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1.‐ PRESENTACIÓ (Crèdits, agraïments)
Crèdits
El present treball ha estat realitzat a petició de l’Ajuntament de Castellar del Riu i ha comptat
amb el suport i el finançament de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de
Barcelona. Les bases per a la seva realització van ser acordades en el conveni subscrit per
ambdues administracions, en el marc del programa de Mapes del Patrimoni Local que gestiona
l’OPC. Ha estat realitzat per la historiadora Sara Simon Vilardaga, i ha comptat amb la
col∙laboració de l’Ajuntament de Castellar del Riu, qui ha posat els mitjans tècnics i humans
necessaris per a la seva elaboració.
Agraïments
En l’elaboració d’aquest mapa s’ha comptat amb l’ajuda i col∙laboració de diverses persones a
les quals es vol agrair la seva disponibilitat i participació. En aquest sentit cal fer una menció
específica a l’Ajuntament de Castellar del Riu, en especial al regidor de Cultura, Sr. Joan
Segado, i la Sr. Maria Perarnau, administrativa de l’ajuntament i veïna també del municipi,
ambdós han facilitat els mitjans necessaris per poder accedir la informació requerida, així com
a la seva participació i acompanyament directe en visitar alguns elements patrimonials; també
als dos alcaldes amb els que s’ha coincidit durant el transcurs del treball, el Sr. Ramon Cabra, i
el Sr. Adrià Solé, actual alcalde. També es vol fer un agraïment al Sr. Albert Sanjuan que va
formar part de l’equip de govern de l’Ajuntament en l’anterior legislatura i qui al llarg dels anys
ha fet un recull d’informació del municipi i a més és l’autor d’un llibret sobre alguns dels
elements patrimonials més destacats del terme. Cal agrair també la col∙laboració de l’arxiver
municipal, el Sr. Albert Rumbo.
D’altra banda, cal destacar també la col∙laboració d’un ampli grup de persones, la majoria
veïns del municipi, propietaris o antics residents: la família Giralt, Cati, Pere i Gabriel, la Neus
de Cal Tirador, Miquel Moya, Josep Marmi, Jordi Soler, entre molts d’altres. De fet, un
agraïment molt especial a totes i cadascuna de les persones que m’han obert les portes de
casa seva, que m’han dedicat part del seu temps a explicar‐me fets, vivències, records,.. i que
m’han facilitat informació sobre el municipi.
També he d’agrair l’especial col∙laboració de persones a les quals he consultat per qüestions
concretes, com a Josep Carreras i Balaguer, de Berga, i Josep Sánchez, de Gironella, a ambdós
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per la informació referent a diferents jaciments arqueològics i altres punts d’interès; a la Sra.
M. Alba Perarnau, directora del Museu Comarcal de Berga, Pere Barniol i Josep Farguell i
Pallarès; al Sr. Jaume Bernades, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona; a Mn.
Ramon Viladés per la seva gran ajuda i col∙laboració. Als membres de l’Espeleo Club de Gràcia,
el Sr. Jaume Ferreres i el Sr. Jordi de Vallès, a l’actual rector de Sant Llorenç de Morunys Mn.
Josep Besora i a l’anterior rector, Mn. Florenci Cases, i també molt especialment a Lluís Roca,
el carter. A totes aquelles persones que d’una manera o altra han participat, col∙laborat o
facilitat informació per a l’elaboració del present mapa.
2.‐ METODOLOGIA
En aquest capítol s’exposa la metodologia que s’ha seguit en la realització de l’inventari i en
l’elaboració de la present memòria. L’apartat s’inicia amb una breu descripció de la fitxa de
registre utilitzada, concretament el model proporcionat per l’OPC de la Diputació de
Barcelona, que ja ha estat aplicat als mapes d’altres poblacions de la província. En aquest
mateix bloc s’expliquen els criteris de selecció amb els que s’ha elaborat el llistat inicial
d’elements a inventariar. Un segon apartat exposa les diferents fases del treball realitzat i el
seu desenvolupament cronològic, des de l’elaboració del mencionat llistat fins a la redacció de
l’informe final. Finalment, es dedica un darrer bloc a donar a conèixer les fonts i arxius
consultats durant la recerca efectuada.
2.1.‐ Les fases del treball
La realització del mapa del patrimoni cultural s’ha desenvolupat en tres fases principals:
-

Fase 1: Recopilació prèvia de dades, bàsicament a partir de la bibliografia existent, i
definició del llistat d’elements a fitxar.

-

Fase 2: Realització del treball de camp, basat en la localització i visita a cadascun dels
elements, recollida de dades (documentals, orals, etcètera) i registre fotogràfic per a la
posterior elaboració de les fitxes.

-

Fase 3: Treball de gabinet, en el que s’han contrastat les dades proporcionades pel
treball de camp amb la documentació existent; introducció de la informació a la base
de dades i redacció de la memòria final.

Cronològicament, cadascuna de les fases mencionades s’ha desenvolupat en les següents
etapes:
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2.1.1.‐ Recopilació prèvia de dades (Fase 1)
a) Buidat bibliogràfic i consulta de documentació oficial de diversa índole, com ara la Carta
Arqueològica de la Generalitat de Catalunya (o Inventari del Patrimoni Arqueològic de la
Generalitat de Catalunya), Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya,
Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Castellar del Riu, i també altres documents
que no sempre han aportat informació, com Inventari del Patrimoni Industrial de la
Generalitat, Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional).
Cal fer esment també a la recollida d’informació oral; que en aquest cas i en la primera fase ha
estat sobretot proporcionada per persones del consistori. Aquest tipus de recopilació de dades
és però realitzada al llarg de tot el procés del treball.
El buidatge de la bibliografia existent es va realitzar sobretot a la Biblioteca Ramon Vinyes i
Cluet de Berga, que disposa d’un ampli fons local, a més del préstec de llibres provinents
d’altres biblioteques de la província de Barcelona. Bàsicament, el que ha proporcionat més
informació bibliogràfica i quasi sempre de manera indirecte, han estat el buidatge de la revista
L’Erol, així com altres publicacions periòdiques locals, i algunes d’obres de caire general i en les
quals s’hi poden trobar escasses informacions, pinzellades sobre el municipi. A més de
publicacions dels municipis limítrofs, en les quals a vegades es pot obtenir alguna dada
complementària, i també en publicacions més específiques sobre temàtiques concretes, en les
que s’ha cercat informació que fes referència al municipi.
b) Definició del llistat de possibles elements fitxables. L’elaboració d’aquesta relació
d’elements va ser consensuat posteriorment amb els tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona i amb els membres de l’Ajuntament de Castellar del Riu.
Tot i la necessitat de disposar d’una llista definida sobre la qual desenvolupar el treball de
camp, aquesta relació no es va considerar definitivament tancada fins que no es finalitzà la
segona fase de l’inventari, ja que durant aquesta s’han identificat nous elements
inventariables, alhora que d’altres s’han eliminat.
c) Es va definir una primera estratègia a seguir en el desenvolupament del treball de camp
pròpiament dit. Distribuint el municipi en zones de treball, bàsicament per rendibilitzar al
màxim les visites.
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d) Es van intentar establir els primers contactes amb les persones que podien proporcionar
informació útil per a la realització de les fitxes, com historiadors locals, erudits del municipi o
de la comarca, i institucions, responsables d’entitats culturals, propietaris de masies, amb els
rectors de la parròquies, entre d’altres.
2.1.2.‐ Treball de camp (Fase 2)
a) El treball de camp s’ha dut a terme al llarg de tot el període de desenvolupament del treball,
tot i que s’ha procurat concentrar les visites en uns períodes, pròpiament dit es va
desenvolupar entre els mesos de maig i de principis d’octubre del 2011, però amb una major
concentració de visites en els mesos centrals de tot el procés, i amb alguna visita més puntual
realitzada posteriorment a llocs on no s’havia tingut accés o elements de nova inclusió. Per tal
de fer més àgil el treball de camp, es va procurar aplicar la coherència i la lògica, en cadascuna
de les visites, tot cercant realitzar en una mateixa jornada la visita a diferents elements que
estiguessin ubicats en una mateixa àrea de proximitat. D’aquesta manera es preparava
anticipadament cada jornada de treball de camp, amb una valoració prèvia de la cartografia de
la zona, per tal de conèixer la ubicació dels elements a inventariar, així com valorar la
possibilitat de localitzar altres elements no fitxats en les immediacions del sector a visitar. Tot i
això hi ha hagut àrees que han requerit diverses jornades de treball de camp, ja que el
municipi és força extens, bàsicament rural i en molts casos els desplaçaments s’han hagut de
realitzar a peu, amb aproximacions amb vehicle sempre que s’ha pogut.
b) La recollida de dades, es basava lògicament en la localització i la inspecció de cadascun dels
elements inclosos al llistat prèviament elaborat. La tasca més important era l’observació
directa dels elements, amb la recollida de notes per tal de realitzar posteriorment una
descripció el més acurada possible. Pel que fa a les masies, en alguns casos no ha estat
possible accedir als seus interiors.
c) Paral∙lelament es va portar a terme el registre fotogràfic dels elements inventariats, així com
la presa de coordenades UTM i de l’altitud sobre el nivell del mar.

2.1.3.‐Treball de gabinet (Fase 3)
a) El treball de gabinet s’ha centrat en la realització de les fitxes dels elements inventariats.
Aquesta tasca s’anava desenvolupant de manera paral∙lela al treball de camp, fet que ha
permès detectar errors i mancances en la recollida de dades que, tal vegada, podien
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comportar una nova visita a l’element fixat. Al mateix temps s’anava actualitzant el llistat
inicial, a mida que s’identificaven nous elements fitxables o bé es desestimava la realització
d’algunes fitxes per diferents motius.
b) Les dades proporcionades per l’observació directa i per l’aportació puntual de
col∙laboradors es contrastaven i ampliaven amb la historiografia existent; també es
complementaven amb altres inventaris, fet que permetia corregir alguns errors i mancances.
c) S’han elaborat uns llistats dels elements “no fitxats” que s’adjunten a la present memòria i
que inclouen elements fora del nucli, i d’altres que no presenten suficient entitat patrimonial o
mancats d’informació com per a ser inclosos en l’inventari, així com alguns que no han estat
localitzats.
d) Una

altra etapa important d’aquesta fase ha estat la recopilació de les diferents

informacions sol∙licitades per la fitxa model, l’obtenció de les quals no depenia estrictament de
la realització del treball de camp (relacions existents entre els elements fitxats, comprovació
de coordenades UTM, legislació de protecció, etcètera).
e) Un cop finalitzada la introducció de les informacions pertinents en la base de dades, es va
procedir a l’associació del material fotogràfic referent a cada fitxa i, en alguns casos, dels
plànols topogràfics d’ubicació dels elements.
f) Després de la revisió definitiva del conjunt de fitxes realitzades es va abordar la darrera
etapa del treball de gabinet, que va consistir en la redacció de la present memòria.

2.2.‐ Fonts consultades.
En l’elaboració del mapa s’han utilitzat diferents tipologies de fonts: bibliogràfica, arxius
públics i privats, cartogràfica, informació oral, i observació directa.
2.2.1.‐Fonts bibliogràfiques.
Una part molt important de la recerca bibliogràfica ha estat realitzada a la Biblioteca Ramon
Vinyes i Cluet de Berga, que compta amb un ampli fons local; entre les obres consultades s’ha
de recordar també el buidatge de les publicacions periòdiques comarcals que són una
important font d’informació d’àmbit local, és el cas de L’Erol, el Vilatà, la base de dades de
revistes www.racó.com , i el setmanari berguedà del diari Regió7, entre d’altres.
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Paral∙lelament també s’ha dut a terme un buidatge de la bibliografia de referència (obres
genèriques, com la Catalunya Romànica, Costumari de Joan Amades, Castells Catalans, etc.),
així com altres obres consultades al fons bibliogràfic de l’Arxiu Comarcal del Berguedà i d’altres
publicacions facilitades per particulars.

2.2.2.‐ Arxius públics i privats, i altres fonts.
En aquest cas s’ha recopilat informació procedent dels següents arxius:
-

Arxiu Municipal de Castellar del Riu

-

Arxiu Comarcal del Berguedà

-

Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà

-

Arxiu Fotogràfic Luigi de Berga

-

Arxiu del Registre de la Propietat de Berga

-

Arxiu Parroquial de Sant Llorenç de Morunys, inclou el fons de Llinars (Sant Iscle i
Santa Victòria de Llinars, i Santuari de la Mata)

A més, també s’han fet consultes a l’Arxiu particular de Josep Carreras i Balaguer, el Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona, el Museu Comarcal de Berga, i Fons Fotogràfic Salvany de la
Biblioteca de Catalunya, la Cartoteca Digital de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, Arxiu
Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
Altres consultes a incloure en aquest apartat serien els inventaris consultats i utilitzats:
-

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPAC), municipi
de Castellar del Riu.

-

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (o Carta Arqueològica
del Servei d’Arqueologia), municipi de Castellar del Riu.

-

Inventari del Patrimoni Industrial (Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya,
Generalitat de Catalunya) (IPIC). No hi ha elements inventariats.

-

Inventari dels camins ramaders del Berguedà (Grup de Defensa de la Natura del
Berguedà)

‐

Les normes subsidiàries del municipi, l’avanç del POUM i “precatàleg” de masies, en

curs d’aprovació.

8

2.2.3.‐ Cartografia
Per la realització del mapa s’ha consultat i utilitzat diversa cartografia entre la qual cal
esmentar:
-

Mapa i guia excursionista Rasos de Peguera‐Serra d’Ensija, editorial Alpina, edició
2004. E/1:25.000.

-

Mapa Comarcal de Catalunya: El Berguedà, Institut Cartogràfic de Catalunya, edició
1994. E/1:50.000.

-

Fulls 1:5.000 i ortofotomapes, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Consulta per
internet a través de la web: www.icc.cat

-

També s’ha utilitzat el sistema d’informació territorial municipal, conegut com Sitmun,
consulta per internet a l’adreça: http://sitmun.diba.cat/sitmun/indice.htm en la versió
d’accés restringit.

2.2.4.‐ Informació oral
Un treball d’aquestes característiques comporta un ampli recull de dades procedents
d’informació oral. Entre les moltes persones que han proporcionat la seva col∙laboració en
facilitar informació referent a elements patrimonials i/o a altres dades d’interès per a la
realització del mapa, hem de destacar especialment a les següents persones:

‐Ramon Cabra, Alcalde en el moment d’inici del treball
‐Adrià Solé, Alcalde actual
‐Joan Segado, regidor de cultura
‐Maria Perarnau, administrativa de l’Ajuntament
‐Albert Rumbo, arxiver municipal
‐Albert Sanjuan
‐Lluís Roca, carter
‐Família Giralt
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‐Josep Carreras i Balaguer
‐Josep Sánchez i Vicens
‐Pere Barniol, del Museu de Berga
‐Alba Perarnau, directora del Museu de Berga
‐Josep Farguell i Pallarès, arqueòleg
‐Josep Noguera, historiador
‐Jaume Bernades, director Museu Comarcal de Manresa
‐Mn. Ramon Viladés
A més de totes les persones citades, cal recordar que han proporcionat informació un gran
nombre molt més extens de veïns i veïnes del municipi, entre les quals cal comptar a totes i
cadascuna de les persones que han permès la visita a les seves cases, i que a totes aquelles que
han facilitat informació.
2.2.5.‐ L’observació directa.
L’observació directa constitueix una de les eines bàsiques per a la realització del mapa, ja que
ens permet la realització acurada de la descripció dels diferents elements que són fitxats,
poden contrastar les dades recollides, tant publicades com orals, amb l’element objecte
d’anàlisi. De fet, en general, és l’observació directa el que permet que en determinats casos es
decideixi no fitxar un element.

