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1.‐ PRESENTACIÓ  



 

 

El present treball ha estat realitzat a petició de  l’Ajuntament de Castell de  l’Areny  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. L’OPC ofereix un servei especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural, en 

el qual hi ha  l’elaboració dels Mapes de Patrimoni Cultural,  inclòs dins el programa d’Estudis  i 

Projectes que s’ofereixen en del marc del Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals, als 

municipis de la Diputació de Barcelona.  

Els objectius dels mapes són: 

- la recollida intensiva de dades georeferenciades  

- la valoració del elements immobles, mobles, documentals, immaterials i del medi 

natural, que conformen el conjunt del patrimoni cultural i natural del municipi  

- la  creació  d’una  eina  que  faciliti  la  gestió  i  l’establiment  de  polítiques  i  de 

mesures per a la seva protecció i conservació  

- la planificació d’accions de difusió i rendibilització social del patrimoni cultural 

La  realització  del Mapa  del  patrimoni  cultural  de  Castell  de  l’Areny  ha  estat  encarregat  a  la 

historiadora Sara Simon Vilardaga per part de  l’Oficina de Patrimoni Cultural de  la Diputació de 

Barcelona, a partir de  la petició efectuada per  l’Ajuntament de Castell de  l’Areny a  la Diputació 

de Barcelona. En l’elaboració dels treballs d’execució del mapa s’ha comptat amb la col∙laboració 

de  l’Ajuntament  de  Castell  de  l’Areny,  qui  ha  posat  o  facilitat  els mitjans  tècnics  i  humans 

necessaris per a la seva elaboració.  

L’execució del mapa  inclou  l’elaboració de  la present memòria tècnica, que aporta els resultats 

de  la  recerca  i  la  valoració  dels  elements  que  configuren  el  patrimoni  cultural  i  natural  del 

municipi de Castell de  l’Areny  junt amb un  l’aportació d’un  seguit de dades complementàries, 

segons els criteris establerts per l’Oficina de Difusió del Patrimoni. 

 

 

 



 

 

Agraïments 

En  la realització 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 la col∙laboració de l’Ajuntament de Castell de l’Areny, tant per l’interès mostrat com 

per les gestions realitzades; en aquest sentit fer esment a l’alcalde, Sr. Pere Raja, i la secretària, 

la  Sra.  Elisabet  Fustagueres;  a més  de  l’arxiver municipal,  el  Sr. Albert  Rumbo,  qui  a més  de 

facilitar dades en relació a l’arxiu municipal, també ha col∙laborat i aportat informació referent a 

patrimoni immaterial. Mereix una especial referència el jutge de Pau, el Sr. Teodor Cardona, qui 

ha estat un gran col∙laborador, en l’acompanyament a la visita de molts indrets, en la facilitació 

de dades per localitzar elements i/o altres persones que poguessin aportar informació, a més de 

la gran i valuosa informació aportada en l’explicació de moltes vivències, records de família i del 

veïnatge, entre altres. En la mateixa línia, requereix una cita també especial, el Sr. Pere Massana, 

alcalde del municipi durant diverses  legislatures,  i qui  junt  amb  la  seva muller,  la Dolors,  van 

tornar a donar vida al poble de Castell de  l’Areny, a més de reformar diverses cases, anar‐hi a 

viure, obrir el restaurant i posar en marxa les Colònies Flor de Neu (inicialment junt amb un altre 

soci),  activitats  que  actualment  estant  plenament  actives  i  aporten  un  volum  destacat  de 

visitants al municipi. El Sr. Pere Massana ha estat una persona clau per l’elaboració del mapa, la 

seva  col∙laboració  ha  estat  extraordinària,  ha  estat  un  company  de  viatges  en  el  municipi, 

acompanyant a visitar la gran majoria d’elements, en especial immobles, del municipi; ha aportat 

i facilitat dades, vivències i records, històries, i un munt d’informació que personalment ha anat 

recullin al llarg de molts anys. 

També  cal  fer  una menció  específica  a Martí  Picas,  per  totes  les  dades  en  relació  a  la  seva 

propietat, però  també per  la col∙laboració, ajuda  i  interès  facilitat en  tot moment, en relació a 

l’elaboració del mapa. 

