, l'any 1681, 

comissionada  pel  senyor  de  Casserres,  Marquès  de  Marimón,  el  seu  administrador 

Rossinyol i Francesc Niubò als Bernadàs; aquests dos darrers estan enterrats al presbiteri. 

Al  segle  XVII,  acabada  la  guerra  dels  Segadors,  com  que  encara  hi  quedaven  reductes 

enemics, Gabriel de Llupià cremà  la vila  i n'enderrocà totes  les muralles. La població fou 

reconstruïda gradualment poc després i s'hi edificà la nova església. El 1713, els miquelets 

tornaren a cremar el poble.  

Durant  la  primera  guerra Carlina, Casserres  fou  quarter  general  del  comte  d'Espanya  i 

escenari,  durant  un  temps,  de moltes  de  les  seves  conegudes  atrocitats;  en  la  tercera 

guerra  Carlina,  s'hi  allotjà molt  de  temps,  l'any  1872,  la  princesa  Blanca,  germana  del 

pretendent carlí.  
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RESULTATS  DE  L’ESTUDI  

S’han  fitxat  un  total  de  294  elements  del  patrimoni  cultural  i  natural  del municipi  de 

Casserres. En destaquen, per  la quantitat de fitxes, els elements corresponents a  l’àmbit 

del  patrimoni  immoble,  especialment  els  edificis  i  els  elements  arquitectònics.  També 

destaquen els  jaciments arqueològics. També és  important el patrimoni natural, no tant 

percentualment, sinó en superfície i rellevància paisatgística. 

En  la  següent  taula  es poden  observar  les  dades  absolutes  i  els  percentatges  tant  per 

àmbits com per tipologies: 

 

Àmbits / Tipologies  Codi Nombre  %  Nombre  % 

      Àmbits  Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE     203  69%     100% 
Edificis 1.1       112  55% 

Conjunts arquitectònics 1.2       5  2% 
Elements arquitectònics 1.3       51  25% 
Jaciments arqueològics 1.4       31  15% 

Obra civil 1.5        4  2% 

PATRIMONI MOBLE     22  7%     100% 
Elements urbans 2.1       7  32% 

Objectes 2.2       10  45% 
Col∙leccions 2.3       5  23% 

PATRIMONI DOCUMENTAL     17  6%     100% 
Fons d'imatges 3.1       4  24% 

Fons documentals 3.2       13  76% 
Fons bibliogràfics 3.3        0  0% 

PATRIMONI IMMATERIAL     29  10%     100% 
Manifestacions festives 4.1       13  45% 

Tècniques artesanals 4.2       2  7% 
Tradició oral 4.3       4  14% 

Música i dansa 4.4       6  21% 
Costumari 4.5       4  14% 

PATRIMONI NATURAL     23  8%     100% 
Zones d'interès 5.1       20  87% 

Espècimens botànics 5.2        3  13% 

TOTALS    294  100% 294    
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PATRIMONI IMMOBLE 

En  la selecció dels elements  fitxats de patrimoni  immoble, s’ha partit bàsicament de  les 

Normes  Subsidiàries  i  del  catàleg  de masies,  en  fase  d’aprovació  inicial.  També  s’han 

consultat  els  corresponents  arxius  i  inventaris  citats  en  l’apartat  de  metodologia, 

especialment  l’Inventari  del  Patrimoni  Arquitectònic  de  la  Generalitat,  l’Inventari  del 

Patrimoni Arqueològic de la Generalitat i l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 

del  Museu  Nacional  de  la  Ciència  i  la  Tècnica.  Aquests  llistats  preexistents  s’han 

confrontat  amb  el  treball  de  camp,  incorporant  o  descartant  elements  segons  les 

característiques de cada element. 
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En  el  cas del municipi de Casserres,  el patrimoni  immoble  és un  clar  reflex de  la  seva 

evolució històrica, des dels inicis fins els nostres dies, en el sentit més estricte i literal de 

l’expressió. 

A  l’hora  de  presentar  i  analitzar  els  resultats  de  la  recerca,  dins  l’àmbit  de  patrimoni 

immoble hem establert cinc tipologies: 

 Edificis.  Es  tracta  d’edificis  singulars  amb  valor  monumental,  artístic,  històric, 

etnològic, identitari o simbòlic, ja sigui d’ús social, religiós, industrial, militar, etc. 

 

 Conjunts  arquitectònics.  Diversos  edificis  que  formen  un  conjunt  o  estructures 

complexes composades per diversos elements construïts. 

 

 Elements arquitectònics. Poden ser elements rellevants d’un edifici: parts singulars 

d’edificis, elements d’origen arquitectònic que ja no formen part de cap edifici; o 

estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire rural i popular. 

 

 Jaciments  arqueològics.  Jaciments  arqueològics  de  qualsevol  tipus  i  cronologia. 

Inclou estructures en estat de ruïna. 

 

 Obra civil. Obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

Percentualment,  destaca  la  tipologia  d’edificis  amb  un  55%  seguida  de  la  d’elements 

arquitectònics, amb un 25% i dels jaciments arqueològics amb un 15%. Les tipologies amb 

menor percentatge de representació corresponen als conjunts arquitectònics i l’obra civil. 

Tipologia d’edificis  

Dins  d’aquesta  tipologia,  entesa  com  a  construcció  unitària,  tant  formalment  com 

volumètrica, s’han inventariat 112 edificis.  

El municipi de Casserres es caracteritza per tenir un nucli urbà, relativament petit, amb un 

origen molt antic,  i un poblament dispers vinculat amb  la seva economia agropecuària, 

també de  llarga tradició. El nucli urbà va créixer al voltant d’un primer nucli molt antic, 

format  a  redós  del  castell,  que  segurament  estaria  ubicat  on  hi  ha  l’Ajuntament, 

possiblement entorn el segle XIII. A finals del segle XIV s'edificà una capella en el lloc de 

l’actual església parroquial dedicada a  la Mare de Déu dels Àngels, que és una obra del 

segle  XVII.  El  carrer  Major  és  la  síntesi  d’aquell  primigeni  urbanisme;  la  resta  del 

poblament estava dispers. 

Casserres  també  es  caracteritza  per  haver mantingut  les  estructures  arquitectòniques 

clàssiques, sense que hi hagin penetrat les modes dels segles XIX i XX, a part de la creació 
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de les colònies i d’alguns elements historicistes com l’església del Roser (fitxa núm. 179) o 

la Torre de l’Amo (fitxa núm. 177) de la colònia de l’Ametlla. 

 

 

El poblament en baumes 

Les  balmes  o  baumes  són  cavitats 

allargades  i  no  gaire  profundes 

retallades per  l'erosió de  l'aigua en 

un  cingle  o  vessant  rocós  on 

penetra  la  claror  que  faciliten,  en 

absència  de  cavitats  o  coves,  la 

protecció  per  l'home.  La  seva 

formació  és  el  resultat  d'un  llarg 

procés  erosiu,  que  l’home  a 

aprofitat des d’època prehistòrica  i 

fins  l’actualitat.  Sovint  aquestes 

baumes  s’engrandien per poder‐les destinar  a habitatge  i  s’hi  feien parets  i murs, que 

alhora  servien per  sostenir el  sostre  i evitar esfondraments. Aquest  tipus d’habitatge a 

Casserres  es  documenta  fins  els  anys  40  del  passat  segle,  però  no  es  descarta  la 

possibilitat de poblament en períodes històrics anteriors.  

Les primeres construccions 

Sant  Pau  de  Casserres  (fitxa  núm. 

9)  i  Sant  Miquel  de  Fonogedell 

(fitxa  núm.  8)  són  els  elements 

representatius  de  l’arquitectura 

romànica a Casserres. En el primer 

cas  amb  pintures  al  fresc,  en  part 

conservades  in  situ  i,  en  part,  al 

Museu  Diocesà  i  Comarcal  de 

Solsona4. En el cas de Sant Miquel, 

només  conserva  l’absis,  ja que  fou 

modificada  amb  posterioritat.  De 

l’antic castell, no se’n conserva cap resta. 

                                                            
4 Durant la guerra civil foren arrencades unes magnífiques pintures romàniques que ingressaren, l'any 1940, 
al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. L'any 1979 es va fer una restauració que va permetre descobrir, 
sota l'arrebossat de la nau, unes pintures romàniques, que completen les que figuren en el Museu Diocesà i 
Comarcal de Solsona. 
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El 20 de gener del 907 el bisbe Nantigís de la Seu d'Urgell consagrava l'església a Sant Pau 

de Narbona per disposició del comte Miró. La constituïa com a parròquia dins el terme del 

castell de Casserres  i n'esmentava els seus  límits: el camí de Cardona, els  límits de Puig‐

reig,  el  riu  Llobregat  i  la  parròquia  de  Sant  Salvador  entre  d'altres.  És  una  església 

romànica d'una sola nau, rematada a llevant per un absis semicircular. La nau és coberta 

amb una volta apuntada, feta amb lloses disposades a plec de llibre. La coberta de l'absis 

és de quart d'esfera. La porta d'entrada consta de tres arcs de mig punt en degradació, 

fets  amb  dovelles,  amb  l'interior  decorat  amb  elements  vegetals  consistents  en  fulles 

inscrites dins de cercles, mentre que  l'exterior és marcat per una arquivolta, disposada 

com un guardapols i decorada amb un escacat. 

La primera notícia   documental de 

l'església  de  Sant  Miquel  de 

Fonogedell,  consta  de  l'any  1033, 

quan  el  bisbe  Ermengol  d'Urgell 

confirmà els delmes  i primícies  i  la 

sufragània  de  Sant  Miquel  de 

Fonogedell,  a  l'església  parroquial 

de Sant Pau de Casserres. Es tracta 

d’una església  romànica d'una sola 

nau  de  planta  rectangular 

rematada  a  la  capçalera  per  un 

absis  semicircular  amb  coberta  de  lloses  de  quart  d'esfera.  La  nau  està  orientada  a 

llevant, la coberta està feta amb volta de canó i teules àrabs. 

Com a únic element gòtic, hi ha una arcada dins l’edifici de l’Ajuntament, on sembla que 

hauria estat el castell superior esmentat en els documents i a redós del qual va néixer el 

nucli de Casserres. 

L’arquitectura popular de les masies 

A part del petit nucli urbà que creix a l’entorn del castell i del Carrer Major, que és  alhora 

Camí Ral i via pecuària, Casserres es caracteritza històricament pel seu poblament dispers. 

Tant  és  així  que  fins  fa  ben  pocs  anys,  l’església  parroquial  era  la  de  Sant  Pau  de 

Casserres,  nucli  històric,  però 

allunyat del nucli urbà.  

La  distribució  d’aquest  poblament 

en  masies,  cases  de  pagès  i 

masoveria  és  un  reflex  de  la  seva 

dedicació  agropecuària  i  es 

manifesta  en  una  arquitectura 
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popular, simple, de  llarga tradició  i sense gaires floritures que anirà evolucionant amb el 

pas del temps i transformant segons les necessitats de cada moment. 