2.3.‐ Descripció de la fitxa del mapa de l’OPC
Tal i com s’ha dit anteriorment, la fitxa emprada per a realitzar el Mapa del Patrimoni Cultural
del municipi de Castellar del Riu ha estat dissenyada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona i constitueix un model de referència aplicat en el conjunt de mapes
que promou aquesta institució. De fet, la fitxa es gestiona mitjançant la base de dades
Microsoft Office Acces, a través d’una aplicació que ha estat igualment dissenyada per l’OPC,
on el mapa rep el darrer tractament per tal d’assolir el format final de consulta.
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Pel que fa al contingut de la fitxa cal destacar la seva gran versalitat i la variabilitat dels seus
camps; no debades, es tracta d’un instrument útil per a registrar informació relativa a
categories de patrimoni diverses i força complexes. En general, existeixen alguns camps
obligatoris, altres són tancats –i disposen d’una llista desplegable amb les opcions definides
per l’OPC‐.
Els elements fitxats poden classificar‐se en cinc àmbits generals i en diverses tipologies, que

ÀMBIT

són els següents:
1.PATRIMONI

2.PATRIMONI

3.PATRIMONI

4.PATRIMONI

5.PATRIMONI

IMMOBLE

MOBLE

DOCUMENTAL

IMMATERIAL

NATURAL

1.1.‐ Edifici

2.1.‐

3.1.‐

4.1.‐Manifestació

5.1.‐

festiva

d’interès

1.2.‐

Conjunt

Element

urbà

d’imatges

2.2.‐ Objecte

3.2.‐

arquitectònic
1.3.‐

Element

arquitectònic

TIPOLOGIA

1.4.‐

Fons

Fons

documental
2.3.‐ Col∙lecció

3.3.‐

4.2.‐

Tècnica

artesanal
Fons

5.2.‐

Zona

Espècimen

botànic

4.3.‐ Tradició oral

bibliogràfic

Jaciment

4.4.‐

Música

arqueològic

dansa

1.5.‐ Obra civil

4.5.‐ Costumari

i

En el resultat final, cada fitxa es veu reflectida en un plànol d’ubicació, on a través d’una
simbologia específica en podem identificar l’àmbit de correspondència; a més, cada fitxa va
associada a unes fotografies de l’element en qüestió.
2.4.‐ Criteris de selecció
Els criteris de selecció emprats són els que es defineixen al “Plec de condicions tècniques per a
la realització de mapes del patrimoni cultural. Novembre 2.008”, establert per l’OPC de la
Diputació de Barcelona. L’objecte principal és la recollida exhaustiva de dades del patrimoni
cultural i natural de Castellar del Riu. Així, en la selecció de les fitxes que composen el mapa
s’ha procurat aplegar el màxim nombre d’elements definidors dels trets característics del
terme municipal incloent‐hi tots aquells que poden tenir un valor patrimonial històric o de
diferenciació del lloc, i que en conjunt aporten una visió global del patrimoni local. I des del
punt de vista concret de cada element, s’ha procurat obtenir‐ne la informació necessària per
11

valorar‐lo en la seva individualitat i en el conjunt del territori; sempre tenint en compte que en
ocasions les dades queden acotades a la pròpia informació disponible i de les possibilitats reals
de recollir‐ne dades.
Cal anotar que no s’han fitxat tots els elements detectats sinó que s’ha fet una selecció seguint
els criteris següents:
‐Tots aquells elements patrimonials que ja estan contemplats en altres inventaris, bàsicament
els que ha realitzat la Generalitat de Catalunya; és el cas de l’Inventari de Patrimoni
Arquitectònic (17 elements) i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de
Catalunya (3 elements). Evidentment s’han inclòs tots aquells elements que ja tenen alguna
figura de protecció, és el cas del BCIN (El Castell de l’Espinalbet), els immobles inclosos en el
precatàleg de les NNSS del municipi. A més, en la tipologia de patrimoni natural, es compta
amb dos arbres declarats com a arbres monumentals (el Pi de les Tres Branques I i el II).
Òbviament també s’ha inclòs els espais PEIN del municipi, l’espai natural Serra d’Ensija‐els
Rasos de Peguera i l’espai natural Serra de Queralt, tanmateix també s’ha afegit una fitxa
referida a Xarxa Natura 2000, formant part del LIC número ES5130029 denominat Serres de
Queralt i Els Tossals‐Aigua d’Ora.
‐S’han fitxat els elements immobles, mobles o naturals destacables per singularitat històrica,
artística, etnològica, identitària, o simbòlica. En aquest aspecte s’ha seleccionat i inventariat un
nombre molt elevat de masies (algunes enrunades) existents al terme municipal, prenent‐se
com a base el llistat d’“Edificis tradicionals de notable interès arquitectònic i/o tipològic”,
inclòs en les NNSS, i posteriorment, també s’ha revistat a partir del llistat de “Masies i Cases
Rurals” que configura el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, de data juliol
2011, elaborat per l’empresa “aim3”. En aquest cas, s’ha de precisar que des d’un inici s’ha
treballat en base al primer llistat de les normes subsidiàries, i posteriorment s’ha fet una
revisió en base al nou document de data 2011 (pendent d’aprovació definitiva). En aquest
sentit, aquest nou document urbanístic presenta afegeix noves construccions que es
considerarien cases rurals però de més recent construcció.
‐Aquells fons documentals o fotogràfics amb un fons històric important individualment i/o per
al conjunt del municipi, i als que se’ns ha facilitat l’accés.
‐Aquelles manifestacions festives o tradicions que es consideren representatives i
identificadores del municipi.
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Així, doncs, com a figures fitxades s’han inclòs els elements més representatius del municipi i
que ofereixen una visió del conjunt del patrimoni local. Tot i això, hi ha un seguit d’altres
elements no fitxats que s’inclouen en l’apartat 4.2, i que per diverses raons com per exemple
que potser tenen poca significació, s’han incorporat en aquest apartat esmentat. Cal anotar,
que tot i ser elements no fitxats, són elements que no per això deixen de formar part del
patrimoni del municipi, i se’ls ha de continuar tenint presents en el conjunt de patrimoni
cultural de Castellar del Riu. De fet per això, el mapa és una eina integrada per diferents parts,
entre les que la més destacada i visible, són les fitxes, però també cal prendre en consideració
l’apartat de la memòria. De fet estem davant un estudi plantejat com una eina oberta, i així
s’ha de contemplar, ja que noves investigacions, altres valoracions, etcètera, poden suposar
l’enriquiment d’aquest estudi. També s’ha de valorar en el mateix sentit, pel que fa a les
perspectives patrimonials que conté el treball, ja que cal considerar‐lo com a punt de partida
per afavorir la recerca i la gestió del patrimoni, tot generant sinergies que el posin en valor i
que paral∙lelament en suposin un millor aprofundiment, que es reflecteixi en la seva ampliació
i conseqüent evolució.
3.‐ MARC D’INTERVENCIÓ GENERAL
3.1.‐ Marc geogràfic i medi físic

A dalt: Mapa de la comarca del
Berguedà amb representació dels
diferents municipis, acolorit en blau
s’assenyala el terme municipal de
Castellar del riu.
A la dreta: plànol de Castellar del Riu
amb indicació dels tres nuclis.
Fonts:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castellar_
del_Riu;
http://www.diba.es/ortofotos/08050/
08050.htm
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El municipi de Castellar del Riu està situat a l’oest de la zona central de la comarca del
Berguedà, formant part ja de l’àmbit denominat com a Alt Berguedà, i limitant en una petita
franja de territori amb la comarca del Solsonès. El municipi té una extensió 32,62 km2. El
terme limita al nord amb l’enclavament de Canals de Catllarí que pertany al municipi de
Montmajor, amb el terme de Fígols, i amb Cercs al nord‐est, cap a llevant afronta amb Berga,
pel sud amb Capolat, i a ponent limita amb el terme de Guixers que és de la comarca del
Solsonès. La configuració del terme municipal adopta una àrea de distribució força allargada
en sentit est‐oest, amb un petit reclau o entrada a la part sud, coincidint amb la zona de
Terrers que pertany al terme municipal de Capolat. El nord el municipi queda situat al sud dels
rasos de Peguera i a la part meridional del terme té la Serra de Queralt i de la Tossa (per alguns
dels Lladres). El relleu del municipi és molt accidentat, amb contrastos altitudinals importants
entre els cims i les valls profundes, així, en el seu paisatge destaquen alguns cims molt
característics, és el cas del roc d’Auró amb 1989 m i el Cogulló d’Estela amb 1847 m. Aquests
dos cims, en el seu extrem nord tenen la Torreta i el Rasets i a l’extrem sud el serrat de la
Guineu que vers el sud‐oest finalitza amb el Pla de Campllong (presidit pel Pi de les Tres
Branques), aquests delimiten una franja muntanyosa en sentit nord‐sud que suposa la divisió
del sistema hídric que discorre pel terme. Així, les aigües del sector de llevant (Espinalbet)
destacant el torrent de Tagast que davalla de la zona dels Rasets, i al sud el torrent de l’Alou
(als peus del vessant nord de la Serra de Queralt), conflueixen i aporten les seves aigües a la
riera de Metge que a partir d’aquí es dirigeix cap a Berga, essent tributària del Llobregat. Per
altra banda, vers la part oest de la zona del roc d’Auró i cim d’Estela, trobem les aigües del
torrent de Campllong que junt amb les del torrent dels Porxos conformen el riu de Castellar, i
per l’extrem de Llinars, les rases i torrents de Comabona, la riera de Cal Company i el mateix
riu de Llinars amb totes les seves rases i torrents que li són afluents, tots aquests acaben
formant part de l’Aigua d’Ora, la qual forma part de la conca del Cardener.
El municipi presenta una tipologia de poblament essencialment disseminat, el qual posa en
relleu l’amplitud de l’entorn natural que és el que ocupa la majoria d’extensió del territori.
Tanmateix, el municipi compta amb unes unitats de poblament, coincidents amb les antigues
parròquies, en concret són tres: Espinalbet, Castellar del Riu i Llinars. Aquestes unitats tenen
el seu punt central i neuràlgic format sobretot per l’església, la rectoria i a Espinalbet i Castellar
les restes de l’antic castell o torre. Aquests centres religiosos i administratius històrics són els
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que al llarg dels segles han anat definint la concentració de població al seu redós; és
especialment identificador en el cas d’Espinalbet que presenta un nucli més clar i amb més
concentració de població, la qual es va veure incrementada notablement al llarg del segle XX,
passant a conformar pròpiament un nucli de població amb unes característiques o un entorn
lleugerament més urbà. Tanmateix, la zona d’Espinalbet continua comptant amb diverses
masies disperses, tot i que algunes abandonades i d’altres que han quedat amagades o
clarament modificades en l’espai urbà o de més densitat de vivendes. Espinalbet ocupa la zona
de llevant del terme municipal, Castellar del Riu a la zona central i Llinars a l’àrea de ponent del
terme.
Tot i els canvis experimentats sobretot al llarg del segle XX i que són els que han comportat
una modificació i variació de l’entorn, en definitiva del paisatge i del tipus d’ocupació del
territori, es tracta d’un municipi que històricament ha estat definit per un hàbitat disseminat, a
partir de l’establiment de la població en masies i cases repartides per l’extens territori. I
paral∙lelament caracteritzat per ser un municipi en que l’activitat associada a la pagesia era el
sector econòmic principal, o sigui el sector primari en l’àmbit agrícola i ramader; amb una gran
presència de ramaderia ovina i més recentment la bovina. En consonància amb aquestes
activitats també s’han anat desenvolupant altres feines vinculades amb l’entorn, és el cas de
l’explotació forestal i d’activitats associades i complementàries a aquests sectors, moltes
vegades considerades menors.
Comunicacions
En el terme municipal de Castellar del Riu es compta amb una àmplia xarxa de camins,
testimoni de l’antic trànsit ramader i de bast, i de fet de comunicació entre les diferents
parròquies o llogarrets, i amb altres nuclis o centres de població més grans. Comptant, doncs,
amb uns eixos principals a partir dels quals neixen o parteixen d’altres de secundaris. Entre
aquests camins, un dels camins històrics que ha tingut gran rellevància és el camí ral de Berga
a Sant Llorenç de Morunys, ja que Berga era el centre de comunicacions principal de la
comarca, i que esdevingué un camí principal de comunicació que transitava per municipi de
Castellar del Riu. Junt amb els principals camins molts d’altres de secundaris creuaven i s’unien
a la rutes principals, ja que calia comunicar les masies, esglésies, castells i nuclis de població
amb aquestes vies bàsiques. Formant part d’aquesta xarxa de camins s’han d’esmentar els
camins ramaders, entre els quals el municipi compta diverses rutes ramaderes entre les quals
la més coneguda i de més trànsit ramader històricament ha estat el camí ramader que puja als
Rasos de Peguera. Els monestirs de Poblet i Santes Creus van aconseguir en època medieval
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important zones de pastura a l’Alt Berguedà, entre les quals els ports de Tagast i Campllong.
Aquests camins també eren transitats pels ramats locals que havien de ser traslladats a les
pastures d’estiu.
El conjunt de camins d’origen medieval o anterior es van mantenir més o menys iguals, amb
les reparacions que requerissin, fins ben entrat el segle XVIII, època en que es comença a
plantejar la necessitat de millorar els camins i planificar una nova xarxa de carreteres. La
proposta d’aquests canvis vingueren donats de la mà de Felip V en acabar la guerra de
Successió, però alguns encara trigarien temps en ser plantejats i encara més en realitzar‐se. No
serà fins a inicis del segle XX que es construirà la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys
passant per Castellar del Riu, la modificació d’aquest camí està documentada entorn al 1904.
És a partir doncs del segle XX que la modificació de les comunicacions es fa palesa en el
territori. Al llarg d’aquesta centúria a més també es van finalitzar la carretera de Berga a Sant
Llorenç de Morunys passant per Capolat, iniciada a la fi de segle XIX per Agustí Rosal per donar
sortida a la fusta de la serradora de Can Garriga, però que no finalitzà fins més entrat el segle
XX, i en concret la connexió final amb Sant Llorenç no es faria realitat fins ben entrats als anys
20. Aquesta carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys també va permetre la connexió de
tota la zona de Llinars a través d’aquesta via. Altrament, el municipi de Castellar del Riu
experimentà la construcció d’un altre vial a la segona dècada del segle XX, ja cap als anys 70, la
carretera dels Rasos de Peguera, via clarament vinculada a l’existència de les pistes d’Esquí
dels Rasos de Peguera que inicià la seva activitat entorn el 1975.
A més, el terme municipal compta amb un llarg recorregut de pistes i camins rurals (algun
asfaltats) que comuniquen les diferents antigues parròquies i masies amb la xarxa principal.