D’altra banda, cal destacar també la col∙laboració d’un ampli grup de persones, la majoria veïns 

del municipi, propietaris o antics  residents: David de Cal Tena, Abel de  la Closa, Ramon de  la 

masia de Sant Roma de  la Clusa, al Candi  Janer –ell  i diverses generacions anteriors de  la seva 

família havien  viscut  al  Pla de  l’Orri‐,  els masovers de Comelles,  els propietaris de Cal  Xiu,  el 

Josep  de  Cal  Pereonclet,  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 Josep Sánchez i per extensió a la Societat d’Arqueologia del Berguedà, de la qual 

n’és president. A la Sra. M. Alba Perarnau, directora del Museu Comarcal de Berga. A Mn. Ramon 

Viladés per la seva gran ajuda i col∙laboració, a més de com a president de l’Àmbit de Recerques 

del Berguedà. A  l’Arxiu Comarcal del Berguedà,  i  les diferents persones que  l’integren. A Mn. 

Enric Bartrina i Josep Porredon, de l’Arxiu Diocesà del Bisbat de Solsona. Al Servei d’Arqueologia i 

Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en especial referència 

a Albert Vidal. A Josep Marmi i l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. També a Lluís 

Rius, de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i a M. Antònia Carrasco, del 

Servei  de  Patrimoni  Arquitectònic  Local  de  la  Diputació  de  Barcelona.    També  agraeixo  les 

informacions aportades per Mn. Pere Vila, Joan Serra, la Sra. Carme Macià, entre altres.  

En aquest apartat es vol  fer extensiu un  reconeixement  i agraïment, especialment de part del 

propi  ajuntament  al  veí  de  la masia  de  Cal  Truquet,  qui  s’ha  fet  càrrec  de  la  recuperació  i 

restauració de l’antiga porta de l’església de Sant Romà de la Clusa. 

Tanmateix, cal fer una menció personal a la col∙laboració dels historiadors Lluís Bou d’una banda, 

i de l’altra, a Ramon Massana. A més, d’un especial agraïment a la restauradora Violant Bonet, i a 

l’acompanyant de moltes rutes i de localització d’elements, Jaume Pascual. 

A  totes  aquelles  persones  que  d’una  manera  o  altra  han  participat,  col∙laborat  o  facilitat 

informació per a l’elaboració del present mapa, un agraïment sincer. 

 

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. En aquest mateix apartat s’expliquen els criteris de selecció 

amb els que  s’ha elaborat el  llistat  inicial d’elements  a  inventariar,  seguidament  s’aporta una 

breu descripció de  la fitxa de registre utilitzada, concretament el model proporcionat per  l’OPC 

de la Diputació de Barcelona. 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.‐ 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”, establert per  l’OPC de  la Diputació de Barcelona. 

L’objectiu  principal  és  la  recollida  exhaustiva  de  dades  del  patrimoni  cultural  de  Castell  de 

l’Areny,  incloent  tots els elements susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars 

del  municipi,  pels  seus  valors  històrics,  artístics,  simbòlics  o  identitaris,  segons  els  criteris 

establerts per l’OPC. 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 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  i 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Evidentment s’han inclòs tots 

aquells elements que ja tenen alguna figura de protecció, és el cas del PEIN Serra del Catllaràs, el 

qual  també  forma  part  de  Xarxa Natura  2000.  Actualment,  s’està  en  tràmits  d’aprovació  del 

Catàleg de Masies del municipi, s’ha realitzat  l’aprovació  inicial per Ple de  l’Ajuntament  i s’està 

pendent de poder  realitzar  l’aprovació provisional;  tot  i que no s’han pogut  incloure  les dades 

específiques en relació als nivells de protecció de  les masies  incloses en el catàleg, si que s’han 

tingut en compte les informacions en el procés d’elaboració del mapa.  

‐Com  s’ha  esmentat,  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 de masies incloses en el catàleg de masies que es va 

aprovar en fase  inicial (Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals  i altres construccions en 

sòl no urbanitzable,  redactat per  l’equip  JBE Arquitectes Associats SLP),  junt amb un  llistat de 

masies de l’any 1898 facilitat per l’anterior alcalde, Sr. Pere Massana.  



 

 

‐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. 

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 Castell de 

l’Areny. 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, tant pel que fa a modificació de continguts, afegir nous elements, o per contra haver‐ne 

de suprimir algun, per motius diversos com  la seva desaparició o canvis de criteris. 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. 