Les manifestacions presents d’aquesta arquitectura  tenen el seu origen en el segle XVI, 

les més  antigues. Possiblement  fruit d’un bon moment  econòmic.  En  alguns  casos pot 

servir com exemple  la compra documentada,  l’any 1571, d’algunes masies o masoveries 

(Vilanova, La Cabana, La Barraca, el Molí) per part de Bartomeu Niubò de Cal Bernadàs. 

Es  configura  en  aquests  moments 

l’estructura  clàssica  de  masia,  de 

tres  cossos  i  planta  baixa,  pis  i 

golfes.  La  planta  baixa  dedicada  al 

bestiar  i  tasques  de  producció  i 

magatzematge d’eines i aliments. A 

la  planta  pis,  la  sala  noble  o  de 

presentació  distribueix  la  resta 

d’estances i té la llargada i amplada 

del  cos  central.  S’ha  detectat  el 

manteniment  d’aquesta  estructura 

en diverses masies: Cal Bernadàs (fitxa núm. 77), Canudes (fitxa núm. 123), Barbats (fitxa 

núm.  72),  Bernades  (fitxa  núm.60),  Casanova  de  la  Fàbrega  (fitxa  núm.  127),  Cal  Blasi 

(fitxa núm. 80), Ballús (fitxa núm. 79), Vilanova (fitxa núm. 150), Cal Cirera (fitxa núm. 88), 

Ca n’Aloy (fitxa núm. 119), Muntana (fitxa núm. 120), Caselles (fitxa núm. 128) o el Soler 

de  Sant  Pau  (fitxa  núm.  146).  D’altres  que  segurament mantenien  aquesta  estructura 

s’han transformat de manera que no es pot reconèixer, com Cal Fàbrega (fitxa núm. 90), o 

Cal Viudet Vell (fitxa núm. 117). 

Un  segon  moment  de  transformacions 

arquitectòniques  es  donarà  durant  el  segle  XVIII, 

sens  dubte  motivat  per  una  etapa  de  bonança 

econòmica.  A  part  de  l’ampliació  de  masies  o 

reestructuracions  internes  també  es  construeixen 

noves edificacions,  tal  i com es mostra en diverses 

llindes. 

Arquitectònicament,  a  finals  del  segle  XIX  es 

produeix una moda que afecta moltíssimes masies 

de la zona i és que s’amplien per la façana principal 

orientada  a  migdia,  construint  un  cos  nou  amb 

galeries  porticades,  tapant  l’antiga  façana.  Ho 

trobem  entre  d’altres  llocs  a  Cal  Blasi  (fitxa  núm. 
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80), Canudes (fitxa núm. 123),  o Bernades (fitxa núm.60) . 

 

Els molins 

Dins  el  terme  municipal  de 

Casserres  hem  documentat molins 

a  la Riera de Merola  i a  la Riera de 

Clarà.  En  la  primera  hi  trobem  el 

Molí de Dalt (fitxa núm. 34), el Molí 

del Mig (fitxa núm. 35)  i el Molí de 

Baix  (fitxa  núm.  36). A  la  Riera  de 

Clarà,  hi  ha  el Molí  Nou  del  Soler 

(fitxa  núm.  139),  el  Molí  de 

Bernadàs  (fitxa  núm.  138)  i  el 

Molinet  (fitxa  núm.  215).  Algunes 

d’aquestes  construccions  s’han 

transformat  en  habitatges  com  els 

molins de  la Riera de Merola, però 

d’altres  es  van  abandonar  i  es 

conserven molt precàriament,  com 

el Molí Nou del Soler o en molt mal 

estat  com  el Molí  de  Bernadàs,  ja 

que  el  propietari  li  va  treure  les 

teules per aprofitar‐les en una altra 

edificació  i,  a  partir  d’aquest 

moment, el  seu deteriorament  fou 

molt més ràpid. 

El Molinet és el més petit, però el més ben conservat, malgrat  l’absència de coberta,  ja 

que encara s’hi observa la pedra de moldre. 

L’arquitectura religiosa 

A part de Sant Pau de Casserres i Sant Miquel de Fonogedell, que són d’origen romànic i, 

sobretot  la primera, de gran rellevància històrica  i social pel poble ja que n’era  l’església 

parroquial; també cal destacar l’actual església parroquial dedicada a la Mare de Déu dels 

Àngels (fitxa núm. 6) i la de Santa Maria de l’Antiguitat (fitxa núm. 10). 

La primera té els seus orígens a finals del segle XIV, quan s'edifica una capella en el barri 

de Casserres, on s'hi havia establert poblament urbà. A partir de l'any 1380 es comencen 

a  conèixer  donacions  i  censals  per  a  la  seva  construcció.  L'antiga  capella  desaparegué 
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arrel de les obres d'ampliació de la nova església, l'any 1681, comissionada pel senyor de 

Casserres, Marquès  de Marimón,  el  seu  administrador  Rossinyol  i  Francesc  Niubò  als 

Bernadàs; aquests dos darrers estan enterrats al presbiteri. L'any 1704 es consagrà l'altar 

major,  sota  l'advocació de  la Mare de Déu dels Àngels. El  seu  interior  conté un valuós 

retaule barroc obra de Segimon Pujol (fitxa núm. 61), del qual se’n conserva el contracte 

(fitxa núm. 201). 

L'edifici  actual  de  Santa  Maria  de 

l’Antiguitat  és  fruit  d'una  gran 

reforma  realitzada  el  segle  XIX, 

sobre  una  antiga  ermita  d'època 

romànica  de  la  que  avui  no  se'n 

conserva  cap  rastre  visible  i  que 

havia  exercit  funcions  d'ajuda 

parroquial de  la població. Era molt 

més  petita  i  tenia  l'entrada  per  la 

façana  de  ponent.  L'edifici  ja  era 

molt  vell  i estava desmillorat quan 

pels anys 1838‐39 el "Conde de España" la destinà a dipòsit d'armes. Acabada la primera 

guerra Carlina  a Catalunya,  van  decidir  reconstruir‐la  i  ampliar‐la.  El  cos  de  l'edifici  en 

forma de creu és obra de Gregori Canudes, i les dues capelles laterals del seu fill Josep, de 

l'any  1883. Mn.  Ramon  Camp  ens  fa  una  descripció més  detallada  que  li  va  facilitar 

oralment Martí  Niubò  Soler  Bernadàs.  Explica  que  l'entrada  a  l'ermita  romànica,  per 

ponent, tenia un cobert sostingut per pilastres  i a cada costat hi havia els dos sarcòfags. 

Només tenia una capella lateral on es venerava una imatge de la Mare de Déu. No tenia 

sagristia però sí un petit cementiri annex que ja feia temps que no s'utilitzava. 

A l'interior es conserven dos interessants sarcòfags d'època medieval, procedents de Sant 

Pau de Casserres (fitxa núm. 66). 

L’arquitectura fabril 

Per les característiques físiques del terme municipal de Casserres, que té el riu Llobregat 

com a  límits al nord‐est  i al sud‐est,  la  industrialització va espetegar de cop en un poble 

tan  estructurat  al  voltant del  camp. A  finals del  segle XIX  es  van  crear  les  colònies de 

l’Ametlla o Monegal (fitxa núm. 5) i la del Guixaró (fitxa núm. 4). Es van instal∙lar a la llera 

dreta del riu Llobregat per aprofitar la força de l’aigua per a produir energia elèctrica. 

A Catalunya, les colònies industrials són molt més que un fenomen econòmic o urbanístic. 

Es tracta d’estructures complexes, globals on es van desenvolupar una sèrie de relacions 

socials,  culturals  i  morals  impulsades  i  controlades  pels  seus  propietaris,  els  amos,  i 

moltes  vegades  delegades  a  directors, mestres  o  capellans,  tots  al  servei  de  l’amo.  La 
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colònia era un ens viu, autosuficient, amb tots els serveis que  l’amo considerava bàsics  i 

elementals; sovint  les colònies es tancaven físicament amb portes  i murs, a  l’estil de  les 

ciutats medievals. 

Els orígens de  la  colònia de  l’Ametlla el  trobem a  la masia de  l'Ametlla, nom dels  seus 

propietaris. Josep Comas i Ametlla, l'any 1814 s'instal∙la en un vell molí del terme de Puig‐

reig. Uns anys més tard (1834) els germans Ramon, Josep  i Joan van rebre  l'encàrrec de 

l'Ajuntament de Gironella per reconstruir la resclosa del molí de la vila. La importància de 

la família queda palesa per la seva vinculació amb els molins de l'Ametlla de Casserres i el 

de  l'Ametlla de Merola, als que va donar nom, com amb el de Gironella  i Puig‐reig. Els 

primers tallers tèxtils s'instal∙len dins el molí amb el patrocini de Tomàs Bach de Berga. 

L'any 1858 Esteve Monegal compra 

la fàbrica i comença l'expansió de la 

colònia. L'any 1873 Esteve Monegal 

demanà  permís  per  construir  una 

nova  resclosa  per  tal  de 

modernitzar  el  sistema  productiu  i 

fer‐lo més rendible. El permís arribà 

l'any 1875  i seguidament es muntà 

una  nova  turbina,  s'amplià  l'espai 

productiu amb  la construcció d'una 

nova    fàbrica,  es  comprà  més 

maquinària i es contractaren més treballadors.  

L'any  1879 mor  Esteve Monegal  i  el  seu  fill,  Josep Monegal  i  Nogués,  continua  amb 

l'empresa iniciada pel pare. L'any 1900 la fàbrica ja disposava de les seccions de filatura i 

tissatge  i  hi  treballaven  tres‐centes  persones.  Aprofitant  la  conjuntura  de  la  Primera 

Guerra Mundial fa un creixement qualitatiu que fa ampliar el negoci i es converteix en "J. 

Monegal Nogués e Hijos" fins que  l'any 1925 es transforma en societat anònima: "Textil 

Monegal, SA". 

L'any 1966 amb  la crisi del sector tancà  les portes. Amb el final de  l'activitat productiva, 

els propietaris de la colònia oferiren als treballadors la possibilitat d'adquirir, en règim de 

propietat, els pisos on vivien. La majoria ho van acceptar. 

Josep  Monegal  i  Nogués,  el  principal  impulsor  de  la  colònia,  a  més  de  fabricant  i 

comerciant  de  cotó  a  l'engròs,  fou  vocal  (1886‐1890)  i  president  (1902  i  1928)  de  la 

Cambra de Comerç de Barcelona; també alcalde de Barcelona (1902‐03), senador (1905 i 

1907) i senador vitalici des de 1908. Els Monegal foren membres fundadors de la Caixa de 

Pensions. 
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L’origen de  la  colònia Guixaró està  associat  a  la masia  coneguda  com  a Casa Gran del 

Guixaró. El topònim es coneix per un document del segle XVII. La pubilla d'aquesta casa es 

va casar amb Francesc Guixaró i des de l'any 1627, la casa de pagès es va conèixer amb el 

nom  de  Casamitjana  i  Guixaró.  En  el  segle  XIX  per  disputes  familiars  i  problemes 

d'herències, els Guixaró van vendre  la casa  i  les  terres a Miquel Vilanova  i Marsinyach, 

que era l'hereu de la masia de la Serra de Cap de Costa de Puig‐reig. Aquest, l'any 1877, 

va encarregar a un enginyer un estudi tècnic per construir una resclosa i un canal. 