Demografia. Evolució de la població
Any

1497

1515

1553

1717

1787

1857

1860

1877

1887

Habitants

2 focs

6 focs

11focs

107

348

518

462

309

292

Any

1900

1910

1920

1930

1936

1940

1950

1960

1970

Habitants

307

232

270

294

294

366

273

198

163

16

Any

1981

1986

1991

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2011

Habitants

108

54

63

98

114

124

136

148

147

163

174

Com ja s’ha comentat, el municipi de Castellar del Riu és caracteritzat per una ocupació
històrica del territori en hàbitat dispers a partir d’un important nombre de masies que es
distribueixen pel municipi; però en les darreres dècades del segle XX va experimentar un
important creixement dels habitatges i del sòl pròpiament urbà, especialment a la zona
d’Espinalbet, amb la parcel∙lació d’algunes zones i per tant la construcció de nous habitatges.
Les primeres dades demogràfiques de les quals tenim constància són els fogatges, consistents
en uns recomptes de focs o cases realitzats per ordre de la Corona amb fins recaptatoris. Les
dades que proporciona són relatives, ja que no es comptabilitzaven els individus i a més alguns
focs podrien no ser‐hi representats. De mitja s’utilitza la correspondència de 4,5 habitants per
foc. Aquesta font d’informació ens proporciona dades per als segles XIV, XV i XVI. En el cas
d’Espinalbet el primer fogatge que ens proporciona dades és el del 1497, en el qual trobem
“Castellar del terme de Berga” dins la Sots Vegueria de Berga (2 focs: “En Riu” i “En Velonga”).
El 1553, es diferencia entre parròquia i terme de Sant Vicenç de Castellar, amb 5 focs, i “Terme
de Spinalbet” amb 6 focs (però podrien ser 5 cases); ambdues àrees fogatjades es troben dins
la “Collecta de la Vegeria de Berga y Baga”. Aquest 1553 comptabilitzaríem doncs uns 8 focs,
que es podrien correspondre però a 7 cases (segons la referència d’Espinalbet, que dos dels
focs estan aplegats en una mateixa casa). No comptem amb dades específiques de la zona de
Llinars.
Del decurs dels primers segles moderns es disposen de poques dades poblacionals. tenim molt
poca informació. Davant les dades demogràfiques publicades, s’observa un marcat increment
poblacional que contrasta enmig de la resta de dades; ja que trobem que dels 107 habitants
censats el 1717, es passa a 348 habitants del 1787 i amb un pic poblacional elevadíssim el
1857 amb 518 habitants, per posteriorment el 1860 reduir a 462 habitants i més encara el
1877 amb 309 persones censades. Aquest augment de la població és compartit també a nivell
comarcal i a grans trets en el conjunt del país. En l’àmbit comarcal, al llarg del segle XVIII i XIX
es produeix un creixement generalitzat documentat en diferents moments cronològics segons
la zona; en conjunt aquest increment és resultat de la prosperitat motivada per
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l’especialització manufacturera de la llana, que paral∙lelament generà un augment poblacional
mantingut tot i que amb fluctuacions més o menys fins passat mitjans del segle XIX, tot i que
en alguns indrets amb variacions . Aquest important augment es constata d’una manera més
evident en les poblacions industrials, amb presència de manufactures de filats i teixits. Però
també en el món rural s’experimentà un augment poblacional estretament lligat als de les
poblacions més dedicades a la fabricació tèxtil, tant per l’increment de la demanda d’aliments
com per la creixent necessitat de llana i altres productes provinents del món rural.
A partir del registre del cens de 1877 es documenta una davallada poblacional, que és també
generalitzada, i en conjunt provocada per la crisi en la manufactura tradicional de filats i teixits
i que s’havia desenvolupat des de finals XVIII sobretot amb la generalització de les màquines
“berguedanes”, amb els corresponents efectes sobre la població rural, i per la incidència de la
tercera guerra carlina. Tanmateix al municipi de Castellar del Riu es reflecteix un període de
més o menys estabilitat demogràfica que tot i mostra algunes fluctuacions es perllonga des del
1877 fins a mitjans del segle XX, en que va oscil∙lant entre els 270 i 300 i pocs habitants (amb
algun pic de disminució al 1910). A partir dels anys 60 del segle XX el municipi experimentà una
progressiva davallada de la seva població, passant dels 198 habitants al 1960 fins als només 54
habitants del 1986. A partir de llavors el nombre d’habitants inicià una lleugera i progressiva
recuperació fins assolir els 174 habitants censats el 2011 (que significa una densitat de
població de 5,3 hab/km2).

Població a partir de l’anualitat 2011: per edat i sexe
Edat

Homes

Dones

Total

De 0 a 4 anys

4

2

6

De 5 a 9 anys

8

7

15

De 10 a 14 anys

3

4

7

De 15 a 19 anys

1

4

5

De 20 a 24 anys

6

2

8

De 25 a 29 anys

9

3

12

De 30 a 34 anys

4

3

7

De 35 a 39 anys

4

8

12

De 40 a 44 anys

7

6

13

18

De 45 a 49 anys

7

8

15

De 50 a 54 anys

4

6

10

De 55 a 59 anys

10

8

18

De 60 a 64 anys

6

6

12

De 65 a 69 anys

5

4

9

De 70 a 74 anys

8

2

10

De 75 a 79 anys

4

4

8

De 80 a 84 anys

4

1

5

De 85 anys i més

1

1

2

95

79

174

TOTAL

Font de les dades: Web INE. Padró continu de l’any 2011.
http://www.diba.es/hg2/demografia/dpe.asp?IdMenu=03020102

Creixement de la població:
Font: Diputació de Barcelona.

2001
Naixements

8,66

Defuncions

0

Creixement natural

8,66

Saldo migratori

39,83

Creixement total

48,48

La taxa es refereix a la mitjana anual del període quinquennal 1996‐2001, la taxa es reflecteix
per mil habitants.
(Font: www.idescat.cat)

Moviment natural de la població:
Naixements

Defuncions

Matrimonis entre
diferents sexes
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1990

0

2

0

2000

1

0

0

2008

0

1

0

2009

1

0

3

2010

1

0

1

(Font: www.idescat.cat)

Estructura de població per grups d’edat :
2011

2001

0‐14 anys

28

20

15‐64 anys

112

83

65 i més

34

17

Total núm. d’habitants

174

120

(Font: www.idescat.cat)

Padró municipal d’habitants per sexe:
Any

Homes

Dones

Total

2011

95

79

174

(Font: www.idescat.cat)

Població segons el lloc de naixement. Recomptes:
Any

Catalunya

Berguedà

Altres

Resta Estat

Estranger

Total

9

1

119

comarques
2001

109

80

29

20

1996

85

70

15

6

0

91

1991

57

52

5

6

0

63

(Font: www.idescat.cat)

Llars segons el número de persones:
Número de persones (dimensió de la llar)
Any

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

Total

més

llars

2001

15

14

5

12

1

0

0

1

0

48

1996

16

12

4

5

1

0

2

0

0

40

1991

7

5

6

2

2

0

0

0

1
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(Font: www.idescat.cat)

Estructura econòmica
Castellar del Riu és un municipi caracteritzat per una important extensió de territori ocupada
per boscos, el 2009 consten que hi ha un total de 1.056 ha que no són SAU, de les quals es
comptabilitzen que hi ha 5 explotacions registrades, d’aquestes unes 1.038 consten com
superfície forestal i 18 ha com a erm i matollar. En referència a la superfície agrícola, segons el
cens agrari de l’any 1999 (SAU) es comptabilitzen 100 ha de terres llaurades, 332 ha de
pastures permanents i 1.200 ha de terreny forestal, a més de 428 ha incloses com a altres,
aquestes dades han evolucionat molt des del 1982 en que les terres llaurades era de quasi la
meitat i no constaven pastures permanents, i en aquell any la superfície forestal era de 1.904
ha; posteriorment, al 1989 ja es comptava amb una superfície de 150 ha de pastures i tant sols
1 ha de terres llaurades i 1473 ha de terreny forestal. Les dades estadístiques de la massa
boscosa ens assenyalen la importància que té i ha tingut en aquest territori, presentant‐se com
una base econòmica important, són boscos formats sobretot per pinedes, alzinars i rouredes.
Un extens entorn natural que tradicionalment ha estat font d’altres recursos menys
avaluables, però de transcendència en la pròpia població, com la caça, la silvicultura, la
recollida de bolets, entre d’altres.
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La tipologia de territori determina que històricament l’agricultura i la ramaderia hagin estat
molt vinculades al municipi, essent durant segles una de les principals activitats. Segons dades
de l’Institut d’Estadística de Catalunya, al 1999 hi havia registrades 12 explotacions agrícoles
amb 2.059 ha de superfície emprada (i el 1989, 27 explotacions amb 2.392 ha de superfície,
però de les quals 2.190 ha eren de terres sense ramaderia). La majoria d’explotacions són
dedicades a l’agricultura de secà, del total de 5 explotacions i ha, quatre es dediquen a secà i
tant sols 2 comptabilitzen una petita part a regadiu. Pel que fa a les pastures permanents hi ha
censades 6 explotacions amb un total de 332 ha, l’any 1999. Els conreus de secà que trobem al
municipi són essencialment l’ordi i el blat, i pel que fa al conreu dels farratges sobretot es
cultiva alfals i en menor mesura altres espècies farratgeres de conreu plurianual. Es
comptabilitza una part molt minsa destinada a horta, que bàsicament és destinada a un
consum familiar. Pel que fa al conreu de les patates, en les dades del 1999 no es registra
superfície destinada a aquest tubercle, en les anualitats 1989 i 1982 es comptabilitzaven 1 i 4
ha respectivament; el conreu de patates havia estat fortament explotat a les zones de
muntanya, constituint en alguns indrets de l’alt Berguedà una de les principals fonts
d’ingressos.
Pel que fa a la ramaderia, l’altra gran activitat econòmica del municipi, directament vinculada a
la majoria d’explotacions amb l’agricultura. El 1999 hi havia comptabilitzades 5 explotacions
amb 450 unitats ramaderes. En relació als tipus de bestiar a les que es destinen aquestes
explotacions, el cens agrari aporta la següent relació:
Bovins: 4 explotacions i 268 caps; porcins: 1 explotacions i 180 caps; aviram: 3 explotacions i 47
caps; conilles mares: 2 explotacions i 30 caps; equins: 1 explotació i 1 caps. Sense que aquestes
dades però es puguin interpretar com un volum molt destacat en relació a la resta de la
comarca. Cal fer esment a la maca d’explotacions dedicades al bestiar oví i cabrum, el qual en
èpoques posteriors sembla que havia tingut un pes important dins el municipi. Les dades
aportades són les ofertes a l’Institut d’Estadística de Catalunya, i es corresponen a l’any 1999;
les actuals poden diferir, havent‐hi una redistribució del tipus de bestiar, però no tenim dades
per aportar.
Actualment, aquest sector primari ha perdut molt de pes específic dins el volum econòmic del
municipi, tot i que el nombre d’empreses que hi desenvolupen la seva activitat en relació al
total pot ser destacat, en volum de negoci sembla que el sector terciari té prou presència en el
territori i per tant en l’economia del municipi. Les dades de l’any 2002 registren un total de 10
empreses i professionals que en els grans sectors d’activitats es comptabilitzen una empresa
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en els rams d’indústria, construcció, comerç al detall, i en el sector serveis (excepte comerç al
detall) un total de 7, mostrant‐se clarament com el sector amb més volum de negoci.
D’aquestes, 5 empreses són dedicades a l’hostaleria, una al comerç a l’engròs i una altre a
serveis professionals (any 2002). Trobem dos càmpings que ofereixen un total de 870 places,
un restaurant‐bar i dos restaurants. En dades del 2002 consten que com a turisme rural, dins la
modalitat de masoveria, hi ha una oferta de 4 habitatges amb un total de 32 places. Així, en les
darreres dècades el sector serveis ha augmentat el seu volum i per tant també la seva
repercussió econòmica al municipi. Part del creixement d’aquest sector està vinculat a
l’obertura de l’estació d’esquí dels Rasos de Peguera, tot i que actualment està tancada, la
seva influència en l’economia del municipi va ser destacada, comportant una important
afluència de visitants al municipi. El sector assenyala una creixement (o mantinguda) demanda
que es veu vinculada a diferents vessants del sector turístic, entre les que destaca el creixent
turisme rural i especialment en el municipi, tot aquell turisme vinculat al món de l’esport i de
la natura (senderisme, bicicleta, alguns esports de neu, escalada, etc.).

3.2.‐Marc històric
En el municipi de Castellar del Riu conflueixen dos territoris històrics, que degut en part a la
pròpia configuració territorial i orografia del terme, han estat conformat part de demarcacions
administratives diferents. Així, la zona de Llinars forma part de la unitat territorial, històrica i
administrativa de la Vall de Lord, aquesta característica també es reflecteix en la seva
pertinença eclesiàstica, ja que la parròquia de Llinars, junt amb el Santuari de la Mata formen
part de l’arxiprestat de Sant Llorenç de Morunys. Tot i que els límits exactes de la Vall de Lord
presenten algunes dificultats de concreció, essent difícil la determinació exacta de la partió
d’aquesta unitat. La Vall de Lord formava part de l’antic comtat d’Urgell.
Per contra, els territoris de Castellar del Riu i Espinalbet han format part dels territoris que
pertanyien al breu comtat de Berga o de Berguedà, i per tant també durant una època com a
comtat de Cerdanya i posteriorment passà a territoris reials. Aquestes àrees han estat més
oberts vers Berga, no tant sols per les pertinença administrativa dels seus territoris sinó també
per la pròpia geografia o orografia, que fa més directe la connexió amb Berga, amb qui hi ha
més proximitat. Aquesta doble partió ha comportant algunes influències que s’han mantingut
fins l’actualitat, quan tot i les noves comunicacions, la pròpia distribució i formació geogràfica
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dels territoris ha determinat l’obertura i manteniment dels contactes territorials vers les
poblacions històriques.
En aquesta delimitació té una significació especial la partió dins el terme de Castellar del Riu de
les propietats pertanyents, d’una banda als vescomtes de Cardona, arran del casament d’Isabel
d’Urgell amb Ramon Folch, en què la muller aportà per dot amplis territoris de la Vall de Lord,
passant de mans dels comtes d’Urgell als vescomtes de Cardona. D’altra banda, la zona central
i de llevant, ha estat territori tradicionalment dels comtes de Berga, tot i que la persistència del
comtat de Berga és força curta, anteriorment havien format part del comtat de Cerdanya.

Els primers pobladors
La majoria de referències històriques de la zona que ocupa l’actual municipi de Castellar del
Riu es remunten a partir del segle IX. Amb anterioritat tenim una manca important
d’informació relativa al lloc. En aquest sentit però, no podem deixar de fer referència a les
restes arqueològiques localitzades en el terme (algunes desaparegudes però conegudes). Les
dades són a partir de les informacions de Mn. Serra Vilaró qui va excavar una tomba de lloses
de cronologia neolítica al Coll de l’Oreller, i especialment de les informacions obtingudes pel
Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu de Berga arran de les seves prospeccions i
excavacions.
La resta més antiga localitzada, es correspon amb un sepulcre de fossa de l’època neolítica que
forma part d’una necròpolis en la que s’hi identifiquen altres tombes, i que va ser excavat per
Mn. Serra Vilaró, el qual informà que hi localitzà dos esquelets i fragments d’un punxó d’os.
L’estudi del jaciment de l’Escletxa va concloure que la cavitat podia haver estat utilitzada en el
Neolític com a sepulcre, i posteriorment, en moments puntals de l’edat del Bronze, emprat
com a hàbitat esporàdic. I els treballs realitzats a la cova dels Frares van permetre documentar
una ocupació puntual que es pot incloure en el ventall cronològic del final de l’època del Ferro
i inicis del període ibèric.
Cal esmentar altres jaciments situats en zones properes, és el cas de Canal dels Avellaners
(Berga), on es va documentar una seqüència estratigràfica que des del Calcolític fins a l’època
ibèrica indicava una ocupació sense interrupcions. A més d’un estrat estèril que es considerà
del Neolític Mig que podria arribar fins el Bronze Antic. Tampoc podem oblidar la proximitat a
la Cova de Can Maurí, en la que els treballs efectuats van permetre afirmar que la cova havia
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estat habitada durant tota l’edat del Bronze i en les últimes fases d’aquesta època sembla que
també fou utilitzada amb fins sepulcrals. En aquest sentit, l’Escletxa, la Canal dels Avellaners, la
Roca Roja de Berga i la Cova de Can Maurí, entre altres, ens permeten identificar àrees
d’ocupació del territori de Castellar del Riu o proper en època neolítica, tots ells en abrics i
coves des del neolític mig‐recent fins vers el Calcolític, que tot i les poques dades obtingudes
en la cova dels Frares permeten anotar la localitzar de restes materials en cronologies del
període del Ferro i inicis del període ibèric; destacant a més la canal dels avellaners en la que
es va documentar material del període que va entre els segles VI i I aC., i la Cova de Can Maurí
amb una seqüència cronològica que s’amplia pel que fa al món ibèric fins els segles IV i mitjan
II aC., per a la cova de Can Maurí o l’àrea propera.
Evolució des de l’Edat Mitjana fins als nostres dies.
Espinalbet
Les notícies documentals conegudes de la zona d’Espinalbet es remunten a l’època medieval,
entre els segles IX i X, i són notícies referides especialment a les esglésies de la zona, tant a
Corbera com a Espinalbet, també consta alguna informació del Castell d’Espinalbet.
Així, una de les primeres referències documentals de la zona d’Espinalbet és en relació a
Corbera, indret on a l’època medieval devia existir una església, Sant Vicenç de Corbera,
situada en el mateix lloc on s’alça el santuari, o en un indret proper. El document data de l’any
899, i es tracta de la mateixa acta de consagració de l’església de Sant Vicenç de Corbera feta
pel bisbe Nantigís a precs de Ranesind i dels habitants del lloc, la parròquia de Corbera figura
situada dins l’antic comtat de Berga (“in locum vocitatum Corbera”). En l’acta es disposaren
també les obligacions anuals de l’església vers Santa Maria de la Seu d’Urgell. Corbera també
consta esmentada en l’acta de consagració de Sant Martí d’Avià, datada l’any 907; en aquest
document Corbera apareix com un dels límits de l’església consagrada. Segons es desprèn
d’una venda datada el 1077 d’un alou a Vilosiu, per part d’Arnau i Ermessenda a Guillem i
Arsenda, es diu que aquest alou es troba al comtat de Berga en “l’apendix de Corbera”. Es creu
que l’església va perdre aviat l’advocació de Sant Vicenç, i podria haver estat en paral∙lel a
l’abandonament de l’edifici.
Pel que fa al topònim d’Espinalbet, la primera notícia documental coneguda és referida a
l’església de Sant Vicenç d’Espinalbet, la qual és citada com a parròquia en l’acta de
consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell (s. X o inicis del XI).
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També en el marc cronològic dels segles X i XI, cal fer esment a la menció en la documentació
del Castell d’Estela, tot i que no es coneix la localització exacta d’aquest castell, però la
coincidència del topònim amb el Cim d’Estela, ha permès vincular la possible localització
d’aquest castell a la zona d’Espinalbet, tanmateix és una dada que resta pendent de
confirmació. Les notícies referides al Castell d’Estela són però molt minses, de fet la primera
referència documental és de forma indirecta, en un document de l’antic fons de l’arxiu de
Santa Maria de Serrateix, datat el 983. Al segle XI, en concret al 1020, es torna a fer referència
al castell arran d’una discussió per la donació d’unes terres. (VVAA:1985: 45)
Durant el segle XII, Espinalbet junt amb Castellar del Riu consten com a propietat de la família
vescomtal del Berguedà, i per tant es trobaven dins el terme del Comtat de Berga. La
documentació ens informa que el 1183 el conegut trobador, Guillem de Berguedà, va heretar
del seu pare, el vescomte Guillem de Berguedà, diversos béns patrimonials entre els quals el
Castell d’Espinalbet, junt amb altres possessions també d’Espinalbet i de Castellar del Riu, així
com els castells de Puig‐Reig, Madrona, Casserres i Montmajor; no va heretar però el títol
vescomtal. (VVAA:1985:40). Posteriorment, en el testament del trobador, datat el 25 d’abril de
1187, Guillem deixa al seu germà Berenguer diverses possessions entre les quals el castell
d’Espinalbet (“Kastrum de Espinalbeto”), en aquest document Guillem reconeix tenir en feu del
rei d’Aragó (VVAA:1985) el castell d’Espinalbet, el de Madrona i el de Casserres, junt amb les
seves pertinences, etc. (VVAA: 1985:40‐41). Malauradament, no hi ha constància de més
notícies documentals referides al castell d’Espinalbet.
Al segle XIV i XV hi ha altres referències relacionades amb l’església de Sant Vicenç i perduren
al llarg de l’època moderna continuant referint‐se a l’església amb caràcter de parroquial.
En el segle XVI, en el fogatge realitzat el 1553 apareixen sis registres al terme d’Espinalbet, que
són “Joan Sarras, Joan Pons Arnau, Pere Gavaig, Miguel Piguer, Pere Bierich alias Xich, i Joan
Pons Arnau”, aquests dos darrers consta que estan plegats en la “casa den Bergues”. Joan Pons
Arnau hi figura dues vegades, i sembla que es correspon al mateix personatge. Aquest Joan
Pons consta com el prohom que junt amb en Joan Sarras informen en el fogatge. Aquestes
dades donen notícia de que a finals de l’època medieval, Espinalbet devia estat poblat per
unes poquetes masies disseminades, entre les quals ja s’hi trobava Can Bargués.
Al segle XVIII, Espinalbet consta que es trobava sota jurisdicció del rei, però administrada per la
família Pastor de Berga. Al llarg de l’època moderna la zona va experimentar importants
canvis, entre els quals destaca la modificació i ampliació de l’església durant els segles XVII i
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XVIII. Al segle XVIII Sant Vicenç d’Espinalbet continua constant com a parroquial, època en que
a més tenia la sufragània de Sant Martí de Coforb. En aquesta època també es va construir, o
modificar de manera important, la rectoria d’Espinalbet, aportant ja una fisonomia més
propera a la que ens ha arribat als nostres dies. Aquest conjunt eclesiàstic també va ser sotmès
a altres reformes i modificacions al llarg del segle XIX.
Pel que fa a Corbera, al segle XVII amb la transformació del lloc amb un Santuari dedicat a la
Marededéu es degué bastir de bell nou tota l’estructura, tot creant també un espai destinat a
masia‐hostatgeria. De fet, la construcció que ens ha arribat avui dia respon sobretot al període
barroc, entorn als segles XVII i amb ampliacions del segle XVIII, a més d’altres modificacions
realitzades posteriorment. A principi del segle XX consta que encara s'oferia servei
d’hostatgeria per poder‐s’hi allotjar. Al segle XX, en el decurs de la guerra civil, l’església va
sofrir alguns estralls entre els quals la destrucció del retaule de l’altar major d’estil barroc,
realitzat per Tomàs i Pau Costa i datat el 1695, el retaule del Sant Crist i el Retaule de Sant
Ramon (del 1850).
Durant els segles XVIII i XIX, tota la zona d’Espinalbet va experimentar un important augment
de la població, constatat en el conjunt del municipi de Castellar del Riu, i que per tant
comportà la construcció de noves cases, període del qual semblen datar diverses masies de la
zona, i paral∙lelament una major ocupació i explotació del territori destinat a l’activitat agrícola
i ramadera.
En el transcurs de les guerres carlines, la zona d’Espinalbet i Castellar del Riu també van ser
escenari d’alguns esdeveniments bèl∙lics. Durant el mes d’agost del 1873, Espinalbet va viure
tota la intensitat i duresa de la tercera guerra civil. Passant a ser punt de refugi i amagatall dels
carlins durant la darrera carlinada. És d’aquestes dates quan es coneix que Joan Martí, “Xic de
les barraquetes” i els seus homes, després de saquejar i incendiar el Santuari de Queralt i fer
destrosses a Sant Pere de Madrona, es dirigiren cap a Espinalbet, on van cometre abusos,
robatoris, saquejos i l’incendi del poble, a més de l’assassinat de dos pastors de l’Estany. Més
tard, el 23 d’octubre de 1875, el Berguedà va patir l’última gran batalla i a la vegada l’última
gran victòria de l’exèrcit carlí a Catalunya, amb l’enfrontament a la zona de Can Maurí, als peus
de la Figuerassa. Succeí que el general governamental Arsenio Martínez Campos tingué
coneixement de que el general de l’exèrcit carlí Joan Castells passaria per la zona de camí cap a
la frontera francesa. Martínez Campos va enviar dues companyies sota el comandament del
coronel Sorribes, per parar el pas dels carlistes. La sorpresa va ser per les tropes del govern, les
quals van ser acorralades i quasi aniquilades, de fet el mateix general Sorribes va perdre‐hi la
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vida, i la resta d’homes van haver de recular fins Espinalbet, on consta que foren rematats pels
carlins. Aquest esdeveniment suposà que Espinalbet fos escenari de la darrera batalla i última
victòria carlina. (GOL:1998:20)
Al llarg del segle XX, Espinalbet ha experimentat importants i grans canvis que han modificat el
seu entorn, amb un augment del nombre d’habitatges, i la implementació d’alguns serveis; en
aquest marc, uns dels elements decisius i que han fomentat algunes d’aquestes modificacions
va ser l’obertura de l’Estació d’Esquí dels Rasos de Peguera als anys 70 i la construcció de la
carretera. Junt amb l’aparició d’un nombre de noves cases sobretot de segona residència. Així,
al segle XX Espinalbet esdevé el nucli del municipi de Castellar del Riu amb una major densitat
de població.

Castellar del Riu – Riu de Castellar
En l’època medieval, la zona de Castellar del Riu estava situada dins l’antic comtat de Berga i
eclesiàsticament depenia del bisbat d’Urgell. Tot i que no s’han trobat referències escrites al
Castell de Castellar del Riu, o Castell de Riu, algunes restes arquitectòniques conservades a la
masia de la casa de Riu permeten identificar aquestes restes amb una tipologia de casa forta o
castell del període medieval. Als segles medievals es documenta a la zona de Castellar del Riu,
l’església parroquial de Sant Vicenç, el castell i el mas de Terçà, i la masia Herbatgera formada
per dos masos; a més, a nivell arquitectònic també es constata l’existència d’una construcció
tipus castell, torre o casa forta a la masia Riu de Castellar, i també a la masia de l’Ingla.
Elements que deixen constància d’una ocupació disseminada d’aquest territori amb
establiments distribuïts a l’entorn de la riera de Riu. També de l’època medieval data la petita
capella de Sant Llorenç dels Porxos.
Les primeres referències documentals conegudes són en relació a l’església parroquial de Sant
Vicenç de Castellar del Riu. Així, en l’acta en l’acta de consagració de la Catedral de la Seu
d’Urgell que data del segle X o inicis del segle XI, s’esmenta la parròquia de Castellar del Riu. I
en un document del 15 desembre del 900 (VVAA: 1985:167‐168) consta que el bisbe Nantigís
consagrà l’església de Sant Vicenç de Castellar del Riu, a petició del prevere Ranesind i dels
habitants del lloc, els quals havien erigit l’edifici; en l’acta de consagració també s’hi estableix
el cànon anual que era de dos modis de blat i quatre sous d’argent.
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Durant el segle XII el lloc de Castellar del Riu, junt amb Espinalbet, consta com a possessió de la
família vescomtal del Berguedà, pertanyia al vescomte Guillem de Berguedà; béns patrimonials
que després heretà el seu fill primogènit, el trobador Guillem de Berguedà, entre els quals
també Espinalbet i els castells de Puig‐Reig, Madrona, Casserres i Montmajor. En el testament
del trobador Guillem de Berguedà, datat el 25 d’abril de 1187, hi figuren algunes referències
de la zona de Castellar del Riu; entre les quals deixava a Santa Maria de Poblet el mas
“Ermbeiera” del terme de Castellar, confirmant una donació feta al mateix monestir l’any
1183, de fet en el testament diu els dos masos que en diuen d’Herbaiera, al terme de Castellar
i tres masos d’Espinalbet, junt amb les serves pertinences i feus, i que ja havia donar al temple
amb el seu germà Ramon. Una altra deixa testamentària del trobador és la que féu a Santa
Maria de Solsona, o més aviat confirmava la donació que ja havia fet la seva mare Berenguera
vescomtessa del Berguedà a l’església de Santa Maria de Solsona del lloc o mas de Terçà
(“Laudo et autoricho Sancte Marie de Solsona ipsum mansum de Tercha quem ei dedi cum
matri mea”) (VVAA:1987:170). En el lloc de Terçà hi ha les restes d’un castell que no s’esmenta
en el testament de Guillem de Berguedà, de fet l’única notícia documental coneguda del
castell és ja d’inicis del segle XIV, per tant hem de pensar que aquesta fortificació
probablement fou bastida cap al segle XIII. Així, la primera referència documental coneguda
directa sobre el castell de Tersà és el document de venta del castell de Terçà junt amb el mas
del mateix nom, per part de Sibil∙la de Berga, comtessa de Pallars, al rei Jaume II, el document
és de l’any 1309, i la referència assenyala “et castrum sive domum de Tersa”. (VVAA:1987:170).
Al llarg del segle XIV hi ha diverses mencions documentals a la parròquia de Sant Vicenç de
Castellar del Riu. Entre les quals, la visita del deganat del Berguedà l’any 1312, en que
s’esmenta l’església parroquial de Sant Vicenç de Castellar del Riu. El 1363 es va fundà la
capellania de Sant Llorenç de Morunys, la qual fou dotada pel prior del monestir, amb el
consentiment i aprovació de l’abat de Sant Sadurní de Tavèrnoles, amb les rendes que
percebia de la parròquia de Castellar del Riu. I al 1371, consta que el capellà de Sant Vicenç
pagava vint sous de delme a Santa Maria de la Seu d’Urgell.
A finals del segle XV, en concret a partir del fogatge de 1497, en l’apartat de “Castellar del
terme de Berga”, hi figura la referència “En Riu”, dada que deixa constància documental de la
masia de Riu de Castellar. En el següent fogatge de 1553, dins la “Parròquia i terme de Sant
Vicens de Castellar fogatjat a 11 de octubre de 1553 per Joan Riu balle”, hi consten un total de
cinc registres censats, entre els quals Joan Riu balle, Bertoneu Jugla (que podria ser Ingla), Pere
Corts, Joan Terçà i Pere Torra.
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Al segle XVIII l’església de Sant Vicenç de Castellar del Riu consta com a sufragània del santuari
de Corbera. Tal i com va passar a la zona d’Espinalbet al llarg del segle XVIII i XIX, Castellar del
Riu també va experimentar un notable creixement demogràfic palès amb l’augment de les
terres conreades, i amb la construcció de noves masies i masoveries.
Durant el segle XIX la zona de Castellar del Riu també va ser escenari d’alguns episodis de les
guerres carlines, de fet durant la Tercera Carlinada se succeïren alguns fets, entre els quals els
que s’han citat en l’apartat d’Espinalbet, com l’episodi protagonitzat pel Xic de la Barraqueta i
els seus seguidors, que amb l’excusa de la recerca de queviures aprofitaren per realitzar un
munt d’actes vandàlics diversos. I el fet que la zona de Castellar del Riu i Espinalbet van ser lloc
de refugi i amagatall de carlins durant la tercera carlinada, en part degut a la proximitat amb
Berga, ja que molts pobles veïns de la vila de Berga van esdevenir lloc d’ocupació temporal
dels carlins. Sembla que la comunicació amb la ciutat de Berga era a través de la Serra del Prat
de Llop, serra de Queralt, Camí de la Guilla i serrat de Fulleracs, per baixar cap a la font de la
Vinya, on ja es podien prendre els camins de Berga, La Valldan o Avià. En aquest període de
finals de la Tercera Carlinada, els estralls del conflicte evidenciats també amb l’escassetat dels
aliments, comportà situacions de pillatge i extorsió, no tant sols a Berga, sinó que
s’estengueren per tota la comarca, essent Espinalbet i Castellar del Riu, junt amb Cercs, alguns
dels punts que foren objectiu de freqüents actes de pillatge i fins i tot de batudes a la cerca
d’aliments i provisions, especialment per part de les requises de l’exèrcit governamental per
proveir la ciutat de Berga durant tota la guerra, però molt especialment l’estiu del 1873.
(GOL:2004)
Al segle XIX, i sobretot al llarg del segle XX, la zona de Castellar del Riu passà a ser coneguda
sobretot a partir de la formació del símbol del Pi de les Tres Branques, primer com a símbol
religiós, i després com a símbol patriòtic de la unitat dels Països Catalans, simbologia que ha
perdurat i s’ha mantingut fins els nostres dies. El 1810 el Baró de Maldà arran de la seva estada
a Berga, recull en la seva obra “Calaix de Sastre” una excursió al Pi de les Tres Branques (també
esmenta el Pi Jove). Així, durant el segle XX són molts els esdeveniments i les informacions que
s’escriuen a l’entorn del Pi de les Tres Branques, afavorint les mencions i cites de la zona de
Castellar del Riu (tenint ja en compte tota l’extensió del municipi actual), fent que consti en
nombroses publicacions i guies excursionistes, ja des d’inicis del segle XX (com en la guia‐
itinerari de Cèsar August Torras de l’any 1905, o la “Guía de Berga y su comarca y del Real
Santuario de Queralt”, del 1919).