L'any  1879,  Esteve  Comelles  i 

Cluet, de Berga,  comprà una part 

de  les  terres  del mas  per  tal  de 

construir‐hi una  fàbrica de  filats  i 

teixits  de  cotó.  La  fàbrica  es 

construí entre els anys 1888 i 1889 

i  la  vella  resclosa,  de  fusta  i  amb 

un  canal  de  derivació molt  petit, 

es  construí  l'any  1895.  Ja  de  bon 

principi,  la  fàbrica  disposà  de 

turbina  per  tal  de  transformar  la 

força de l'aigua en energia mecànica que donés impuls al sistema dels embarrats i, també, 

de  màquina  de  vapor,  que  s'utilitzava  com  a  font  d'energia  complementària  per  a 

contrarestar les èpoques de sequera i la irregularitat del cabal del riu Llobregat. 

El Sr. Comelles no es limità a construir una fàbrica. Eren temps de colònies industrials i al 

costat  de  la  fàbrica  del Guixaró  també  s'hi  construïren  pisos  per  als  treballadors  i  un 

conjunt de  serveis  i equipaments per  tal que els obrers  tinguessin a  la  colònia  tot allò 

indispensable per a viure.  

Un altre edifici que féu construir, i que s'entenia com un "servei" per als treballadors, fou 

l'església. Antigament, l'església del Guixaró estava situada al costat de la fàbrica (la casa 

del director també). Actualment hi ha una petita capella a l'edifici de les antigues escoles. 

Fins  fa uns  trenta anys,  i des de  l'origen de  les colònies,  la religió  i el capellà  tenien un 

paper  cabdal  en  l'orde  social  i  la  vida  quotidiana  de  la  colònia.  El  capellà  era  qui 

coordinava  el  conjunt  de  les  activitats  socials  i  festives;  era  l'ull  vigilant  de  l'amo  a  la 

colònia i era qui difonia, entre els treballadors, el missatge que l'amo era com un pare per 

als  treballadors,  una  figura  protectora  que  els  proporcionava  feina, menjar,  pis  i  tota 

mena de serveis. 

L'any 1902 Esteve Comelles, el  fundador de  la colònia, morí  i  la colònia quedà en mans 

dels  seus  fills.  L'any 1917 els Comelles  la  van  vendre  a  Joan Prat  Sellés, de Manresa,  i 

aquest, i altres socis seus, se la van vendre, el 1929, a Marc Viladomiu i Santmartí, l'amo 

de  Viladomiu  Nou.  A  partir  d'aquest moment,  la  colònia  prengué  un  nou  impuls:  es 
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construí  la carretera que connecta el Guixaró amb Viladomiu Nou; s'ampliaren els pisos 

dels  treballadors  amb  la  construcció  de  les  galeries  (on  s'instal∙laren  els  lavabos  i  els 

safareigs);  s'inaugurà  la nova escola  (1932)  i el  camp de  futbol  i,  finalment,  l'any 1935 

arribà l'electricitat i l'aigua potable.  

Després de la Guerra Civil seguiren apareixent nous serveis i equipaments:nova resclosa i 

canal  (1942),    la guarderia  (1946),  la biblioteca  (1948), el  teatre  (1949)  i els pisos nous 

(1953);  s'anà  consolidant  l'electrificació  del  sistema  productiu  de  la  fàbrica  i  s'amplià 

l'espai  industrial  (1948‐1950).  Aquestes  novetats  van  permetre  superar,  poc  a  poc,  la 

misèria i les dificultats dels anys més durs de postguerra.  

A partir dels anys 70 del segle passat, els indicis de crisi i esgotament del sector tèxtil i del 

model de les colònies industrials es feren més palpables. La colònia anà perdent població i 

s'anaren clausurant serveis tradicionals de  la colònia com  l'escola o  la botiga. Finalment, 

la fàbrica tancà portes a finals dels anys vuitanta. Després del tancament de la fàbrica, als 

treballadors  residents  a  la  colònia  se'ls  va  oferir  la  possibilitat  d'adquirir  els  seus 

habitatges en règim de propietat. Actualment, al Guixaró hi viuen, de forma estable, una 

quarantena de persones i la fàbrica torna a encabir activitat industrial. 

Tipologia de conjunt arquitectònic 

Dins  d’aquesta  tipologia  formada  per  l’agrupació  física  de  diferents  edificis  i  elements 

arquitectònics,  que  es  poden  entendre  solidàriament  pels  seus  valors  formals  i 

volumètrics,  s’han  inventariat  5 

conjunts que es poden classificar en 

dues  categories  segons  les  seves 

característiques.  Per  un  costat  els 

conjunts  que  fan  referència  a  l’ 

urbanisme o espais públics com ara 

places o carrers que per uns motius 

o altres configuren el paisatge urbà; 

i un segon grup, que correspon a les 

dues colònies industrials. 

Corresponen  al  primer  grup  les  fitxes  del Nucli  antic  de  Casserres  (fitxa  núm.  199),  el 

Carrer Major (fitxa núm. 2) i la Plaça de la Creu (fitxa núm. 7). 

La  colònia  del  Guixaró  (fitxa  núm.  4)  i  la  Colònia  de  l’Ametlla  (fitxa  núm.  5)  són  dos 

conjunts  formats per diversos edificis que  configuren una unitat, que  responen  a unes 

característiques molt concretes d’un període molt determinat. Les conformen edificis de 

caràcter  industrial, com  la  fàbrica,  la  resclosa, el canal  i magatzems; de caràcter  social, 

com els diversos habitatges, degudament estratificats segons els càrrecs (des de  la torre 



Mapa del patrimoni cultural i natural  
de Casserres (el Berguedà) 
 

Memòria tècnica | 38  
 

de  l’amo,  a  les  cases dels  encarregats o  la dels obrers), o  l’església  i  les  escoles; o de 

caràcter públic, com fonts, carrers, safareigs, places, etc. 

 

Tipologia d’element arquitectònic  

Dins d’aquesta tipologia formada per parts d’un conjunt o d’un edifici que per sí mateix té 

prou valors com per destacar‐lo o estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire 

rural  i popular  i que testimonien activitats econòmiques, de caire  industrial, artesanal o 

agropecuari, s’han inventariat 51 elements.  

Segons els usos a què anaven destinats aquests elements els hem classificat en cinc grups: 

 Elements  arquitectònics  relacionades  amb  activitats  econòmiques  tradicionals:  

tines, forns de ginebre, forns de calç o teuleries. 

 Elements arquitectònics relacionats amb l’abastiment d’aigua: fonts i pous. 

 Elements relacionats amb els límits de propietats i termes: fites. 

 Elements arquitectònics de caràcter religiós: creus. 

 Elements arquitectònics de caràcter estructural: portalades, finestres, tanques de 

barri, etc. 

Dins  la  primera  categoria  d’aquesta  classificació  trobem  dos  tipus  d’elements  molt 

característics d’aquesta zona com son les tines i els forns d’oli.  

Pel que fa a  les tines, normalment 

el  conjunt  esta  format  per  dues 

cavitats,  la  tina  pròpiament  dita, 

que  és un pou  circular d'uns  2 m 

de  diàmetre  ,  d'una  profunditat 

que  com  a  terme  mig  no  sol 

superar  els  2  metres  i  proveït 

d'una boixa al fons per efectuar el 

buidat  i un altre  recipient que  sol 

tenir un diàmetre comprès entre 1 

i  1'5  m  i  poca  profunditat,  el 

"follador".  En  aquest  segon  recipient  és  on  la  verema  era  prèviament  aixafada  abans 

d'ésser  abocada  a  la  tina  on  es  produïa  la  fermentació.  Aquest  tipus  de  tines  són  de 

tradició medieval (COROMINAS: 2000), però no es pot precisar fins quan es van utilitzar. 

El que  sí hem pogut  saber és que després d’utilitzar‐se  com a  lloc per  fermentar el vi, 

algunes  s’havien  aprofitat  per  emmagatzemar‐hi  altres  productes.  En  el  Mapa  hem 

individualitzat aquest tipus de tines, però també s’han documentat tines dins les zones de 

treball  de  masies  com  Canudes,  Ballús,  La  Cabana,  Bernades  i  Barbats.  S’han 
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individualitzat 18 grups de  tines a: Cal França  (fitxa núm. 246); Cal Xoriguer  (fitxa núm. 

258); Els Colls  (fitxa núm. 278); Ca n’Aloy  (fitxa núm. 231); Ballús  (fitxa núm. 257); Cal 

Fàbrega  (fitxa núm.  280); Ripés  (fitxa núm.  247); Cal  Segarra de Baix  (fitxa núm.  281); 

Manudells (fitxa núm. 282);  la Baga de Bernadàs (fitxa núm. 277); La Barraca (fitxa núm. 

274); Vilanova (fitxes núm. 275 i 276); Rovirassa de Baix (fitxa núm. 272); Montoliu (fitxa 

núm. 273); Clot del Batlle  (fitxa núm. 271); Bernades  (fitxa núm. 279)  i Cal Roca  (fitxa 

núm. 248). 

Els forns d’oli es troben a les codines de pedra sorrenca properes a les cases o als camps, 

on creixien els ginebrons o ginebres. També n’existeixen de transportables que permetien 

fer  l'oli en qualsevol  lloc, però el més usual és que s'aprofitessin  les  lloses de pedra. Un 

cop escollit el lloc, es grava amb la piqueta una canal en forma de cercle del qual en surt 

un  regueró en  forma de Y que baixa aprofitant el 

pendent  natural  de  la  roca  fins  a  un  petit  esglaó 

que  pot  ser  natural  o  treballat,  on  es  col∙loca  un 

recipient que recull  l'oli resultant de la destil∙lació. 

A  continuació  es  prepara  el  forn,  que  recorda  els 

principis bàsics d'una carbonera. S'agafen soques  i 

arrels de ginebra, s'estellen i es deixen assecar. Un 

cop  seques, es col∙loquen en un   bidó de  llauna o 

metall  de  30  a  60  litres  de  capacitat,  tot  i  que 

també  poden  ser  més  grans  en  funció  de  la 

quantitat que es vol extreure. Les teies es disposen 

en  sentit vertical, ben premudes al damunt de  les 

quals es posa un  tros de  filat metàl∙lic  i es gira el 

bidó  de  cap  per  avall.  La  canal  o  regueró 

longitudinal  que  sobresurt  fins  al  recollidor  es 

recobreix  amb  teules  i  es  segellen  amb  fang  per 

evitar  les  impureses  i que el  foc pugui encendre  l'oli. També es  segella el bidó amb  la 

roca.  Finalment  es  cobreix  amb  troncs  d'alzina,  roure  o  pi  i  es  crema  i  es manté  la 

combustió de dotze a quaranta‐vuit hores. Un cop el foc consumit es deixa refredar a poc 

a poc per tal de no trencar el procés de refredament de l'oli. 