30

El retrocés poblacional del municipi i en concret del nucli de Castellar del Riu, experimentat
durant gran part del segle XX, ha anat en paral∙lel a un abandonament de les terres de conreu.
Probablement, l’esdeveniment més rellevant o que ha donat un canvi de rumb al
despoblament de la zona, va ser l’obertura de les pistes d’Esquí dels Rasos de Peguera. És
procedent esmentar que els Rasos de Peguera es considera el bressol de l’esquí a Catalunya,
arran de la “primera esquiada” feta el 1908, i rememorada l’any 2008 en motiu del centenari
d’aquell esdeveniment. Així, l’obertura de l’estació l’any 1975, posava en marxa unes
instal∙lacions esportives de neu, en un indret que ja havia esdevingut lloc freqüentat per
esquiadors, els quals durant les primeres èpoques es desplaçaven a peu o en mules des de
Berga i podien fer estada al Xalet‐Refugi dels Rasos de Peguera, inaugurat el 1933. L’obertura
de les pistes d’Esquí, junt amb la construcció de la carretera de Rasos, va afavorir la creació o
obertura d’altres serveis, i la implantació en el territori de nous habitants, i especialment de
segones residències, fets que anaren en paral∙lel a la construcció d’un seguit de noves vivendes
a la zona i la parcel∙lació d’alguns terrenys per a bastir‐hi noves construccions. Tanmateix,
actualment la zona de Castellar del Riu, continua estant mancada de vivendes de primera
residència.

Llinars
La zona de Llinars ha tingut un desenvolupament històric diferenciat de la resta del municipi,
tant de Castellar del Riu com d’Espinalbet, ja que aquest darreres des d’època medieval tenien
tendència i influència vers la zona de Berga, especialment pel fet de ser territoris del comtat de
Berga (i de la Cerdanya) i haver estat en mans dels vescomtes berguedans. Per contra, Llinars
forma part de la unitat territorial i històrica de la Vall de Lord, fet que ha determinat la seva
influència i obertura més cap a la zona de Sant Llorenç de Morunys. Eclesiàsticament la zona va
ser depenent del bisbat d’Urgell, i després del de Solsona, i l’arxiprestat del qual depèn
actualment és el de Sant Llorenç de Morunys (per contra les esglésies de Riu i d’Espinalbet
depenen de Berga).
Les primeres referències documentals de la zona es remunten al període de reconquesta i
repoblació de la Vall de Lord engegada pel comte Guifré el Pelós, quan consta
documentalment que el Sisquer, Castelltort, la Selva, Tentellatge, la Valldora, el Cint, la Mora,
Travil, Terrers i la Pedra, foren els primers llocs repoblats per Guifré el Pelós, entre els anys 872
i 878. A més, també forma part dels llocs objecte de la reorganització parroquial realitzada pel
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bisbe d’Urgell Galderic, actuació que li va permetre obtenir drets sobre aquestes esglésies i el
seu territori.
En el document de l’acta de consagració de l’església de Santa Maria de la Seu d’Urgell, datat
de finals del segle X o inicis del XI, s’esmenta la parròquia de Llinars junt amb altres esglésies i
parròquies de la Vall de Lord, “Sisqueros cum Llinars et Montecaubo”. Segons Mn. Armengou ja
en aquesta època l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars devia funcionar com a
parròquia.(ARMENGOU:1991:100)
A la zona de Llinars hi ha la petita església de Santa Coloma de Can Cabra, d’origen medieval,
citada documentalment per primera vegada al segle XI, en l’acta de consagració de l’església
del monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles, datada l’any 1040. En aquest document entre les
possessions que tenia el dit monestir a la Vall de Lord s’hi menciona l’església de Santa Coloma
i la de Sant Martí de les Canals de Catllarí, amb tots els seus delmes, primícies, oblacions i drets
espirituals.
L’església de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars sembla que al segle XIV continua figurant com
a parròquia, ja que consta la referència de que l’any 1371 el capellà de Llinars pagava la
dècima, corresponent a trenta sous, a la Seu d’Urgell.
De l’època medieval es documenten algunes restes arquitectòniques, en concret a la masia de
Monenys i a la de Sorribes, que testimonien l’existència d’estructures de tipus torra, de les
quals no es té notícies documentals i de les que seria bo obtenir més informació. També de
l’època medieval deuen ser les restes del Castell de la Grau, situat dins el territori de Llinars,
però del qual tampoc se’n té constància documental.
Al segle XVIII l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars continua constant com a església
parroquial de l’oficialat de Sant Llorenç de Morunys, i com a sufragànies seves figuren Sant
Miquel de les Canals de Catllarí, Sant Sadurní de Terrers i Santa Coloma de Can Cabra.
Al llarg de l’època moderna, la zona de Llinars degué experimentar també importants canvis,
que a nivell eclesiàstic es veuen reflectits amb la construcció de la nova església de Sant Iscle i
Santa Victòria de Llinars, la qual sembla que es bastí de bell nou a finals del segle XVII o inicis
del XVIII, junt amb la rectoria que hi ha annexa al costat. Segons Mn. Armengou
(ARMENGOU:1991:100) és degué començar a construir a la segona meitat del segle XVIII, ja
que a la porta hi figura la data de 1753 a la llinda. La construcció del nou edifici sembla que es
degué realitzar en l’indret de l’antiga església medieval de la qual tant sols es conserven uns
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blocs de pedra ben tallats i esculpits, situats en la façana principal del temple. La parròquia
experimentaria noves modificacions, documentades ja al segle XIX, entre les quals l’ampliació
del cementiri el 1850.
La zona Llinars compta també amb un Santuari marià, el Santuari de la Mata, del qual les
primeres informacions són les recollides pel Pare Camós en la seva obra publicada al 1657, en
que aplega la informació referent a la llegenda de la troballa de la Marededéu. Tot i que no es
conserva la marededéu antiga, de la qual només han arribat algunes fotografies, sembla que es
tractava d’una talla medieval. En aquest sentit, segons les dades que ens aporta Mn.
Armengou (1991:91‐142) no consten informacions conegudes en el mateix arxiu del Santuari,
ni en el de les parròquies veïnes, que aportin notícies anteriors a ben entrat en el segle XVII,
d’aquest període daten ja algunes fundacions de misses i llegats pietosos. En el llibre de visites
de l’any 1760 hi figuren algunes referències de la Mata, consta que “El Sr. Visitador Delegat,
Dr. Esteve Canals, féu mercè al propietari de la Mata i de Canals d’una imatge de Nostra Dona,
que tenien arraconada al cor.” (ARMENGOU: 1991:106).
Mn. Armengou ens informa que en la documentació conservada a l’arxiu, hi ha una memòria
de la construcció de la nova església del santuari que fou escrita pel rector Mn. Pau Sunyer, en
que consta que en data 18 de maig de 1851 es va demanar permís al Sr. Vicari Capitular per
construir el temple nou, i que el permís fou concedit poc després. Sembla que l’inici de les
obres s’aplaçà fins l’abril de 1855, degut a que el 26 de març d’aquest any és quan es féu la
solemne processó de trasllat de la Marededéu a l’església parroquial de Sant Iscle i Santa
Victòria, on es va col∙locar a l’altar de la Puríssima Concepció. Es cita que la planimetria i
l’execució de les obres van anar a càrrec del conegut mestre Canudas de Casserres. S’assenyala
que ocupa el mateix lloc que l’antiga capella. Un cop acabades les obres es retornà la
Marededéu a l’església, era el primer de juliol del 1858, va anar acompanyada de processons
vingudes de diferents parròquies veïnes, i es féu un solemne ofici. (Armengou:1991:91‐142)
En època moderna la zona de Llinars d’Aiguadora formava part dels territoris que eren de la
jurisdicció del Duc de Cardona.
Dels segles XVIII i XIX daten la construcció de diverses masies, masoveries o l’ampliació i
modificació d’algunes de les cases que ja existien. Durant aquests segles es documenta un
important augment demogràfic, que en zones de muntanya s’evidencia i es constata amb la
construcció de noves vivendes a la vegada que amb un increment destacadíssim de les terres
destinades a conreu i a pastures.
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Durant el segle XIX, en el marc de les guerres d’inicis del segle XIX i les guerres carlines, el
territori de Llinars sembla que va ser zona freqüentada per bandolers, entre els que destaca el
popular Cabrer i en Jeroni, el “Cipaio de la Ronda”.
En aquesta mateixa centúria la zona de Llinars va ser coneguda per la forta explotació forestal
dels seus boscos i dels entorns més immediats. Segons les informacions proporcionades per
Mn. Armengou (que fou rector de Llinars) el senyor jurisdiccional i territorial de la zona, el Duc
de Cardona, havia enriquit el poble de Llinars amb diversos béns comunals, destacant
especialment les grans boscúries. Aquesta intensa activitat forestal va significar l’arribada de
gent per treballar al bosc, i la necessària construcció d’habitatges per l’allotjament d’aquestes
persones. De fet, segons Mn. Armengou, a la zona de Llinars es comptabilitzen fins un total de
disset barraques que es van construir al llarg del segle XIX com a vivenda per acollir aquests
jornalers i els veïns més pobres de Llinars, és el cas de Cal Bernis, Cal Jepolí, Can Carols, Cal Pa i
Sopes, Cal Frai, etc. Aquests jornalers o bosquerols roturaren les terres menys costerudes i de
més bona qualitat, i aprofitaven els recursos que els oferia el bosc, es dedicaven sobretot a fer
llenya, teies i altres productes forestals que anaven a vendre a Berga, o suposem que també
treballar a les serradores. Mn. Armengou fa esment a que hi hagué un plet entorn el 1864
entre els capmasats i els barracaires, als primers els preocupaven les possibles
desamortitzacions dels comuns i volien fer fora de les terres els barracaires; finalment, la
sentència fou favorable als capmasats, i aconseguiren fer fora a alguns dels bosquerols. Els
capmasats acabaren venen part de la riquesa forestal. Per donar sortida a l’abundant fusta
procedent de la zona de Llinars i de Canals de Catllarí va caldre la construcció d’un ferrocarril
de via estreta i uns cables, a més, es van bastir dues serradores a peu del riu de Terrers
(ambdues dins el terme de Capolat, una és més tardana, pels volts de 1919, i va ser feta per
l’aprofitament de la fusta dels boscos de les obagues de Busa). La fusta provinent de la zona de
Canals de Catllarí era traslladada amb el carrilet i els cables, vers la serradora que hi havia al
costat de la Cantina de Llinars (encara es conserven diversos edificis i la xemeneia), era
anomenada la serradora d’en Garriga. En Garriga, de Malgrat de Mar, va ser qui havia comprat
Canals, va fer construir la serradora, la via de ferrocarril i un parell de cables, però s’arruïnà en
el procés, sembla que per manca de coneixements en el sector. Ho traspassà tot al seu creditor
i banquer, el farmacèutic berguedà, Josep Cardona i aquest s’associà amb els Nicolau i Pujol de
Berga, àlies Corneta. Hi hagué diversos embolics legals, que portà en Catasús de Barcelona.
Aquest darrer va fer anar uns anys la serradora i finalment ho vengué al negociat de Manresa
Lluís Vinyes.
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La necessitat de donar sortida a la fusta dels boscos de Llinars va comportar a més la
construcció de la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys, la qual va ser promoguda per
iniciativa de l’industrial Agustí Rosal i Sala. Pels volts de 1899 ja s’havia fet el túnel del Coll de
Jouet (a Capolat), i durant els anys següents, entorn a una dècada, es continuaria amb la resta
de treballs de construcció de la carretera que es quedà aturada a l’alçada de la serradora d’en
Garriga. Les despeses que ocasionaren la construcció de la carretera van ser molt superiors a
les previstes, aquest fet i la prematura mort del Sr. Rosal, va determinar que els seus hereus
cerquessin la manera de vendre la carretera a la Diputació de Barcelona. Va ser al 1919 quan la
vídua i hereva del Sr. Rosal van vendre la carretera i el projecte a la Mancomunitat de
Catalunya, en el tram realitzat fins llavors, des de la Valldan fins a la serradora d’en Garriga a
Llinars.
Durant les primeres dècades del segle XX, la zona de Llinars, també va ser freqüentada per
gent vinguda per fer estada al peu de les fonts sulfuroses i les ferruginoses, situades a la finca
de Can Cabra. Per un curt període de temps, es va arranjar part de la zona d’alguna de les
fonts. Hi hagué la iniciativa per part dels propietaris de Sorribes de canalitzar la font cap una
zona més planera, on a més adequar l’entorn amb unes infraestructures, i poder aprofitar
l’arribada de gent vinguda al lloc com a recurs econòmic. Sembla que la idea no prosperà i de
fet amb el temps es van fer malbé les fonts. Durant un període però, el lloc va ser freqüentat
per gent que venia a guarir malalties herpètiques amb aquestes aigües, la tradició va generar
fins i tot la construcció d’algun hostal.

3.3.‐ Toponímia.
‐Corbera: Aquest topònim apareix en diversos indrets de la geografia catalana.
Etimològicament no està clar si prové del llatí corvaria, que equival a niu de corbs o paratge on
habiten corbs, o per contra es tracta de la forma llatina curvaria, que significa corbada, i
interpretat com a roca o muntanya corbada. La bibliografia esmenta que com a topònim
derivat a partir de la curvaria deu venir del preromà karb‐, variant del kal‐ que equival a pedra
o muntanya.
‐Espinalbet: Etimològicament deriva del mot llatí espinalb amb el sufix –et (en llatí –etu), que
indica lloc o paratge on es fa la planta espinalb, que en concret es correspon a l’arç blanc.
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‐Llinars: Etimològicament equival a un mot format a partir del plural de llinar , que significa
“camp de lli”, o sigui que es indica un àrea o zona on s’havia conreat amb intensitat aquesta
planta o s’hi localitzava en el seu estat salvatge. (Històricament apareix sovint escrit com a
Llinàs).
‐Garriga: Etimològicament aquest topònim deriva d’un mot preromà, garrica o carrica, però
sobre l’origen del qual hi ha hagut molta discussió per part dels lingüistes (podria pertànyer a
l’arrel preromana karr‐). El seu significat pot equivaldre tant al garric referit a la varietat
d’alzina petita i de fulles punxegudes (també l’anomenen alzina nana), de l’espècie Quercus
coccifera, com al significat de terreny erm, no conreat i poblat de mates, arbusts i arbres no
gaire grossos. Es tracta d’un mot molt freqüent i que el trobem àmpliament per la geografia
catalana.
‐Mata: El topònim Mata que dóna nom al Santuari que trobem a la zona de Llinars d’Aigua
d’Ora, la correspondència d’aquest topònim es vincula directament amb el seu significat com
a planta de tronc curt que treu branques prop de terra. Sembla que el mot presenta dues
opcions etimològiques segons l’autor, considerant que pot derivat del matta llatí, o del pre‐
indoeuropeu.
‐Sorribes: Aquest topònim dóna nom a diversos llogarrets entre els quals el que trobem a la
zona de Llinars, actualment mantingut donant nom a la masia Sorribes. Etimològicament es
correspon a una forma del nom “sorriba”, el qual és un derivat del llatí sub ripa, que pren el
significat de sota la riba.
‐Vilaverd: Etimològicament és un nom de formació composta del llatí villa viride que té
l’equivalència de vila verda.
‐Riu: Topònim que consta que es refereix al corrent natural d’aigua provinent de les
muntanyes i que aflueix a la mar, a un llac o a un altre riu, i que es correspon a un corrent que
acostuma a tenir cabal permanentment sense estar subjecte al règim de pluges. El mot,
etimològicament deriva del llatí rivu.
‐Castellar: Topònim que s’origina a partir del mot castell, aquest prové del llatí castellum, que
significa fort, reducte, i és un diminutiu de castrum, equivalent a campament fortificat o
fortificació. Així, la forma castellar té el significat de petit conjunt fortificat; aquest mot
pràcticament només es conserva en la toponímia.
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3.4.‐ L’escut.
L’any 1992 ha petició de l’Ajuntament de Castellar del Riu, la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, va trametre un informe tècnic sobre el seu escut
municipal, i va realitzar una proposta d’escut d’armes del poble. Com a conclusió de l’estudi el
Sr. Armand de Fluvià aportà una proposta d’escut pel municipi de Castellar del Riu, consistent
en un escut caironat d’or, un pi de tres besses de sinople, i per timbre una corona mural de
vila. Es correspon amb la següent imatge:

La proposta de la Direcció General no va agradar al poble i l’Ajuntament. Així, actualment
l’Ajuntament de Castellar del Riu no disposa d’un escut oficial, tanmateix el consistori utilitza
habitualment un escut que en el que els motius representats es corresponen amb els elements
que composen o desglossen el topònim Castellar del Riu.
L’escut emprat per l’ajuntament de Castellar del Riu és d’or (o ocre), amb un castell obert i en
forma de pont de gules o marró, per sota del qual discorre un riu d’atzur. Per timbre una
corona de poble. Es correspon amb la següent imatge:
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4.‐ ANÀLISI PATRIMONI CULTURAL
4.1.‐ Elements fitxats
El present treball ha permès fitxar un total de 156 elements que formen part del conjunt
patrimonial del municipi. Els diferents elements són els que apareixen en els següents llistats,
seguint diferents criteris de classificació. Els llistats es poden consultar a la part final de la
memòria:
‐Llistat per numeració
‐Llistat per denominació
‐Llistat per tipologia
4.1.1.‐ Anàlisi de la informació recollida a les fitxes.
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Com es pot observar a la gràfica superior, en el terme municipal de Castellar del Riu hi ha un
clar predomini del patrimoni immoble, amb un 60% que es correspon a 93 elements, dels quals
els subgrups més rellevant és el d’edificis, i amb un nombre molt menor d’elements fixats és
seguit pels elements arquitectònics. En menor percentatge trobem el patrimoni documental i
patrimoni moble amb un 2% i un 4% respecte del total d’elements fitxats.

4.1.2.‐ Patrimoni immoble
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Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el grup de patrimoni immoble és el que presenta un
nombre més elevat d’elements fitxats. En aquest sentit el total d’elements és de 93, dels quals
els edificis en són la tipologia específica amb més entrades. Aquesta característica es deu al fet
que el municipi compta amb un extens territori en el qual s’hi distribueixen un nombre
important de masies disseminades pel seu terme; aquest fet i la peculiaritat d’aquesta
tipologia d’edificacions, que fa que siguin considerades un element particularment destacable,
i com a conseqüència, ésser inclòs com element fitxat. De fet, del total de 59 entrades d’edifici,
excepte 8 que es corresponen a esglésies, quasi tota la resta són masies. S’ha de recordar que
a més, algunes de les masies estan abandonades i altres ja en important procés d’enrunament.
Pel que fa a conjunts arquitectònics únicament se’n comptabilitzen dos; un es correspon amb
el santuari de Corbera i l’altre amb el nucli d’Espinalbet. En aquest sentit cal esmentar que
alguns immobles que podrien ser considerats com a conjunt arquitectònic, és el cas d’alguna
església amb la seva rectoria, no és així, per haver fet dues fitxes individualitzades com edifici
en cada cas, una de l’església i una altra de la rectoria.
Pel que fa als elements arquitectònics signifiquen el segon grup en nombre d’elements fixats,
amb un total de 17 fitxes, entre les quals hi ha una àmplia varietat com poden ser trumferes,
fonts, safareig, barraques i altres elements, també formen part d’aquest grup 2 entrades
corresponents a retaules.
Un altre conjunt important el formen l’obra civil, que amb un total de 8 elements, n’hi ha 5
que es corresponen a camins, essent un element important dins d’un territori com el de
Castellar del Riu, creuat per una xarxa d’antics camins prou extensa i de la qual es manté força
bé la traça d’alguns d’ells, entre els que hi ha dos camins senyalitzats i homologats.
Els jaciments arqueològics constitueixen un altre conjunt destacat d’elements, amb un total de
7 registres. D’aquestes entrades 4 són de castells, que tot i que es manté aquesta denominació
perquè és l’emprada en la historiografia, en alguna seria potser més adequat parlar de torres.
Entre aquests trobem el castell d’Espinalbet, que constitueix l’únic element patrimonial
catalogat en el municipi, en aquest cas com a BCIN.
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4.1.3.‐ Patrimoni moble

El grup d’elements mobles està format per un total de 7 registres. Dels quals trobem 5
entrades referents a objecte, 3 d’aquestes entrades són formades per elements que a la
vegada formen part del patrimoni festiu del municipi, es tracta dels gegants, els nans i els
dimonis. També hi ha una Marededéu barroca custodiada al Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona. Pel que fa a la col∙lecció es tracta del conjunt de material arqueològic recuperat en les
excavacions realitzades al municipi per part del Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu
de Berga, i guardat a la reserva fons del Museu Comarcal de Berga. L’únic element urbà
registrat com a tal és la Creu del Cabrer, situada al pàrquing de l’antiga estació dels Rasos de
Peguera.
4.1.4.‐ Patrimoni documental
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El recull d’entrades del patrimoni documental és poc destacat, ja que està conformat per un
total de 4 elements, amb 2 registres de fons documental i 2 de fons d’imatges. És una
tipologia que té poques entrades ja que són categories amb les que s’ha de comptar amb una
àmplia col∙laboració per part de les institucions i dels particulars per tal que posin en
coneixement aquells fons que moltes vegades resten desconeguts o dels quals és difícil tenir‐hi
accés. Com a fons documentals es compta amb l’Arxiu municipal, que no conté documentació
gaire antiga, és documentació del segle XIX endavant; és però un arxiu ben conservat i que es
manté ben organitzat seguint les pautes marcades per l’Oficina de patrimoni de la Diputació de
Barcelona, qui a més, amb una periodicitat determinada, en realitza una actualització i revisió.
L’altra fons documental és l’arxiu parroquial de Llinar d’Aigua d’Ora, que conté documentació
de l’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars i del Santuari de la Mata, junt
amb altres esglésies que depenien de la mateixa parroquial. Aquest fons és custodiat en l’Arxiu
Parroquial de Sant Llorenç de Morunys, ja que la zona de Llinars forma part de l’arxiprestat de
Sant Llorenç de Morunys.
En els fons d’imatges trobem dos arxius de titularitat privada, però són oberts a consulta, són
els casos del fons fotogràfic de l’Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà i el fons fotogràfic
Luigi.

4.1.5.‐ Patrimoni immaterial

42

Els elements que conformen l’apartat de patrimoni immaterial constitueixen un grup bastant
representatiu dins el conjunt de tipologies del mapa del patrimoni cultural de Castellar del Riu.
Com es pot observar al gràfic, està format per un total de 15 elements, dels quals 10 es
corresponen a manifestacions festives, tres elements de música i dansa i dos de tradició oral.
Aquesta dada doncs, posa en relleu la significació que té aquesta tipologia en el municipi. Ja
que aquesta categoria mostra l’arrelament de les festivitats i celebracions que formen part del
calendari festiu del municipi. Entre aquestes manifestacions tenen un pes destacadíssim les
festes de tradició religiosa, ja que diverses de les esglésies mantenen vius els seus aplecs i
festes patronals; a més, algunes d’aquestes dates són a la vegada la Festa Major d’alguns dels
nuclis de població, com és el cas d’Espinalbet i el de Llinars. Cal destacar dins aquest grup
l’Aplec del Pi de les Tres Branques i la Festa del Bolet, dues festes de caire molt divers però que
gaudeixen de molta popularitat. De les altres entrades, dins del subgrup de música i dansa és
especialment remarcable el Ball de la Coca, ja que és un ball tradicional d’arrels antigues que
es continua representant al municipi dues vegades cada any. En el marc de la tradició oral
s’han recollit dues llegendes relacionades amb Castellar del Riu, una amb l’origen de la Creu
del Cabrer i l’altra, la llegenda que narra el pas i estada del rei Jaume I pel Pi de les Tres
Branques.

4.1.6.‐ Patrimoni natural
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La tipologia de patrimoni natural compta amb un ampli conjunt d’elements registrats, en
concret un total de 37, dels quals 32 es corresponen a zones d’interès i 5 a espècimens
botànics. Les característiques físiques del terme municipal de Castellar del Riu determinen la
pròpia presència d’aquest nombre d’elements. En aquest sentit però, cal puntualitzar que un
nombre elevat de les zones d’interès es corresponen a cavitats d’interès espeleològic, ja que el
municipi presenta una geologia que ha propiciat la formació natural d’aquestes cavitats, amb
una elevada concentració en la zona dels Rasets fins al Cim d’Estela. Tanmateix, també en
aquest grup s’inclouen un conjunt de fonts, i indrets destacats i abastament coneguts del
territori de Castellar del Riu, són els plans de Campllong i el de Puigventós, el Roc d’Auró i el
Cogulló d’Estela. D’altra banda, també s’hi registren els espais d’interès naturals catalogats i
protegits, l’Espai Natural Serra de Queralt i l’Espai Natural Serra d’Ensija‐Rasos de Peguera,
junt amb una entrada corresponen a la Xarxa Natura 2000.
En el subgrup d’Espècimen botànic, format per 5 entrades, té un paper rellevant el Pi de les
Tres Branques, tant per ser un element protegit i catalogat com a Arbre Monumental com per
tota la simbologia històrica i patriòtica que l’acompanya. La mateixa catalogació i protecció
gaudeix el Pi de les Tres Branques II o el Jove. També s’han registrat tres exemplars de roures
de dimensions destacables, que tot i que sembla que no són pas els únics que es localitzen al
municipi d’aquestes característiques, sí que venen a simbolitzar i a mostrar la presència
d’arbres destacats i importants amb els que compta el territori de Castellar del Riu, en aquest
cas especialment a la zona de Llinars.
4.1.7.‐ Altres dades estadístiques dels elements fitxats.
Titularitat dels elements:
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Com queda clarament palès a la gràfica superior, el gruix del patrimoni fitxat és de titularitat
privada. Del conjunt d’elements de titularitat pública podem esmentar elements que formen
part del patrimoni immaterial del municipi, festes, llegendes, danses, etc. , junt amb alguns
dels camins, l’Arxiu municipal i el fons arqueològic del Museu Comarcal de Berga.

Cronologia:
En referència a la cronologia, cal destacar la important presència d’elements patrimonials
datats en els períodes modern i contemporani. El conjunt més rellevant es correspon amb el
patrimoni del període modern, evidenciat en el gran nombre de masies datables d’aquesta
època, tot i que també hi ha un conjunt de masies que es troben a cavall entre finals del
període modern i inicis del contemporani, sense que hi hagi prou informació per precisar‐ne la
cronologia. Aquest fet és determinat en gran part perquè es correspon amb una època en que
el territori de Castellar del Riu va experimentar un creixement poblacional que implicà
paral∙lelament la construcció d’un nombre prou important de noves masies, o la modificació o
ampliació d’algunes de les existents. També és una època en que es documenten canvis i
modificacions en la majoria d’esglésies del municipi, comptant fins i tot amb la construcció de
bell nou d’alguns d’aquests edificis. Esmentar que el patrimoni medieval, també té una
presència prou destacable en el conjunt del municipi, tanmateix potser és poc visible, ja que en
diversos dels elements les estructures medievals resten molt amagades sota reformes de
períodes posteriors. Així, els castells que es troben documentats al municipi, tots els remunten
a l’època medieval, també pràcticament totes les esglésies tenen els seus orígens en aquest
període, encara que algunes pràcticament no conserven restes observables. També cal fer
esment a l’existència de restes arquitectòniques medievals en algunes masies, encara que sigui
en un escàs nombre és un tret remarcable. Les excavacions arqueològiques van permetre
documentar indrets d’ocupació i necròpolis que permeten apuntar la petjada cronològica en el
territori de finals del període ibèric, edat dels metalls i fins al neolític.
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Estat de conservació i tipus de protecció:

L’estat de conservació és majoritàriament bo, amb més de la meitat d’elements fitxats
considerats així, de fet un 58 %. No es pot oblidar però que de la resta d’elements que es
troben en estat dolent o regular, n’hi han diversos que es troben realment en un molt mal
estat de conservació, fins i tot alguns estan en perill de desaparició.
En quant a la protecció la majoria d’elements no presenten cap tipus de protecció, amb un
elevadíssim nombre que en suposa el 78%. Aquesta dada però pot veure’s modificada en poc
temps, ja que el Catàleg de Masies i Cases rurals es troba en procés de finalització i
d’aprovació, i hem de pensar que aquest instrument urbanístic catalogarà i establirà mesures o
nivells de protecció per algunes masies del municipi. Com a elements protegits legalment, en
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la tipologia d’elements immobles el municipi compta amb un BCIN, el Castell de l’Espinalbet,
també hi ha alguns camins que tenen consideració de ramaders i com a tals gaudeixen d’un
nivell de protecció. Altres elements protegits legalment són de la tipologia del patrimoni
natural, és tracta doncs dels dos exemplars de Pi de les Tres Branques, el Vell i el Jove, ambdós
declarats arbres monumentals; també en aquest àmbit es compta amb les àrees de territori
que es troben incloses en els espais naturals protegits (PEIN) i en la Xarxa Natura 2000. Pel que
fa al nivell de protecció legal i física, en conjunt són la col∙lecció corresponent al fons
arqueològic , algun altre element conservat en museus i els arxius.