En el municipi de Casserres hi havia diverses  roques gravades on  s'havia  fet aquest oli 

però la virulència dels incendis de l'any 1994 va comportar que després del refredament 

de  la roca, hi hagués un procés d'erosió amb un gran poder destructiu fent que a molts 

indrets el rebaix fos de més de quinze centímetres, perdent‐se molts d'aquests forns. En 

aquest Mapa se n’han localitzat vuit: Forn de ginebre de Bernades (fitxa núm. 196); Forns 

de ginebre de la Rovirassa de Baix fitxes núm. 269 i 270); Forn de ginebre de Ballús (fitxa 

núm. 255); Forn de ginebre de Casellas (fitxa núm. 256); Forn de ginebre de Trullàs (fitxa 
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núm. 196); Forn de ginebre de Vilanova  (fitxa núm. 268)  i Forn de ginebre del Roc del 

Còdol (fitxa núm. 267). 

Els  altres  elements  inventariats  relacionats  amb  activitats  econòmiques  de  caire 

tradicional són quatre  forns de calç  (fitxes núm. 259  i 260);  forns de teules  (fitxes núm. 

16, 167 i 222); un trull (fitxa núm. 232) i una premsa (fitxa núm. 235). 

S’han  inventariat    vuit  elements  arquitectònics 

relacionats  amb  l’abastiment  d’aigua:  dos  pous 

(fitxes 218 i 245); cinc fonts (fitxes núm. 49, 50, 51,  

173  i 202)  i un safareig (fitxa núm. 241). De fet  les 

fonts de La Fàbrega (fitxa núm. 202)  i  la Font Gran 

(fitxa núm. 50), també tenen un safareig. 

El  tercer  grup  d’aquesta  subdivisió  corresponen  a 

dues  fites  antigues  de  propietat  i  de  termes;  es 

tracta de les fitxes núm. 227 i 242. 

Dins  d’aquesta  tipologia,  també  hi  ha  un  grup 

d’elements de caràcter devocional com ara creus  i 

un  campanar.  Se  n’han  documentat  fins  a  cinc: 

Creu de Ca n’Aloy (fitxa núm. 162); Creu de Salitons 

(fitxa  núm.  160);  Creu  dels  Sunyers  (fitxa  núm. 

163); La Creu Roja (fitxa núm. 158)  i  les Tres Creus 

(fitxa núm. 159). El campanar és el de  la Colònia del Guixaró  (fitxa núm. 169). Es tracta 

d’una  obra  dissenyada  per  Josep  Dalmau,  l’any  1993,  quan  s’adequa  l’edifici  de  les 

antigues escoles com a nova església de la colònia. 

Només  s’ha  documentat  aïlladament  un  únic  element  arquitectònic  de  caràcter 

estructural. Es  tracta de  la  llinda de  la casa número 18 del carrer Escodines  (fitxa núm. 

190). 

Tipologia de jaciments  

Dins d’aquesta  tipologia, on  s’inclouen 

els  restes  o  vestigis  del  passat  de 

qualsevol  tipus  de  cronologia  i 

estructures  en  estat  de  ruïna,  s’han 

inventariat trenta un jaciments.  

Per  documentar  el  patrimoni 

arqueològic de Casserres s’ha partit de 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de 
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Catalunya  (IPAC)  del  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  de  les 

informacions  de  la  Societat  d’Arqueologia  del  Berguedà,  personalitzades  per  Jaume 

Bernades i Josep Sànchez. Si han afegit els masos enrunats, que no conserven la coberta i 

sense possibilitat de reconèixer l’alçat a simple vista. 

L’IPAC comptabilitza un  total de 23  jaciments arqueològics; però  la  fitxa oberta amb el 

nom,  Prop  del  serrat  de  la  Talaia,  va  ser  una  intervenció  d’urgència  que  no  va  donar 

resultats positius en  troballes de  restes arqueològiques. Per  tant, en  realitat  són 22 els 

jaciments  reals  fitxats  pel  Departament  de  Cultura.  Amb  la  realització  del  Mapa  del 

Patrimoni  Cultural  i  Natural  de  Casserres,  cal  afegir‐hi  9  jaciments  nous:  sis  masies 

enrunades  com  la  de  Cal  Calau  (fitxa  núm.  82),  Cal  Marxant  (fitxa  núm.  154),  Cal 

Passavant  (fitxa núm. 155), Cal Pau Sastre  (fitxa núm. 101), Cal Ros de Baix  (fitxa núm. 

108)  o  Serraseca  (fitxa  núm.  156);  tres  jaciments  fruit  de  la  recerca  de  la  Societat 

d’Arqueologia del Berguedà com els Boïgots del Soler (fitxa núm. 220), la vil∙la romana de 

Viladases (fitxa núm. 261) o la Bauma del Serrat de Terra Cuques (fitxa núm. 263). Un nou 

jaciment que s’hauria de comptabilitzar a  l’IPAC és de Cal peu Curt  (fitxa núm. 21) que 

consisteix en  troballes  realitzades en el  transcurs del projecte de  recerca:  Evolució del 

poblament a  la Plana Central del Berguedà des de  l'època Baix  Imperial Romana  fins a 

l'alta edat mitjana (MARTÍ CASTELLÓ, RAMON i CAMPRUBÍ SENSADA, JOSEP:2000). 

És molt probable que el número de  jaciments pugui augmentar a mesura que es  facin 

noves  intervencions  i  s’investigui més,  ja  que  el  poblament  dispers  és molt  elevat  i  la 

troballa de ceràmica en superfícies és molt freqüent.  

La presència de poblament prehistòric dins els límits del municipi de Casserres no ha estat 

suficientment estudiat. Es parla de material prehistòric sense determinar a  la Balma de 

les Mules  (Fitxa  núm.  11)  o  a  la  Balma  de  barbats  (Fitxa  núm.  12);  però  una  recerca 

acurada  en  moltes  de  les  baumes  existents  en  el  municipi  ens  podrien  donar  més 

informació,  si  és  que  encara  queden  vestigis,  ja  que  s’han  ocupat  durant  diversos 

períodes històrics i el sòl és rocós, cosa que en dificulta la sedimentació. 

El  serrat  dels  Tres  Hereus  (Fitxa  núm.  25)  és  el  jaciment  d’època  ibèrica  més  ben 

documentat.  Tot  i  que  en  principi  semblava  un  establiment  amb  una  cronologia molt 

concreta dels ss. II i I aC., ha resultat ser un establiment ibèric amb cronologies molt més 

antigues,  encara  per  precisar,  i  amb  una  pervivència  fins  a  l’alta  edat mitjana.  S’han 

documentat  restes de  ceràmica en  superfície d’època  ibèrica al  serrat de Terra Cuques 

(fitxa núm.24) o al Tossal d’Irene (fitxa núm.30) o a Cal Peu Curt (fitxa núm. 21); però per 

confirmar‐ne la tipologia i la cronologia caldrà esperar a futures recerques. 

El  jaciment de  la  vil∙la  romana  de Viladases  (fitxa  núm.  261)  documentada  a  partir  de 

material  arqueològic  en  superfície  i,  per  tant,  per  confirmar‐ne  la  tipologia  no  pot  ser 

l’única evidència de poblament rural romà. Sobretot tenint en compte  la gran quantitat 
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de  masies  i  cases  de  pagès  de  la 

zona.  Segur  que  futurs  treballs  de 

recerca ampliaran aquests resultats. 

De moment, però,  sí que es poden 

observar  dos  punts  que  es  poden 

identificar  com  assentaments, 

segurament  de  caràcter  rural,  en 

època  romana:  Sant  Pere  de 

Casserres  (Fitxa  núm.  28)  i  la  zona 

de  Sant  Salvi  (fitxes  núm.  19,  20  i 

26).  Tant  en  un  cas  com  en  l’altra 

existeix una  llarga pervivència d’ocupació, que  recents excavacions arqueològiques han 

posat  al  descobert.  I  és  que  l’abast  real  d’aquest  dos  jaciments  només  s’apunta molt 

incipientment,a  l’espera  d’excavacions  en  extensió.  La  diferència  entre  Sant  Pere  de 

Casserres i Sant Salvi, és que mentre en el primer cas l’ocupació del lloc es produeix en un 

moment de l’alta edat mitjana; a la zona de Sant Salvi sembla que es mantingui l’ocupació 

gairebé  sense  interrupcions  fins  els  nostres  dies.  També  caldrà  veure  en  un  futur  les 

relacions existents entre Sant Salvi i Santa Maria de l’Antiguitat (Fitxa núm. 29). 

Els  jaciments  de  Can  Bernades  (Fitxa  núm.  13)  o  Codines  de  Barbats  (Fitxa  núm.  14), 

podrien  ser els primers establiments d’una nova població  reforçada per  la  voluntat de 

repoblament dels nous comtats francs. En aquest nou projecte l’establiment de punts de 

control del que seria  la Marca Hispànica serà vital com assenyalen alguns documents de 

l’època,  que  fan  referència  al  Castell  de  Casserres.  Alguns  documents  parlen  de 

l’existència  de  dos  castells,  el  castell  inferior  i  el  castell  superior.  El  més  acceptat 

actualment és que l’antic i que dóna nom al poble estaria situat a prop de l’església, en la 

zona coneguda com el Castellot (fitxa núm. 14), damunt un penya‐segat dominant la Riera 

de  Clarà  i  l’actual  pantà  de  Sant  Pau.  L’altre,  s’ubicaria  al  nucli  antic  on  hi  ha  l’actual 

Ajuntament. 

Tipologia d’obra civil  

Finalment, dins de  la darrera de  les  tipologies del patrimoni  immoble, que  inclou obres 

d’enginyeria  de  caràcter  públic  o 

comunal,  s’han  inventariat  quatre 

elements.  La  majoria  d’aquests 

elements,  exceptuant  la  Resclosa  i 

canal  del  Guixaró  (fitxa  núm.  37), 

són camins d’interès històric com el 

Camí  Ral  (fitxa  núm.  193),  el  Camí 
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de la sal (fitxa núm. 192) o els camins ramaders (fitxa núm. 194).  

Els camins ramaders són camins públics per on discorre o ha discorregut tradicionalment 

el trànsit ramader. Els camins ramaders tenen un paper clau en el medi natural al servir 

com a eixos de connexió entre ecosistemes diferents,  fomentant  la biodiversitat de  les 

espècies i actuant com un corredor ecològic de patrimoni públic format pels centenars de 

quilòmetres que creuen Catalunya, amb un elevat valor turístic. 

PATRIMONI MOBLE 

Dins d’aquest àmbit hem pogut classificar vint‐i‐dos elements del patrimoni de Casserres 

que  s’adapten  a  les  tres  tipologies  de  patrimoni moble:  elements  urbans,  objectes  i 

col∙leccions. 