4.2.‐Elements no fitxats
Tal i com ja s’ha esmentat en l’apartat de metodologia, l’elaboració del mapa suposa la
localització i identificació d’un conjunt d’elements que no es fitxen per determinades causes
com ser considerats poc significatius, amb poc valor històric, elements desapareguts, elements
que inicialment havien estat inclosos però després s’ha confirmat que es troben fora del
municipi, entre d’altres. S’aporta un llistat i una breu descripció per tal de deixar constància de
la seva existència, ja que tot i que no hagin estat fitxats formen part del conjunt del patrimoni
del municipi. Cal afegir que a més, segur que el municipi compta amb molts d’altres elements
susceptibles de ser fitxats o si més no tinguts en compte dins aquest apartat, ja que es normal
que no s’hagin detectat la totalitat d’elements. Per això s’insisteix en que aquest mapa és una
eina oberta, no només per aquells elements no detectats, sinó perquè poden donar‐se
diferents circumstàncies que requereixin d’una ampliació del mapa, a més de la localització o
identificació de nous elements, també es pot donar un canvi de criteris o de valoració d’uns
determinats elements que faci que posteriorment siguin inclosos.

4.2.1.‐ Llistats dels elements no fitxats.
Elements desapareguts o no localitzats:
Tipologia
Patrimoni
immoble

Element i observacions:
Edificis

‐La Llobatera
‐Cabanya del Pastor
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‐Cal Verge
‐Cal Colivila
‐Cal Nerí
‐Cal Pelegrí
‐Cal Via
‐Can Fuster
‐Cal Jardí
‐Casa Armots
Elements

‐Retaule Major de l’església de Sant Vicenç de Castellar del

arquitectònics

Riu: desaparegut durant la Guerra Civil.
‐Retaule Major, del Santuari de Corbera, obra de Pau i Costa,
1695: desaparegut durant la Guerra Civil.
‐Retaule del Sant Crist, del Santuari de Corbera: desaparegut
durant la Guerra Civil.
‐Retaule de Sant Ramon, del Santuari de Corbera, del 1850:
desaparegut durant la Guerra Civil.

Patrimoni

Obra civil

‐Pou del forat Micó

Objectes

‐Imatge de la Marededéu de la Mata: d’estil romànic,

moble

desapareguda durant la Guerra civil.
Col∙lecció

‐Material arqueològic recuperat per Mn. Serra Vilaró a la
necròpolis neolítica del Coll de l’Oreller.
‐Esquelet excavat en la tomba de la necròpolis del Coll de
l’Oreller (material arqueològic)

Patrimoni

Fons

‐Arxiu parroquial de l’Espinalbet i de Castellar del Riu:

documental

documental

desapareguts durant la guerra civil.

Elements poc rellevants, poc interès històric, manca d’informació, o altres circumstàncies (no
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haver‐hi tingut accés)
Tipologia
Patrimoni immoble

Element i observacions
Edificis

‐Cal Carboner
‐Cal Pere Jou

Element

‐Estructures de pedra seca al camí de les antenes

arquitectònic
Patrimoni

Fons d’imatges

documental

‐Arxiu fotogràfic Salvany
‐Fons de l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya

Patrimoni

Manifestacions

immaterial

festives

Patrimoni natural

Zona d’interès

‐Torronada al Centre Cívic d’Espinalbet
‐Caramelles
‐Bòfia de les truites
‐Font de l’hort de Cal Pere Sastre

Elements de difícil accés
Tipologia

Element i observacions

Patrimoni immoble

Jaciment
arqueològic

‐Jaciments paleontològics

Patrimoni moble

Col∙lecció

‐Col∙leccions específiques de titularitat privada que no
s’han volgut incloure en el mapa.

Patrimoni

Fons

‐Documentació i arxius de diversos particulars.

documental

documental

Elements fora del terme municipal
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Tipologia

Element i observacions

Patrimoni immoble

Edifici

‐La Solana

Patrimoni natural

Zona d’interès

‐Ressurgència de la Taverna (cavitat)
‐Forat del Clot dels Torrents (cavitat)
‐Fonts del Llobregat (cavitat)
‐Roc del Pou (cavitat)
‐Cova de Rocaterçana (cavitat)

4.2.2.‐ Descripció general dels elements no fitxats.
En l’apartat dels elements desapareguts o no localitzats, cal dir que en general, excepte els
edificis, es tracta d’elements desapareguts. El gran gruix d’elements inclosos en aquest apartat
es correspon a un conjunt format sobretot per elements arquitectònics, en concret retaules, i
altres elements, com dos arxiu parroquial i un objecte, tots ells de caire religiós i desapareguts
durant la Guerra Civil, comportant que aquest sigui el principal motiu de desaparició de
patrimoni conegut. Entre els elements no localitzats hi consten algunes runes d’antigues
masies o barraques que no han estat localitzades.
Dins l’apartat d’elements poc rellevants, amb manca d’informació o altres circumstàncies hi ha
inclosos dos edificis, sembla que dues barraques del segle XIX, de les qual són visibles molt
poques restes. Els dos arxius que s’inclouen en aquest apartat és perquè el volum d’imatges de
que contenen són molt poques.
Pel que fa als elements de difícil accés trobem dues mencions, en un cas és un arxiu particular
al qual s’ha tingut accés, però no s’ha desitjat incloure’l dins del mapa, es tracta d’un arxiu
format per diverses col∙leccions, i de l’altra és un cita més genèrica que fa referència a
documentació i arxius de particulars. No en citem cap de concret, ja que en tant sols s’han
obtingut referències indirectes, sense que s’ha pogut contrastar la informació. En el grup
d’elements fora del nucli es tracta bàsicament d’uns avencs que en el catàleg d’espeleologia de
Catalunya estan inclosos dins del terme de Castellar del Riu, però no en formen part.
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4.2.3.‐ Entitats i associacions.
Aquest llistat s’aporta perquè són elements que no es fitxen seguint les directrius que marca el
plec de condicions del mapa, però si que en la memòria es poden adjuntar ja que es tracta en
ocasions són entitats o associacions vinculades al món patrimonial o cultural del municipi. Al
municipi consten molt poques associacions registrades.

Entitats i Associacions
‐Trabucaires de Castellar del Riu
‐Colla gegantera d’Espinalbet

5.‐ DIAGNOSI DEL PATRIMONI
5.1.‐ Estat legal del Patrimoni
A la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, 11
d’octubre de 1993, “S'estableixen tres categories de protecció, comunes a béns mobles,
immobles i immaterials: els béns culturals d'interès nacional, els béns catalogats i la resta de
béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural definit per l'article 1.” Les dues
primeres categories, conegudes també amb les abreviatures, el primer BCIN (Bé Cultural
d’Interès Nacional), i el segon cas per als béns immobles catalogats, BCIL (Bé Cultural d’Interès
Local), en la legislació s’estableix els procediments de declaració per a cada categoria.
La categoria de BCIN es correspon a la de BIC (Bé d’Interès Cultural) establerta a la Llei
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. En aquest sentit es consideren BCIN
tots aquells elements fortificats que es troben emparats en el Decret de 22 d’abril de 1949
(també conegut com “decret dels castells”), s’hi concreta que tots els castells d’Espanya, sigui
quin sigui el seu estat de ruïna, queden sota protecció de l’Estat; adoptant tots els castells la
figura de Bé d’Interès Cultural. Seguint aquesta directriu es va elaborar un inventari previ, i
l’any 1968 es va realitzar un nou inventari en el que s’hi inclouen un elevat nombre
d’elements. Als anys 80 del segle XX, la Generalitat va refer la llista dels béns catalans inclosos
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en el llistat, el Ministeri la va acceptar i va donar d’alta els 1501 registres inclosos en la nova
relació de BIC ( o sigui BCIN de Catalunya a partir de la Llei de 1993).
En el cas de Castellar del Riu consta un element dins aquest llistat. El castell de l’Espinalbet
(amb la referència R‐I‐51‐5241).

Relació d’elements protegits:

Elements protegits per normativa general:
Hi ha un element protegit per la categoria Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN):
‐Castell de l’Espinalbet (fitxa núm. 16)
Cal assenyalar que associat a aquest element hi trobem altres fitxes, és el cas de la fitxa de
l’església de Sant Vicenç d’Espinalbet, la Rectoria de Sant Vicenç d’Espinalbet, i el conjunt
arquitectònic d’Espinalbet.

Elements protegits per normativa local:
Actualment no figuren elements protegits en la categoria de BCIL. A més, les Normes
Subsidiàries del municipi fins a l’actualitat no comptaven amb cap tipus de Catàleg. S’ha de
recordar tots aquells elements inclosos dins d’un catàleg municipal redactat abans de la Llei
9/1993, de Patrimoni Cultural Català, varen passar a tenir la categoria de BCIL. No és el cas,
però de Castellar del Riu; municipi mancat d’elements catalogats i protegits fins l’actualitat.
Cal fer una precisió, ja esmentada en el decurs de la present memòria. El municipi es troba en
fase de redacció i aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i paral∙lelament del
Catàleg de Masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, aquests instruments urbanístics
suposaran una modificació respecte la manca de nivells de protecció d’alguns elements,
especialment de les masies, les quals a partir d’aquest catàleg es regularan les accions que es
poden dur a terme en els edificis que hi seran inclosos, així com les activitats i usos que s’hi
poden realitzar.
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Actualment el catàleg està en procés d’elaboració i encara no és definitiu, fins al moment s’ha
elaborat un catàleg que inclou dos llistats i classificacions, d’una banda masies i cases rurals
(en el que també s’hi inclouen aquelles que són de nova construcció) i un altre llistat que
anomenen inventari. Les dades són les següents.
Masies i cases rurals:
‐Can Campllong
‐La Rovira
‐Can Puigventós
‐Refugi dels Rasos de Peguera
‐Xalet dels Rasos de Peguera
‐Can Déu
‐Can Cots
‐Ca l’Ingla
‐Els Porxos
‐Can Rabeu
‐Casalot
‐Sobirona
‐Can Carol
‐La Grau
‐Cal Company
‐Sorribes
‐Can Cabra
‐La Casa Nova
‐La Costa de Vilaverd
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‐El Molí
‐Can Bernis
‐Cal Tirador
‐Masia de la Marededéu de la Mata
‐Can Garriga
‐Can Moneny
‐Cal Jaques
‐Ca Les Planes
‐Terçà
‐Conjunt Riu de Castellar
‐Xalet del Bartolo
‐Xalet de Farràs
‐La Corba
‐Can Mataplana
‐Molí de la Serradora
‐Can Valentí
‐Edificació al Camí de Can Cabra (antigues escoles i casa de la mestra)
‐Sorribons
‐Cal Jardí de Baix
‐Parròquia de Llinars
‐La Pedrera
‐L’Arbellera
‐Molí de Riu
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Inventari:
‐Rasos de Peguera
‐Creu del Cabrer
‐Sant Salvador de Vilaverd
‐Santuari de Corbera
‐Sant Llorenç dels Porxos
‐Nau
‐Dipòsit d’aigua
‐Xalet I sota el cap de la serra
‐Xalet II sota el cap de la serra
‐Cabana
‐Granges sota cal company
‐Càmping d’Aigua d’Ora
‐Dipòsit d’aigua
‐Central hidroelèctrica
‐Coberts de la baga de la Costa
‐Església de Sant Vicenç
‐Runa al Coll d’Estela
Altres elements protegits:
‐En relació al patrimoni eclesiàstic la Llei 9/1993 estableix que “1.‐L’Església catòlica, com a
titular d’una part molt important del patrimoni cultural català, ha de vetllar per la protecció, la
conservació i la difusió d’aquest patrimoni i, amb aquesta finalitat, ha de col∙laborar amb les
diverses administracions públiques de Catalunya. 2.‐Una comissió mixta entre l’Administració
de la Generalitat i l’Església catòlica ha d’establir el marc de col∙laboració i coordinació entre
les dues institucions i fer‐ne el seguiment. 3.‐Reglamentàriament s’ha de determinar, si s’escau,
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la col∙laboració amb l’Administració local.” En aquest sentit els objectes religiosos de més
interès patrimonial del conjunt de béns que custodia la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria
de Llinars de l’Aigua d’Ora són el Retaule de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars (fitxa núm. 72)
i els Retaules de les capelles laterals de la mateixa església (fitxa núm. 73).
‐El patrimoni arqueològic es defineix a la Llei 9/1993 com “Els béns mobles i immobles de
caràcter històric per a l’estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica integren el
patrimoni arqueològic català. També l’integren els elements geològics i paleontològics
relacionats amb l’ésser humà i amb els seus orígens i antecedents.”, en la mateixa Llei s’hi
defineixen els espais de protecció arqueològica (Art. 49), coneguts també com EPA, els quals a
més també es regulen a través de la Llei d’Urbanisme Català 2/2002 (art. 9.3 i 34.5).
Considerant com espais de protecció arqueològica els llocs que no han estat declarats d’interès
nacional però en els quals, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix
l’existència de restes arqueològiques i paleontològiques, els determina per resolució el
Conseller de Cultura. A més, els jaciments arqueològics s’integren en l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya, en aquest hi consten dins el terme de Castellar del Riu, la Cova dels
Frares (fitxa núm. 75), L’Escletxa (fitxa núm. 76), i sepultures del medievals del Coll de l’Oreller
(fitxa núm. 77).
‐ Els béns mobles que formen part del Patrimoni Cultural Català són aquells que es troben a
museus, els procedents d’intervencions arqueològiques i els que tenen unes característiques
artístiques singulars. Els museus són els encarregats de la seva custòdia i conservació, i els han
de tenir catalogats i documentats. Aquest és el cas de la marededéu procedent de Corbera
(fitxa núm. 90) que custodia el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona; i el fons arqueològic
procedent de Castellar del Riu al Museu Comarcal de Berga (fitxa núm. 91).
‐En relació al Patrimoni documental hem de fer esment a que la documentació conservada a
arxius i que té més de 100 anys està protegida per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i
Documents de Catalunya. En aquest sentit s’ha fitxat l’Arxiu Municipal de Castellar del Riu
(fitxa núm. 92).
‐Els camins ramaders són un bé de domini públic i de titularitat autonòmica, i són inalienables,
imprescriptibles i inembargables; estan protegits per la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies
pecuàries. La llei diu que "se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero."(art.12). La llei
contempla usos complementaris dels camins ramaders com el passeig, la pràctica de
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senderisme, i altres, sempre respectant la prioritat del trànsit ramader. El municipi de Castellar
del Riu compta amb una xarxa de camins ramaders en la que hi ha eixos ramaders principals i
d’altres de secundaris, així trobem el camí d’Avià a Campllong (fitxa núm. 85), el camí de Berga
a Castellar del Riu (fitxa núm. 83) i el camí de l’Espunyola a Peguera (fitxa núm. 84).
‐En la categoria de patrimoni natural el municipi compta amb uns elements protegits
específicament:
.Espai natural Serra d’Ensija‐Rasos de Peguera, que està inclosa en el Pla d´Espais d´Interès
Natural que va ser aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya l´any 1.992, pel
Decret 328/1992, de 14 de desembre. Amb actualització de la cartografia inclosa en el
“Pla especial de delimitació definitiva dels espais PEIN: Serra del Catllaràs, Serra d’Ensija‐
Rasos de Peguera, Serra de Queralt, Serra de Picancel i els Tres Hereus”, elaborada pel
departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb data de març del 2000.
.Espai natural Serra de Queralt, que està inclosa en el Pla d´Espais d´Interès Natural que va
ser aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya l´any 1.992, pel Decret
328/1992, de 14 de desembre. Amb actualització de la cartografia inclosa en el “Pla
especial de delimitació definitiva dels espais PEIN: Serra del Catllaràs, Serra d’Ensija‐els
Rasos de Peguera, Serra de Queralt, Serra de Picancel i els Tres Hereus”, elaborada pel
departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb data de març del 2000.
∙La Serra de Queralt, inclòs dins la LIC número ES5130029 denominat Serres de Queralt i
Els Tossals‐Aigua d’Ora, corresponent a la Xarxa Natura 2000. La proposta de Xarxa Natura
2000 per al territori català es va concretar en l’Acord de Govern de 5 de setembre de 2006
(DOGC 4735, de 6 d’octubre, i amb la correcció d’errades publicades al DOGC 4940, del 3
d’agost del 2007).
.El Pi de les Tres Branques I (el Pi Vell): declarat arbre monumental i inclòs al Decret
214/1987 de declaració d’arbres monumentals i de l’Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig,
de declaració d’arbres monumentals. El número d’identificació és el 28.11.01.
.El Pi de les Tres Branques II (el Pi Jove): declarat arbre monumental i inclòs al Decret
214/1987 de declaració d’arbres monumentals i de l’Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig,
de declaració d’arbres monumentals. El número d’identificació és el 28.11.02.
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5.2.‐ Intervencions sobre el patrimoni
Inventaris realitzats:
Amb anterioritat a la realització d’aquest mapa, el municipi de la Pobla de Lillet comptava amb
alguns inventaris:
•