 

S’han detectat 7 elements urbans que han estat  inventariats en aquest  treball  i que es 

poden agrupar en tres grups, a partir de la seva funcionalitat: els monuments ubicats a la 

via pública;  les  fonts  i els elements devocionals. Del primer  grup ens  trobem  amb dos 

monuments, el dedicat a  la Vila de 

Casserres  (fitxa  núm.  71)  i  el 

dedicat  a  les  víctimes  i  voluntaris 

dels  incendis  que  van  afectar  la 

comarca  l’any 1994 (fitxa núm. 70). 

S’han  inventariat  quatre  fonts 

urbanes:  la  font  de  l’Ametlla  de 

Casserres  (fitxa  núm.183),  la  Font 

de  la  Bauma  (fitxa  núm.  170),  la 

Font de  l’Hortet  (fitxa núm. 48)  i  la 

Font del Recó (fitxa núm. 174). Com 
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a element devocional,  reconvertit gairebé en monument,  s’ha  inventariat  la Creu de  la 

Plaça de la Creu (fitxa núm. 157).  

Pel que fa a l’apartat d’objectes, se n’han documentat 10. D’aquests, destaquen objectes 

de  gran  valor  històric  i  artístic.  Precisament  per  aquesta  qualitat  artística  o  històrica, 

alguns d’ells es troben dipositats en 

museus;  és  el  cas  de  les  pintures 

romàniques de Sant Pau (fitxa núm. 

39),  el  sarcòfag  de  Sant  Pere  de 

Casserres  (fitxa  núm.62)  o  la 

lipsanoteca  de  Sant  Pau  de 

Casserres  (fitxa  núm.  65).  D’altres 

igualment  importants  conserven  la 

seva  funcionalitat  litúrgica  in  situ, 

com  els  casos  de  la  creu 

processional de Nostra Senyora dels 

Àngels (fitxa núm. 226) o el retaule de la mateixa església (fitxa núm.61). Pel que fa a les 

pintures extretes de l’església romànica de Sant Pau, uns anys més tard se’n van descobrir 

la continuació, i aquest cop es van conservar in situ; per la seva rellevància se n’ha fet una 

fitxa independent (núm. 294). També es troben en el seu lloc els sarcòfags de Santa Maria 

de l’Antiguitat (fitxa núm. 66) i el sarcòfag de Sant Pau de Casserres (fitxa núm. 64). Dins 

d’aquesta  tipologia  també  s’han  inventariat els capgrossos del Guixaró  (fitxa núm.191), 

que a més tenen la rellevància de ser centenaris, i una tartana del segle XIX. 

Pel que  fa a  les col∙leccions documentades a Casserres, n’hem  inventariat cinc: dues de 

titularitat privada i tres de titularitat pública. Les de titularitat pública corresponen al fons 

municipal d’art (fitxa núm.69), la col∙lecció del Museu Comarcal del Berguedà (fitxa núm. 

264) i la col∙lecció d'objectes litúrgics procedents de la Parròquia de Sant Pau de Casserres 

(fitxa núm. 68).  

PATRIMONI DOCUMENTAL 

Dins  d’aquest  àmbit,  s’han  inventariat  disset  elements  que  es  poden  agrupar  en  dues 

tipologies:  fons  d’imatges  i  fons  documentals,  ja  que  no  s’ha  individualitzat  cap  fons 

bibliogràfic. 
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Del primer cas, s’ha inventariat  un total de 4 fons: un de particular i tres de públics, tot i 

que  també hi ha  imatges dins  el  fons de  l’Arxiu Municipal  (fitxa núm.  42)  i  en  el  fons 

documental  del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació (fitxa núm. 195). 

Els  fons públics  són el  Fons  fotogràfic de  l'Institut Cartogràfic de Catalunya  (fitxa núm. 

200), el Fons  fotogràfic Josep Salvany de  la Biblioteca de Catalunya  (fitxa núm. 182)  i el 

Fons fotogràfic  Cèsar August Torras i Ferreri, del Centre Excursionista de Catalunya (fitxa 

núm. 152). Tots ells amb imatges molt interessants de Casserres. 

Del segon cas se n’han inventariat un total de 10 fons documentals, que es poden dividir 

en dos tipus, segons la titularitat i el seu origen: fons públic i fons privats. Dins dels fons 

privats s’hi troben els fons religiosos o d’entitats i els particulars. 

 Fons públics: Fons   documental de  l'arxiu municipal de Casserres (fitxa núm. 42); 

Fons documental de la Biblioteca de Catalunya (fitxa núm. 203); Fons documental  

de l'Arxiu Comarcal del Berguedà (fitxa núm. 132) i el Fons documental  del Servei 

de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació (fitxa núm. 195). 

 

 Fons privats: els fons religiosos com el Fons documental de l'arxiu parroquial (fitxa 

núm. 43) o Fons documental de  l'Arxiu Diocesà de Solsona (fitxa núm. 67);  i fons 

procedents d’entitats particulars com el Fons documental de l'Associació de Veïns 

i Amics del Guixaró (fitxa núm. 172) o el Fons documental de l'Associació de veïns 

de l'Ametlla de Casserres (fitxa núm. 240). 

Aquest tipus de documentació resulta summament delicada de tractar ja que, en la seva 

majoria,  parlem  de  fons  particulars  i  els  seus  titulars  per  temors  diversos,  no  volen 

publicitat. Podríem afirmar,  sense por a equivocar‐nos gaire, que  trobaríem molts més 

arxius, de major o menor  importància, però per desconfiança,  temença o no donar‐los 

importància pels seus propietaris resten en l’anonimat. 
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S’han  inclòs en aquest mapa  fons  relacionat amb Casserres que s’ubiquen dins d’arxius 

generals, com són els casos de l’Arxiu Diocesà o el de l’Arxiu Comarcal. No s’han tingut en 

compte els més reconeguts, com seria el cas de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que s’hauria 

d’inventariar en  tots els municipis, però que  ja  s’entén que poden haver‐hi documents 

relacionats amb Casserres.  

PATRIMONI IMMATERIAL 

Dins  d’aquesta  tipologia,  s’han  inclòs  dins  el mapa  del  patrimoni  cultural  de Casserres 

vint‐i‐nou  elements  que  es  poden  agrupar  en  cinc  tipologies: manifestacions  festives, 

tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa i costumari.  

 

Dins d’aquesta  tipologia de patrimoni, en destaca  l’àmbit de manifestacions  festives,  ja 

que  cal  tenir  en  compte  que  a  les  tradicionals  del  propi municipi,  s’hi  sumen  les  que 

corresponen a les colònies industrials, tant les de l’Ametlla com les del Guixaró. Hi trobem 

les festes patronals, Festa Major d'estiu de Casserres (fitxa núm. 185), que es celebra per 

Sant Bartomeu o la Festa Major d'hivern de Casserres (fitxa núm. 184) que es celebra per 

Sant Josep. També s’han inventariat 

les  que  tenen  un  origen  relacionat 

amb  una  festivitat  religiosa  com  la 

Cantada  de  caramelles  (fitxa  núm. 

189),  la  Trobada  de  caramelles 

(fitxa núm. 205), l’Ouada (fitxa núm. 

206), la Festa de la Mare de Déu de 

l’Antiguitat  (fitxa  núm.  239)  o 

l’Aplec de Sant Blai (fitxa núm. 237). 

La Festa de Santa Cecília (fitxa núm. 

188) no  té un origen popular, però 
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ja  té una  llarga  tradició  i és una  fita musical en  la que participen diversos col∙lectius de 

Casserres. 

A la colònia de l’Ametlla celebren la Festa Major per Sant Antoni (fitxa núm. 186) i també 

fan festa per la Mare de Déu del Roser (fitxa núm. 187). Els Focs de Sant Isidre (fitxa núm. 

180) és una  festa amb 30 anys de  tradició que  va  començar mig en broma  i  s’ha anat 

consolidant dins la colònia. Es celebra la festivitat de Sant Isidre, el 14 de maig, patró dels 

pagesos. Per la revetlla de Sant Isidre, a la nit, es fa una foguera i s'encenen petards. 

A  la  colònia del Guixaró  fan  la  Festa Major per  Sant Cristòfol  (fitxa núm. 175)  i  també 

organitzen una trobada de cotxes antics i militars (fitxa núm. 176) on venen gent d’arreu 

d’Europa. La primera vegada que es va celebrar va ser l’any 1995. 

S’han documentat dues  tècniques artesanals:  la Construcció de  jous, collars de bestiar  i 

estris del camp  (fitxa núm. 221)  realitzada per  Joan  Jané Bagués  i  la Fabricació d’oli de 

ginebra  (fitxa núm. 219). Aquesta darrera és una  tècnica  ancestral molt  coneguda  a  la 

zona que a més a més de ser un record viu ha deixat una empremta física a la pedra, com 

són els forns d’oli de ginebre que s’han documentat i inventariat en l’apartat de patrimoni 

immoble i dins la tipologia d’elements arquitectònics.  

La fabricació d'oli de ginebre o ginebró és una tècnica artesanal característica de llocs de 

poblament dispers, mitjançant  la qual s'obtenia un oli amb propietats remeieres a partir 

de la destil∙lació de teies de ginebró (Junipeurs communis) o càdec (Juniperus oxycedrus). 

Tenia  diverses  aplicacions  tant  per  l'home  com  pel  bestiar,  i  era  d'elaboració  per 

l'autoconsum que practicaven la majoria de cases pairals de la contrada. Entre les moltes 

propietats per les quals s'aplicava destaca la d'antisèptic, per curar les peülles, la sarna i la 

ronya del bestiar, per  les revinclades, per  facilitar  l'expulsió de  la placenta dels animals. 

Barrejat amb oli d'ametlles, s'utilitza pel mal d'orella, i afegit a l'oli de sàlvia i el de xiprer, 

serveix per fer massatges contra la cel∙lulitis. 

També s’han inventariat un parell de llegendes: la del roc de la Mel (fitxa núm. 46) i la del 

Condemnat (fitxa núm. 63); així com dues dites relacionades amb el poble com són la de 

que “a Casserres no s’hi arriba ni per mar ni per terra” (fitxa núm. 212) i la de que a “Cal 

Bernadàs ensenyen de modus” (fitxa núm.287). 

L’àmbit de música i dansa ve presidit per una sèrie de goigs que es canten a les diferents 

esglésies  i  ermites  del  municipi.  No  s’ha  inventariat  el  goig  imprès,  com  a  objecte 

bibliogràfic,  d’edició  concreta,  sinó  el  fet  antropològic  d’aquests  himnes  cantats.  En 

concret s’han  inventariat els Goigs a honor de Sant Blai (fitxa núm. 289), els Goigs de  la 

Mare de Déu del Roser (fitxa núm. 291), els Goigs de Nostra Senyora de l’Antiguitat (fitxa 

núm. 288), els Goigs de Sant Pau, bisbe de Narbona  (fitxa núm. 292), els Goigs de Sant 

Bartomeu (fitxa núm. 290). 
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La  darrera  tipologia  del  patrimoni  immaterial  fa  referència  a  maneres  d’actuar, 

comportaments socials relacionats amb els cicles de  la vida com el naixement o  la mort, 

actituds  relacionades  amb  les  creences,  específiques  de  la  localitat  o  del  seu  entorn. 

Aquestes  actituds o  aquests  comportaments no  s’acostumen  a delimitar per un  terme 

municipal sinó que forma part d’un col∙lectiu més global, relacionat amb la geografia del 

lloc.  Sovint  no  es  tenen  en  compte  a  l’hora  de  fer  aquest  tipus  d’inventari  perquè  els 

mateixos entrevistats ho consideren una cosa normal o, en molts casos, ho tenen guardat 

en un  calaix molt profund de  la  seva memòria,  ja que potser  fa molts  anys que no es 

practiquen  i només ho han  sentit explicar  als pares,  als padrins o  als  avis. A Casserres 

n’hem  inventariat  quatre,  però  estic  convençut  que  una  recerca  antropològica  en 

profunditat  en  documentaria més.  Els  inventariats  a  Casserres  són:  Rentar  la  roba  de 

malalts i de morts (fitxa núm. 58), Les Priores (fitxa núm. 204), Portar a batejar els infants 

sota una  teula  (fitxa núm. 285)  i  Les pedres de  llamp  i el naixement dels  infants  (fitxa 

núm. 286). El safareig de les Guinguetes era el lloc seleccionat per la població per portar a 

rentar la roba de llit, sobretot, de malalts i difunts; d’aquesta manera s’evitava possibles 

contagis. 

PATRIMONI NATURAL 

S’han  inclòs  vint‐i‐tres  elements  en  el Mapa  del  Patrimoni  Cultural  de  Casserres  dins 

l’àmbit del Patrimoni Natural. Dins d’aquest, es diferencien dues tipologies o categories: 

els espècimens botànics  i  les  zones d’interès natural. El primer grup engloba qualsevol 

individu o espècie vegetal que destaqui per  les seves singularitats,  ja sigui raresa o àrea 

de distribució, vulnerabilitat o  fragilitat, singularitat o port general de  l’individu; mentre 

que les àrees d’interès són zones d’alt valor ecològic, paisatgístic o cultural. 

 

Dins d’aquesta primera tipologia es pot fer una segona classificació amb criteris de gestió 

i conservació, atenent si el tipus d’element fitxat és un espècimen (o individu) o si per al 

contrari és una espècie (parlant llavors a nivell de població d’individus).  
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S’han documentat dues espècies arbòries: 

dues alzines (Quercus  ilex ssp ballota)  i un 

roure  (Quercus  faginea).  Es  tracta  en 

concret  de  l’Alzina  de  Manudells  (fitxa 

núm.  229),  l’Alzina  dels  Colls  (fitxa  núm. 

40)  i el Roure del Gorg de Sant Joan  (fitxa 

núm. 265). 

Les  zones  d’interès  inventariades  responen  a  diverses  morfologies:  arbredes  com  la 

Roureda  de  la  Font  dels  pagesos  (fitxa 

núm. 53); també hi trobem rieres com  la 

Riera de Clarà (fitxa núm. 208), la Riera de 

Merola  (fitxa núm. 207) o  la Riera de  les 

Febres  (fitxa  núm.  211)  i  una  zona  de 

nidificació  d’orenetes  (fitxa  núm.  210). 

Finalment trobem un grup força nombrós 

de  fonts  i  espais  vinculats  amb  l’aigua, 

que és un dels elements vitals per la vida. 

Aquestes fonts es mantenen en diferents estats de conservació, que varia segons l’època 

de  l’any. Es tracta de  la Font de Ca  l’Escaler (fitxa núm. 56);  la Font de Cal Pasqual (fitxa 

núm. 57); la Font de la Quera (fitxa núm. 238); la Font de la Salut (fitxa núm. 230); la Font 

de La Serra  (fitxa núm. 54);  la Font de  l’Arç  (fitxa núm. 59);  la Font de Les Febres  (fitxa 

núm. 266); la Font de Pixabous (fitxa núm. 284); la Font de Bernades (fitxa núm. 224); la 

Font dels Pagesos  (fitxa núm. 55)  i  la Font de’n Bernades  (fitxa núm. 223). També  s’ha 

inventariat la zona del Pantà de Sant Pau (fitxa núm. 209) i la llera dreta del riu Llobregat 

que  pertany  al  municipi  de  Casserres  (fitxa  núm.  165)  i  el  delimita  al  nord,  on  es 

desenvolupà la colònia de l’Ametlla, i al sud, on hi ha la colònia del Guixaró. 

La  zona més extensa  i  representativa és  la que  fa  referència a  l’Espai d’Interès Natural 

dels Tres hereus (fitxa núm. 41). La Llei 12/1985, de 13 de  juny, d’espais naturals, crea  i 

regula  la  figura del Pla d’espais d’interès natural, el qual  té per objecte  la delimitació  i 

l’establiment  de  les  determinacions  necessàries  per  a  la  població  bàsica  dels  espais 

naturals,  la  conservació  dels  quals  ha  d’assegurar,  d’acord  amb  els  valors  científics, 

ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. 



Mapa del patrimoni cultural i natural  
de Casserres (el Berguedà) 
 

Memòria tècnica | 50  
 

 

ESTAT  ACTUAL  DELS  ELEMENTS  FITXATS  

PROTECCIÓ LEGAL 

La situació dels 294 elements  inclosos en el Mapa del Patrimoni Cultural de Casserres a 

nivell de protecció  legal és molt heterogènia. No existeix un marc legal específic per a  la 

protecció del patrimoni cultural de Casserres. El planejament urbanístic del municipi són 

les  Normes  Subsidiàries  de  Planejament,  aprovades  definitivament  per  la  Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 19 de desembre del 1990, i publicades el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1402 del 4/02/1991. Posteriorment, en sessió 

de  25  de  gener  de  2007,  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Barcelona  va  donar 

conformitat a un text refós de  les normes urbanístiques trameses per  l’Ajuntament que 

incloïa  les  diverses  modificacions  puntuals  realitzades  fins  llavors,  les  quals  foren 

publicades  al  DOGC  núm.  4846  del  21/03/2007.  No  existeix  cap  catàleg  de  patrimoni 

històric  i  arquitectònic,  ni  tampoc  existeix  un  Pla  especial  de  Protecció  del  Patrimoni 

Cultural. Només hi ha un catàleg de masies en sòl no urbanitzable, en  fase d’aprovació 

inicial. 

El context normatiu vigent català que incideix sobre la Protecció del Patrimoni  Cultural 

català i que afecta a Casserres és: 

 La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

 Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de Protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic de Catalunya (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

 La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. 

 La Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. 

 La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais Naturals. 

La Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (LPCC),  estableix tres categories de protecció 

comunes  a béns mobles,  immobles  i  immaterials: els Béns Culturals d’Interès Nacional 

(BCIN),  els  béns  catalogats  i  la  resta  de  béns  integrants  del  patrimoni  cultural  català, 

segons  el  concepte  definit  en  l’article  primer.  Pel  que  fa  a  la  màxima  categoria  de 

protecció,  els  Béns  culturals  d’Interès Nacional  (BCIN),  equiparables  als  Béns  d’Interès 

Cultural  (BIC)  de  la  legislació  estatal  (1985),  s’atribueix  a  la  Generalitat  la  facultat  de 

declarar els béns d’interès cultural. 

La  Llei  crea una  segona esfera de protecció dels béns del patrimoni  cultural de menor 

rellevància,  els  béns  catalogats,  els  instruments  de  protecció  i  de  control  dels  quals 

recauen principalment en els municipis o consells comarcals, si el municipi té menys de 
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5.000 habitants, com és el cas de Casserres. Aquesta  figura es denomina Béns Culturals 

d’Interès Local (BCIL). 

Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

D'acord  amb  els  articles  7.1  i  13.1  de  la  LPCC,  "els  béns més  rellevants  del  patrimoni 

cultural català, tant mobles com immobles, han de ser declarats d'interès nacional" i "han 

de  ser  inscrits  en  el  Registre  de  Béns  Culturals  d'Interès  Nacional"  gestionat  pel 

Departament  de  Cultura.  D'acord  amb  la  disposició  addicional  primera  de  la  LPCC;  el 

decret de 22 d'abril de 1949, sobre protecció de castells, i la disposició addicional segona 

de  la Llei 6/1985, de 25 de  juny, del patrimoni històric espanyol, correspondria atorgar 

aquest  nivell  de  protecció  a  les  creus  de  terme  de  més  de  100  anys  i  a  totes  les 

fortificacions i castells.  

En el cas de Casserres, per un decret de l’any 1949 que està emparat per la Llei 9/1993 de 

Patrimoni Cultural Català, tots els castells són BCIN; en un document de l'any 1347 parla 

d'un castrum  inferiorem  i un castrum superiorem, és a dir, dos castells. Segons un autor 

local, un d'ells es trobaria a prop de l'església de Sant Pau de Casserres i el segon, on ara 

hi ha  l'Ajuntament. A  l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya es cataloga el 

castell com Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN R‐I‐51‐5239/625 MH/ BOE 5/05/1949),  i 

el situa a Sant Pau de Casserres (fitxa núm. 3). Però pel que fa al castell superior, situat al 

lloc de l’actual edifici de l’Ajuntament, del que només es conserva un arc apuntat i on en 

les darreres obres de reforma no es va detectar cap resta antiga, no consta amb nivell de 

protecció com a BCIN, probablement epr desconeixement de  l’existència en el moment 

de  fre  les  inscripcions a  l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El  cert és 

que està  fonamentat directament damunt  la roca natural  i  la continuïtat de poblament, 

des dels segles XII o XIII, dificulta la conservació de sediments o estructures antigues, però 

la documentació deixa clara l’existència d’aquest segon castell. 

En relació al nucli antic, en concret el Carrer Major i la Plaça de la Creu, l’Ajuntament, el 

21 de  gener de  1977,  sol∙licità  a  la Direcció General del Patrimoni Artístic  i Cultural  la 

declaració de Monument Històric Artístic d’Interès Local. Segons acord publicat al BOE de 

20 de juliol de 1977 es va iniciar l’expedient de declaració el 23 de maig del mateix any. 

A  sol∙licitud  dels  veïns  de  27  de  setembre  de  1977,  que  s’oposaven  a  l’expedient  de 

declaració de Monument,  l’Ajuntament demana un  informe tècnic a  la Direcció General 

del patrimoni Artístic. 

El 3 de maig de 1979 es fa una  inspecció al conjunt sense avisar a  l’Ajuntament  i s’emet 

un informe. Arrel de l’informe, el 17 d’octubre de 1979, el subsecretari de Cultura declara 

Monument Històric Artístic d’Interès Local al Carrer Major i Plaça de la Creu de Casserres 

(BOE de 15 de novembre).  Immediatament, el 20 de novembre,  l’Ajuntament presenta 

recurs de  reposició davant el Ministeri de Cultura. A més, el 18 de novembre de 1980 
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també  presenta  a  la  Sala  Contenciós  ‐  Administratiu  de  l’Audiència  Nacional  recurs 

Contenciós Administratiu que,  segons  sembla, no prospera, perquè amb data de 26 de 

maig de 1981, la Direcció General de Belles Arts resol publicar l’Ordre del 10 de febrer per 

resoldre  el  recurs  de  reposició  interposat  per  l’Ajuntament,  disposant  la  retroacció  de 

l’expedient, perquè practiqui la inspecció ocular sol∙licitada. 