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC), gestionat per la Secció
d’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de l’Àrea de Coneixement i Recerca de la
Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. La realització
d’aquest inventari es va iniciar l’any 1982, i des de llavors s’han anat fent algunes
actualitzacions. En aquest inventari hi consten els béns que formen part de les tres
categories de protecció que estableix la Llei 9/1993 i que hem tractat anteriorment,
d’aquí que algunes referències resultin repetitives, i que són els béns culturals
d’interès nacional (BCIN), els béns catalogats o els béns culturals d’interès local (BCIL) i
la resta de béns integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la
llei. Les fitxes de Castellar del Riu que hi són incloses són 17, i es corresponen amb:
Església de Sant Vicenç de Castellar del Riu, Sant Llorenç dels Porxos, Can Cabra, Casa
de Castellar del Riu, Torre de Castellar del Riu, Molí de Castellar del Riu, Castell de
Terçà, Casa el Rabeu, Mas Campllong, Castell d’Espinalbet, Sant Vicenç d’Espinalbet,
Conjunt d’Espinalbet, Església de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars, Santuari de la
marededéu de la Mata, Església de Santa Coloma de Can Cabra, Església de Sant
Salvador de Vilaverd, i Casa la Costa.

•

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAPC), s’estructura a
partir de la realització de les anomenades Cartes arqueològiques, que s’elaboren per
comarques. L’inventari s’inicià a finals del 1982 i inclou la informació sobre els
jaciments arqueològics coneguts, i també incorpora, des del 2001, els jaciments
paleontològics i els llocs que han estat objecte d’intervencions arqueològiques que han
donat resultats negatius. Recull 3 jaciments al municipi de Castellar del Riu: L’Escletxa,
la Cova dels Frares, i les sepultures medievals del Coll de l’Oreller.

Altres intervencions:
En aquest apartat s’hi inclouen esquemàticament aquelles intervencions més rellevants
que s’han dut a terme sobre el patrimoni cultural.
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•

Jaciments de l’Escletxa i la Cova dels Frares: Durant els anys de funcionament del
Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu de Berga es van realitzar diverses
prospeccions i excavacions arqueològiques a l’àmbit comarcal, així l’any 1965 el
Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu de Berga va fer una visita i prospecció
de l’interior de la cova dels Frares. I l’any 1975 el Grup de Prehistòria i Arqueologia
del Museu de Berga va fer una excavació arqueològica a l’interior de l’Escletxa,
ambdues dirigides per Josep Carreras i Balaguer.

•

Jaciment del Coll de l’Oreller: El 1916 Mn. Serra Vilaró va ser informat que a la
zona del Coll de l’Oreller hi havia un sepulcre en el qual feia uns anys uns
bosquerols hi havien trobat una olla. Arran d’aquestes notícies Serra Vilaró va fer
una visita a l’indret el 1921. Va poder documentar l’existència de dues zones
diferenciades de tombes, i realitzar una intervenció recuperant restes
d’inhumacions i alguns materials. La zona corresponent a una necròpolis medieval
va ser destruïda arran de les obres d’ampliació de la pista forestal. En aquesta àrea
el setembre de l’any 1974 el Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu de Berga
encara hi va localitzar una tomba sencera amb un individu, l’excavació va ser
dirigida per Josep Carreras.

•

Arxiu Municipal de Castellar del Riu: El fons de l’Arxiu Municipal es va organitzar,
classificar i inventariar entre el 1995 i el 1996, arran de la petició feta per part de
l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona. Amb regularitat es realitzen tasques de
posada al dia de la nova documentació generada.

5.3.‐ Equipaments i activitats patrimonials.
Castellar del Riu compta amb pocs equipaments, i per tant amb poques infraestructures i
activitats vinculats al patrimoni. Podem fer menció als següents:
‐ Arxiu Municipal. Està ubicat a l’edifici del Centre Cívic d’Espinalbet. Ocupa bàsicament una
sala a la planta baixa. Entre els anys 1996 i 1997 es va dur a terme una intervenció
d’ordenació, classificació i catalogació de l’Arxiu seguint la normativa proposada pel Servei
d’Arxius de la Generalitat de Catalunya.
‐Local del Centre Cívic d’Espinalbet. A finals dels anys 90 del segle XX es va construir l’edifici
del Local Social, des de llavors el municipi compta amb un important equipament de caire
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polivalent on poder realitzar múltiples tipus d’activitats. Es troba emplaçat a la zona
d’Espinalbet, al peu de la carretera dels Rasos de Peguera. L’edifici fa funcions de caire molt
divers, ja que actualment la seva funció principal és com a seu de l’Ajuntament, de fet,
pròximament es farà el trasllat oficial i definitiu de la seu del consistori. L’espai també és lloc
de trobada per la realització de diverses celebracions i festes del poble.
‐Xarxa de senders: camins ramaders, GR 107 (Camí dels Bons Homes), PR C‐73.

5.4.‐ Estructura del patrimoni cultural de Castellar del Riu
A tall de síntesis, remarcar que en el conjunt d’elements del patrimoni de Castellar del Riu
destaquen clarament les categories de patrimoni immoble, amb un ampli ventall de béns
d’aquesta tipologia, i de patrimoni natural, ambdues amb un nombre d’elements molt superior
a la resta de tipologies.
En aquest capítol presentem un seguit d’apartats que engloben o agrupen els elements
considerats més representatius del conjunt patrimonial de Castellar del Riu. Aquests apartats
reflecteixen i exemplifiquen alguns dels trets característics i a la vegada distintius del patrimoni
del municipi valorat des d’un punt de vista més global. És bo precisar que es poden establir
molts i diversos apartats, i que fins i tot alguns elements poden formar part de més d’un
d’aquests apartats, a la vegada que alguns elements pot ser que no quedin reflectits en cap
dels punts que es relacionen a continuació.
‐Les masies.
Del conjunt d’elements fitxats, les masies són l’element que presenta un major nombre de
registres. Aquest fet per si sol ja porta implícita la seva categorització i valoració com a conjunt
patrimonial. En la totalitat de masies fitxades n’hi ha un nombre important que es troben en
mal estat de conservació, algunes d’elles estan abandonades, altres a més ja es troben en
procés d’enrunament, i fins i tot n’hi ha que mostren un avançat estat d’enderroc.
La destacada presència d’aquest tipus d’immoble reflecteix la tipologia d’hàbitat i d’ocupació
del territori, testimoniant també la importància de l’activitat agrícola i ramadera a Castellar del
Riu. Aquestes masies es troben escampades per tot l’extens terme municipal mostrant la
dispersió que històricament ha caracteritzat l’ocupació d’aquest territori.
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Es tracta d’un element que cal valorar en tota la seva dimensió, no només l’edifici principal, la
casa, que també acostumava a tenir un espai destinat al bestiar, a magatzem, rebost, etc., sinó
que també compten amb pallisses, corts, i altres espais, que defineixen i conformen la masia.
Cal fer referència també a l’entorn associat a les masies, els camps de conreu, les pastures,
l’abastiment d’aigua, entre altres elements que ens donen una informació molt valuosa sobre
les activitats que es realitzaven i quins aprofitaments es feia dels recursos del voltant, els tipus
de conreu que es sembraven etc. Tot un extens ventall d’informació complementària que ens
parla del paisatge, de l’economia, a la vegada que són el mirall de com la humanitat ha anat
modelant i treballant el paisatge.
Arquitectònicament, en el municipi de Castellar del Riu trobem algunes masies que destaquen
per les seves dimensions i que tot i ser poquetes es troben repartides en tot el territori;
requereix una menció especial la gran masia de Riu de Castellar, junt amb altres igualment
destacables com són Can Cabra, Puigventós, les Planes, entre altres. Aquestes masies conviuen
i de fet es complementen amb un seguit d’altres masies de dimensions més petites, moltes són
masoveries de la masia principal o capmàs. Paral∙lelament, també cal destacar que al municipi
de Castellar del Riu es localitzen un reguitzell d’altres cases repartides sobretot pel territori de
Llinars i algunes també a la zona de Castellar del Riu, que han estat considerades fins i tot com
a barraques en la bibliografia consultada. Tot i que algunes certament, potser sí que eren
vivendes força petitones i senzilles, en general tampoc són el tipus de construcció que
actualment associem a la definició de barraca. La majoria d’aquestes masies que s’esmenten
com a barraques van ser bastides al segle XIX, i sembla que sobretot van ser construïdes per
allotjar gent vinguda per treballar al bosc i dels recursos que el món forestal oferia.
A nivell cronològic, la majoria de les masies que hi ha al municipi de Castellar del Riu es
corresponen a construccions bastides en època moderna, entre els segles XVII, XVIII i XIX,
tanmateix es compta també amb alguns exemples que tenen origen medieval.
En aquest àmbit també cal esmentar l’existència de determinats elements que formen part de
les masies i que s’han fitxat individualment, com poden ser trumferes, pous, safareig, etc.

‐Patrimoni religiós.
Dins el terme de Castellar del Riu trobem un nombre important d’esglésies, aquestes a més es
troben associades a altres elements patrimonials com poden ser alguns objectes o elements
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arquitectònics, algun arxiu, així com les festes i aplecs que s’hi realitzen, i que es pot englobar
en un mateix conjunt patrimonial. Els elements més destacats que podem incloure en aquest
apartat són els següents: Sant Vicenç de Castellar del Riu, Sant Llorenç dels Porxos, Sant Iscle i
Santa Victòria de Llinars, Santuari de la Marededéu de la Mata, Santa Coloma de Can Cabra,
Sant Salvador de Vilaverd, Santuari de Corbera, Sant Vicenç d’Espinalbet, Sant Miquel de Can
Garriga, retaule de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars, retaules de les capelles laterals de la
parròquia de Llinars, Marededéu procedent de Corbera, entre d’altres.
‐Patrimoni natural.
El patrimoni natural mostra una forta representació dins el municipi de Castellar del Riu, que
respon a la pròpia configuració del terme essent un municipi eminentment rural, on l’entorn
natural pren especial consideració. En aquest sentit, cal esmentar que dins d’aquest ampli
conjunt patrimonial es pot parlar d’altres categories que defineixen aquest territo ri. Permet
distingir el que es correspondria a arbres destacats o singulars, entre els que tenen especial
significació per ser monumentals el Pi de les Tres Branques, el Vell i el Jove, i fer esment a que
també en el municipi es localitzen exemplars d’altres arbres que destaquen per les seves
dimensions i dels quals s’han fitxat alguns exemples que de fet suposen tant sols una mostra.
Un altre grup important d’elements que formen part d’aquest conjunt són les coves, avencs i
forats que configuren un extens ventall de cavitats que són especialment objecte d’interès
espeleològic. D’altra banda, també cal prendre en consideració les diverses fonts que es
troben disperses pel municipi i que signifiquen un important recurs natural del municipi.
I a nivell més global, dins aquest mateix conjunt cal esmentar que el municipi compta amb
espais naturals protegits (Serra de Queralt, i Ensija‐Rasos de Peguera) que en part reflecteixen
la importància i singularitat de l’entorn natural que configura el municipi de Castellar del Riu.
També cal esmentar punts d’interès específic com són alguns cims, el Cogulló d’Estela i Roc
d’Auró, junt amb els coneguts plans de Campllong i de Puigventós, que no són més que un
exemple d’indrets amb un atractiu natural específic.

‐Patrimoni industrial
El municipi de Castellar del Riu compta amb un volum més aviat petit d’elements que
pròpiament es pugui n considerar com a patrimoni industrial, els més rellevants són el trajecte
del ferrocarril i telefèric de Llinars a Canals de Catllarí, la mina de Buscal, un forn de calç, i el
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molí i serradora de Castellar del Riu, entre algun altre. Aquest petit conjunt que esmentem és
però un reflex d’una època en que el municipi va experimentar una forta transformació i una
intensa activitat en el territori, ja que la important explotació forestal que es va dur a terme va
comportar l’arribada de nous habitants i la construcció de noves vivendes. En aquest sentit,
l’important paper que va desenvolupar l’explotació dels boscos en l’economia del municipi i
tota l’activitat que va generar, porten a prendre en consideració aquest conjunt patrimonial
que abasta més enllà dels elements específics d’aquesta categoria.

‐Jaciments arqueològics i àrees d’expectativa arqueològica.
El terme de Castellar del Riu compta amb un petit conjunt d’elements inclosos dins la tipologia
de jaciments arqueològics, no per això deixa de ser un conjunt interessant. De fet, aquesta
petita representació compta amb tres jaciments excavats parcialment i que han aportat dades
prou rellevants per a la història del municipi. Cal dir que alguns dels elements inclosos que no
han estat excavats es corresponen amb jaciments que per les seves particularitats seria molt
interessant que fossin estudiats.

‐Festes i tradició.
La categoria de patrimoni immaterial presenta un nombre prou important de registres que fa
que sigui destacable i calgui remarcar el pes patrimonial que té dins el municipi. La majoria de
manifestacions festives es continuen mantenint actives i la majoria força vives i arrelades.
Algunes de les manifestacions festives a més constitueixen un clar reclam turístic pel municipi.
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