Amb  els  canvis  de  competències,  el  21  d’octubre  de  1983,  el  Servei  del  Patrimoni 

Arquitectònic demana data per  fer  la  inspecció, però no existeix  constància oficial que 

s’hagi  realitzat.  Tot  i  aquest  procediment,  com  veurem  seguidament,  el  nucli  antic  de 

Casserres i el carrer Major tenen condició de BCIL. 

 

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

D'acord  amb  l'article  15  de  la  Llei  9/1993,  "els  béns  integrants  del  patrimoni  cultural 

català que, tot  i  llur significació  i  importància, no compleixin  les condicions pròpies dels 

béns culturals d'interès nacional han de ser  inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

Català". L'article 17  fixa que  "la catalogació de béns  immobles  s'efectua mitjançant  llur 

declaració com a Béns Culturals d'Interès Local".  

La disposició addicional primera de la LPCC determina que "els béns immobles que en el 

moment de  l'entrada en vigor d'aquesta  Llei estiguin  inclosos en  catàlegs de patrimoni 

cultural  incorporats en plans urbanístics passen a  tenir,  llevat que  siguin béns  culturals 

d'interès nacional, la consideració de béns culturals d'interès local i queden inclosos en el 

Catàleg del Patrimoni Cultural Català". 

En el cas de Casserres són tots aquells que s’inclouen a les NNSS abans referenciades són 

considerats BCIL: 

 

Número  Nom 

1    Can Biel 
2  Carrer Major 
4  Colònia Guixaró 
5  L'Ametlla de Casserres 
6  Mare de Déu dels Àngels 
7  Plaça de la Creu 
8  Sant Miquel de Fonogedell 
9  Sant Pau de Casserres 
10  Santa Maria de l'Antiguitat 
60  Mas Bernades 
72  Barbats 
77  Can Bernadàs 
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88  Cal Cirera 
119  Ca n'Eloi 
123  Canudes 
146  Soler de Sant Pau 
177  Torre de l'amo de l'Ametlla 
179  Mare de Déu del Roser de l’Ametlla 
199  Nucli antic de Casserres 

 

 

Pla  Especial d'Interès Natural  

La Llei 12/1985, de 13 de  juny, d'espais naturals, crea  i  regula  la  figura del Pla d'espais 

d'interès  natural,  el  qual  té  per  objecte  la  delimitació  i  l'establiment  de  les 

determinacions necessàries per a  la protecció bàsica dels espais naturals,  la conservació 

dels  quals  ha  d'assegurar,  d'acord  amb  els  valors  científics,  ecològics,  paisatgístics, 

culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. 

Es  potenciaran  segons  aquestes  finalitats  els  usos  i  les  activitats  agrícoles,  ramaderes, 

forestals, cinegètiques, d'aqüicultura, de pesca, i de turisme rural, principals fonts de vida 

de  la  majoria  d'habitants  dels  seus  municipis,  s'impulsarà  el  desenvolupament  dels 

territoris de  la zona per tal d'evitar el despoblament rural,  i es promouran  les activitats 

descontaminants del medi. 

Per resolució de 21 de juny de 2000, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 29 de 

maig de 2000,  i pel qual s'aprova definitivament el Pla especial de delimitació definitiva 

dels espais del PEIN Serra del Catllaràs, Serra d'Ensija  ‐ els Rasos de Peguera, Serra de 

Queralt, Serra de Picancel i els Tres Hereus (fitxa núm. 41). 

Zona de nidificació d’orenetes (fitxa núm. 210) 

En  diferents  indrets  del municipi,  ja  sigui  en  cases  del  nucli  urbà  o  per  les  diferents 

masies, es poden observar  colònies de les espècies oreneta cuablanca (Delichon urbica) i 

l’oreneta vulgar (Hirundo rustica) que hi nidifiquen. 

Totes les orenetes són espècies protegides per la llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció 

dels animals (DOGC 3926 del 16 de juliol de 2003), pel seu paper beneficiós en el control 

de plagues i insectes, com a àvides insectívores que són. Els seus nius, com tots els de les 

espècies  protegides,  no  es  poden  destruir,  tot  i  que  no  estiguin  ocupats.  Per  tant,  és 

necessària  una  autorització,  que  atorga  el Departament  de Medi Ambient  i Habitatge. 

Únicament es donen autoritzacions d’aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació (en 

aquest cas, només s’autoritza a retirar els nius fora de l’època de cria i s’obliga a mantenir 

les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer‐hi 
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els nius), per enderrocs inevitables (construccions en risc d’enrunament) o per situacions 

sanitàries molt clares.  

Camins ramaders 

Els camins ramaders estan protegits  i regulats per  la  llei 3/1995, de 23 de març, de vies 

pecuàries.  La  llei  estableix  que  els  camins  ramaders  són  béns  de  domini  públic  de  les 

Comunitats  autònomes,  i  té  per  finalitat  regular‐ne  l’ús;  defensar  la  seva  integritat; 

garantir‐ne  l’ús públic  tant en quant  facilitin el  trànsit  ramader com quan es destinin a 

altres usos compatibles o complementaris; i assegurar la correcta conservació dels camins 

ramaders,  així  com  d'altres  elements  ambientals  o  culturalment  valuosos  directament 

vinculats  a  ells,  mitjançant  l'adopció  de  les  mesures  de  protecció  i  restauració 

necessàries. 

En el cas de Casserres és la fitxa núm. 194. 

Objectes de museu 

Els  objectes  de museus,  és  a  dir  els  que  es  troben  dipositats  i  inventariats  dins  una 

col∙lecció  museística  de  Catalunya,  estan  protegits  per  la  Llei  9/1993  del  Patrimoni 

Cultural Català. Són els casos de la Lipsanoteca de Sant Pau de Casserres (fitxa núm. 65), 

les  Pintures  romàniques  de  Sant  Pau  de  Casserres  del Museu  Diocesà  i  Comarcal  de 

Solsona  (fitxa núm. 39) o el Sarcòfag de Sant Pere de Casserres  (fitxa núm. 62), que es 

troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya. 

Documentació d’arxiu de més de cent anys d’antiguitat 

Els  documents  que  tenen  més  de  cent  anys  d’antiguitat  resten  protegits  per  la  Llei 

10/2001, de 13 de  juliol d’arxius  i documents. Són els casos de  l’Acta de consagració de 

l’església de Sant Pau de Casserres (fitxa núm. 44), el Contracte per a  la construcció del 

retaule  de  Nostra  Senyora  dels  Àngels  (fitxa  núm.  201),    el  Fons  documental  de  la 

Biblioteca de Catalunya (fitxa núm. 203)  i part del Fons   documental de  l'arxiu municipal 

de Casserres (fitxa núm. 42); un total de  dos objectes concrets i dos fons d’arxiu. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Pel  que  fa  a  l’estat  de  conservació  dels  294  elements  del mapa,  cal  dir  que,  a  nivell 

general, és  força homogeni,  ja que  com demostra el  gràfic predomina el bon estat de 

conservació. Això es deu, però, que a nivell urbanístic el patrimoni immoble, sobretot els 

edificis o els elements arquitectònics, són força predominants i la majoria es troben en un 

bon estat de conservació, ja que es tracta de les residències habituals.  
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Hi  ha  cases  que  s’han  restaurat  fa  poc  i  amb  uns  criteris molt  adequats,  en  quant  a 

materials, composició, respecte pels elements originals  i colors. Per contra hi ha alguna 

mancança  en  sentit  contrari.  Arrel  dels  incendis  de  l’any  1994,  algunes  cases,  porxos, 

annexos  i  coberts  que  estaven  construïts  de  forma  tradicional,  van  quedar  totalment 

destruïts  i, no sempre,  la reconstrucció va poder mantenir el seu estat original, perdent 

els seus valors artístics. També hi ha cases que estan en desús i s’han anat deteriorant. El 

cas  del  Molí  de  Bernadàs  és  l’exemple  de  com  es  pot  degradar  ràpidament  una 

construcció si es retira la seva coberta. 

 

L’ús  continuat  d’un  edifici,  ja  sigui  com  habitatge,  espai  laboral  o  lúdic  n’és  la  seva 

principal  salvaguarda.  Per  contra  quan  un  edifici  s’abandona,  comença  el  seu 

deteriorament, fins a portar‐lo a la situació de ruïna o, fins i tot, a desaparèixer. El desús 

és el principal enemic per mantenir un bon estat de  conservació; això passa en alguns 

edificis.  

Dins l’àmbit de patrimoni immoble, la tipologia amb un estat de conservació més precari 

és la dels jaciments arqueològics. Molts han estat excavats i tornats a tapar, com són els 

casos  de  la  zona  de  Sant  Salvi,  però  la majoria  són  notícies  de  troballes  superficials  o 

casuals que no s’han pogut verificar amb una  intervenció arqueològica  i, per tant, el seu 

estat de conservació no es coneix, com tampoc es coneix la tipologia de jaciment o la seva 

cronologia. En el cas de  la Bauma del serrat de Terra Cuques  (fitxa núm. 263), es tracta 

d’un jaciment descobert recentment i que es podria degradar ràpidament, tan per agents 

naturals  o  animals  com  per  agents  antròpics.  Per  tant,  s’ha  previst  una  excavació 

d’urgència. 

De l’àmbit del patrimoni moble que inclou fonts urbanes, elements urbans, monuments, 

objectes  o  col∙leccions,  es  pot  dir  que  tenen,  a  nivell  general,  un molt  bon  estat  de 

conservació.  A  Casserres  trobem  un  elevat  respecte  per  aquest  tipus  d’elements. 
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Evidentment que els que es troben dins de museus, el seu estat de conservació és idoni. 

Un cas que ja es comenta a les recomanacions i que podria perillar és el sarcòfag de Sant 

Pau de Casserres, ja que es troba desprotegit en tots sentits. 

El patrimoni documental  també  té un bon estatus de  conservació,  sobretot els que es 

troben en institucions: Fons  documental de l'arxiu municipal de Casserres (fitxa núm. 42), 

el Fons documental de l'Arxiu Diocesà de Solsona (fitxa núm. 67), el Fons documental  del 

Servei  de  Patrimoni  Arquitectònic  Local  de  la  Diputació  (fitxa  núm.  195)  o  el  Fons 

documental de la Biblioteca de Catalunya (fitxa núm. 203). Pel que fa als arxius particulars 

és una altra història  ja que no sempre es conserven amb  les mesures de prevenció que 

exigeixen  aquests materials.  En  algun  cas, donada  la  seva  importància,  caldria  adoptar 

mesures concretes de catalogació i conservació.  

El patrimoni  immaterial documentat en  aquest mapa  gaudeix d’una excel∙lent  salut,  ja 

que es tracta d’elements vius, com la Festa Major (fitxa núm. 185), Cantada de Caramelles 

(fitxa núm. 189) o l’ Ouada (fitxa núm. 206), entre d’altres. La Festa major d’hivern (fitxa 

núm.  184)  ja  depèn més  de  les  circumstància  del moment  o  de  la  conjuntura  social  i 

econòmica. 

L’àmbit  de  patrimoni  natural  es  divideix  en  dues  tipologies:  les  zones  d’interès  i  els 

espècimens  botànics.  Tant  en  un  cas  com  en  l’altre,  el  seu  estat  de  conservació,  a 

excepció  de  casos  puntuals,  és  bo.  Això  no  vol  dir  que  no  es  puguin millorar  alguns 

aspectes.  És  important  preservar  les  franges  de  vegetació  arbòria  o  arbustiva  en  els 

diferents  marges  i  lleres  que  configuren  les  rieres  del  terme  municipal,  evitant  la 

proliferació d’espècies al∙lòctones o  invasives,  i mantenir  les  lleres netes d’obstacles per 

tal de prevenir possibles desastres en època de pluges fortes. 

CRONOLOGIA 

En referència a la cronologia dels elements inclosos en el Mapa de Casserres, com mostra 

de forma contundent la corresponent gràfica, predominen els elements d’època moderna 

i contemporània, la major part dels quals tenen una continuïtat en època contemporània. 

Aquesta és una dada que no ens ha de sorprendre, tenint en consideració tots els estudis 

i anàlisi realitzats fins el moment. Però també destaquen els elements d’època medieval.  
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També és lògic que percentualment, els jaciments arqueològics estiguin en inferioritat. La 

dificultat de conservació d’aquest tipus de restes n’és  l’explicació. En aquest cas trobem 

un 1% de possibles  jaciment amb  restes prehistòrics que encara són hipotètics  i un 6% 

d’època antiga. D’aquests predominen els d’època  ibèrica  i/o  romana, alguns arriben a 

tenir un poblament posterior en època medieval;  i en un cas hi ha una continuïtat des 

d’època romana fins època moderna. 

També hi ha un nombre molt elevat d’elements intemporals, ja que es regeixen per altres 

criteris. És el cas del patrimoni natural. 

TITULARITAT 

Al  tractar‐se d’un Mapa de patrimoni  cultural  amb un  àmbit  geogràfic delimitat per  la 

globalitat del terme municipal com a criteri d’estudi, és  lògic que el percentatge més alt 

pel que fa a la titularitat dels béns sigui el de privada. Tot i que no deixa de ser una dada 

relativa, sempre pot donar una  idea més amplia  i ens pot servir a nivell comparatiu per 

constatar una realitat força evident. 
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En tot cas, el que caldria discernir amb més deteniment és la diferència entre propietaris 

particulars  o  individuals,  com  el  cas  de  cada  habitatge,  amb  entitats  i  associacions  i 

institucions  com  l’església,  que  històricament  ha  tingut  i  continua  tenint  un  pes molt 

important  en  l’àmbit,  social,  cultural  i  polític.  Per  exemple  d’aquest  77%  de  béns  de 

titularitat  privada,  un  7’5%  pertany  a  l’església  catòlica  i  només  un  1’7%  a  entitats  o 

associacions socials o culturals. 

Del 23% de propietat pública es reparteix entre entitats públiques, com museus, arxius,  

biblioteques  i  altres  centres  culturals o  administratius;  elements urbans  gestionats per 

l’Ajuntament i béns corresponents a patrimoni immaterial, tipus manifestacions festives, 

tradicions orals o costumari, que són de domini públic sense exercir una propietat en el 

sentit legal de la paraula. 

També cal tenir en compte, si es volen fer servir aquestes dades, que hi ha unes quantes 

fitxes de conjunts que fan referència a grups de béns, que tenen diversos propietaris, com 

el nucli antic, les colònies industrials, etc. 
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ELEMENTS  NO  FITXATS  

En  l’elaboració dels Mapes de Patrimoni Cultural d’un municipi, tal  i com estableixen els 

Plecs de Prescripcions Tècniques per  la realització de Mapes de Patrimoni Cultural de  la 

Diputació de Barcelona, hi ha elements que no s’han de fitxar mai, com per exemple  les 

entitats  o  associacions  culturals  o  esportives,  les  biblioteques  o  altres  equipaments 

culturals,  l’escut municipal, personatges  il∙lustres, esdeveniments o  festivals. Els mapes 

del  patrimoni  no  són  el  cens  de  recursos  culturals  del  municipi.  No  es  tracta  de 

documentar  l’activitat cultural, sinó només aquella que  té una determinada component 

patrimonial, històrica o tradicional. 

Tampoc  s’han  de  fitxar  elements  poc  singulars  o  dubtosos,  que  no  siguin  prou 

representatius dels valors originals d’un estil o època concreta; bé per formar part d’un 

conjunt indeterminat dins el volum construït, bé perquè ha perdut en el decurs del temps 

aquells trets característics que el feien rellevant. 

Tampoc s’han de  fitxar elements de gran valor patrimonial però que s’hagin destruït, o 

que no s’hagin pogut localitzar tot i tenir referències per informació oral o bibliogràfica. 

Evidentment,  tampoc s’han de  fitxar elements que es  troben en el  terme municipal del 

poble veí, tot i que s’hagi cregut sempre que pertanyien al municipi en qüestió. 

En aquest apartat de  la memòria  s’inclouen  la  relació d’elements poc  significatius o de 

rellevància  patrimonial  però  desapareguts  que  se’n  tingui  constància,  o  elements  no 

localitzats. D’aquesta manera sempre en quedarà constància i no es perdrà la informació. 

Pot ser el cas d’un element que hagi estat robat  i que es recuperi o un element que no 

s’hagués  pogut  localitzar  en  el  seu  moment  i  per  circumstàncies  vàries  es  pugui 

redescobrir. 

Hi  ha  una  sèrie  d’edificacions,  cases  o  construccions  que  figuren  en  el  catàleg  del  Pla 

Especial Urbanístic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable que no s’han incorporat 

en el Mapa del Patrimoni Cultural de Casserres per  tractar‐se d’elements poc singulars, 

que no tenen o han perdut els seus valors a nivell històric o arquitectònic (veure annex 4).  

Abans de passar a la taula d’elements caldria ressaltar‐ne alguns per la seva importància 

amb algunes informacions recollides: 

 Retaule renaixentista de Sant Pau de Casserres:  Aquest retaule fou col∙locat l’any 

1608, però no s’ha conservat, ja que  l’any 1936 fou, com gran part del patrimoni 

cultural  religiós,  cremat.  La  descripció  és  de  X.  Sitges  (1999:34),  gràcies  a  una 

fotografia d’Albert Bastardes de l’any 1918. Ocupava tota l'embocadura de l'absis i 

constava de basament, predel∙la, dues andanes de tres vies cadascuna, més ampla 
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la  del  mig,  i  àtic.  A  l’esquerra  del 

basament  hi  havia  una  porta  per  a 

passar  a  l'absis,    guarnida  amb 

octògons  combinats  amb  creus  i 

alfardons, en relleu. A  la predel∙la  , al 

mig,  sembla  que  hi  havia  un 

manifestador, entre uns sants pintats, 

i  a  les  parts  laterals,  altres  pintures 

amb  “histories”.  Aquestes  tres  parts 

del  bancal  eren  separades  pels  plints 

de les columnes de la primera andana, 

que  eren  decorats  amb  figures 

humanes,  en  baix  relleu.  La  primera 

andana  era  centrada  per  la  fornícula 

apetxinada que aixoplugava  la  imatge 

de Sant Pau de Narbona,  la qual tenia 

als  costals  sengles estatuetes  complementàries. Més  xiques que  la de  Sant Pau 

eren Sant Pau de Casserres, les pasteres i imatges de les vies laterals: Sant Miquel 

a la dreta i un altre, no identificat, a l'esquerra. Al segon pis, a la via del mig, una 

estatueta de la Mare de Déu dins de fornícula, i als costats, dos orants, pintats; a 

les vies  laterals, pintades,  la càtedra de Sant Pere, a  la dreta,  i el martiri de Sant 

Andreu, a l'esquerra. A l'àtic, una pintura rectangular, indesxifrable a la fotografia, 

sota un  frontó  curvilini  , adaptat a  l'arcada absidal  romànica.  Les dues andanes 

eren  compartimentades  per  columnes  de  capitell  corinti  i  fusts  estriats  als  dos 

terços  superiors  i  de  grotesc  als  inferiors.  Els  frisos  deIs  entaulaments  duien 

decoració de relleu floral. 

 Capitells romànics:  Xavier Sitges va fotografiar l’any 

1958,  a  la  rectoria  de  Puig‐reig,  un  parell  de 

capitells romànics que sospita que haurien format 

part  de  la  capella  romànica  de  Santa  Maria  de 

Casserres,  quan  es  van  desmuntar  les  seves 

columnes.  Aquests  capitells,  juntament  amb 

d’altres,  van  desaparèixer  i  no  se n’han  tornat  a 

tenir  notícies.  Pel  que  pugui  ser  adjuntem  la 

descripció que en  va  fer  Sitges  (1996:47):    “eren 

de  la mateixa mida,  tenien  l’àbac  igual  i,  encara 

que  diferien  en  la  decoració,  es  veia  que  havien 

fet parella. En  l'un hi havia esculpides amb relleu 

profund unes cintes entrellaçades, que acabaven en mitges palmetes, decoració 

freqüent al segle XI; però  la peça no era pas  tan antiga, sinó del XII, com el seu 
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parió,  el  capitell  on  es  veien  a  les  cares  frontals  unes  aus  que  giraven  el  cap  i 

picotejaven una fulla situada a l'angle i, entre els dos ocells, un element floral que 

sortia  d'  una mena  de  calze  vegetal  i  que, més  amunt,  treia  una  fulla  de mitja 

palmeta per banda i acabava a dalt amb dos borrons o poncelles”. 

 Festa dels Tres tombs: pel que fa 

al patrimoni immaterial també hi 

ha  una  sèrie  de  festes 

característiques d’una època que 

a Casserres  tenien  força  tradició 

però per diverses circumstàncies 

s’han deixat de celebrar.  

  Ball  de  bastons.  També  s’ha 

deixat de fer. 

 Prop  del  Serrat  de  la  Talaia.  

L’any 2007, entre el 20 i el 24 d’agost, es va realitzar una intervenció arqueològica 

d’urgència, a prop del Serrat de  la Talaia, dirigida per  l’arqueòleg Josep Farguell. 

Per aquest motiu a  l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya hi ha una 

pre fitxa oberta amb el número 18.410, però els resultats de dita intervenció foren 

negatius  en  quant  a  la  troballa  de  elements  mobles  o  immobles  de  caràcter 

arqueològic. Per tant, no s’ha d’inventariar com element patrimonial. 
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