Cal  tenir  present  que  l’objectiu  principal  d’aquest  estudi  no  és  la  realització  d’una  tasca  de 

recerca  estricta,  ni  tampoc  té  la  pretensió  de  fer  una  història  del municipi,  ni  un  instrument 

normatiu.  En  aquesta  línia,  és  bo  remarcar  que  no  és  un  estudi  en  el  sentit  de  catàleg  de 

patrimoni arquitectònic i no té lligam amb la protecció urbanística dels béns, ni és un instrument 

cadastral o que comporti accions sobre taxes i impostos. 

El conjunt del mapa,  incloent  la memòria, és una eina que permet tenir un coneixement global 

del patrimoni  cultural del municipi,  facilitant  la presa de decisions que en  relació a aquest es 

vulguin dur a  terme; en especial, pel que  fa a  la gestió  i planificació de polítiques culturals  i/o 

patrimonials  futures, com poden ser elaborar propostes de difusió, de rendibilització social, de 

conservació  i protecció, a més de poder  fer  certes previsions a nivell de presa de decisions a 

nivell urbanístic, entre moltes altres actuacions. 

2.2.‐ Elements no inclosos en el mapa 



 

 

Tot i que ja s’ha fet menció, a que hi ha un apartat específic referent als “elements no fixats” per 

raons diverses, les quals s’exposen en l’apartat corresponent. També hi ha una sèrie d’elements 

que no han de ser inclosos en el Mapa del patrimoni com a fitxa, seguit les directius de l’OPC.  En 

aquest  sentit  els  elements  que  no  s’han  de  fitxar mai  són  els  casos  d’entitats  i  associacions 

culturals, socials o esportives; festivals i altres esdeveniments culturals no festius; biblioteques o 

altres equipaments culturals; l’escut municipal; personatges il∙lustres o esdeveniments. Tal i com 

s’especifica en el plec de prescripcions tècniques, els Mapes del patrimoni cultural són inventaris 

d’elements del patrimoni culturals, no és el cens de recursos culturals del municipi. No es tracta 

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

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

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

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

organitzen, o fent  la fitxa del seu arxiu o del seu fons documental o, fins  i tot, documentant  la 

seva seu, encara que l’edifici com a tal no tingui prou entitat arquitectònica. 

2.3.‐ Descripció de la fitxa del mapa de l’OPC 

La fitxa emprada per a realitzar el Mapa del Patrimoni Cultural del municipi 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 2000, 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. 

Pel que  fa al contingut de  la  fitxa cal destacar  la seva gran versatilitat  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. Existeixen diferents tipus de camps: 

- obligatoris/no obligatoris: els primers sempre s’han de complimentar, els altres, quant es 

disposi d’informació 

- tancats/oberts: els primers disposen d’una  llista desplegable amb  les opcions definides 

per l’OPC i per contra, en els oberts, la redacció és lliure 



 

 

- limitats/extensibles:  tots  els  camps  tenen  un  espai  limitat,  però  n’hi  ha  alguns  (com 

descripció, observacions, història, bibliografia,) en els que el camp permet una extensió 

de la redacció fins a 4000 caràcters. 

Els elements fitxats poden classificar‐se en cinc àmbits generals i en diverses tipologies, que són 

els següents: 

À
M
B
IT
 

1.PATRIMONI 

IMMOBLE 

2.PATRIMONI 

MOBLE 

3.PATRIMONI 

DOCUMENTAL 

4.PATRIMONI  

IMMATERIAL 

5.PATRIMONI 

NATURAL 

1.1.‐ Edifici  2.1.‐  Element 

urbà 

3.1.‐ Fons d’imatges  4.1.‐Manifestació 

festiva 

5.1.‐  Zona 

d’interès  

1.2.‐  Conjunt 

arquitectònic 

2.2.‐ Objecte  3.2.‐ Fons 

documental 

4.2.‐ Tècnica 

artesanal 

5.2.‐  Espècimen 

botànic 

1.3.‐  Element 

arquitectònic 

2.3.‐ Col∙lecció  3.3.‐ Fons 

bibliogràfic 

4.3.‐ Tradició oral   

1.4.‐  Jaciment 

arqueològic 

    4.4.‐ Música  i 

dansa 

 

TI
P
O
LO

G
IA
 

1.5.‐ Obra civil      4.5.‐ Costumari   

 

 

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  pot 

anar associada a un màxim de tres fotografies de l’element en qüestió. 

 

2.4.‐ 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:  

 

2.4.1.‐ Recopilació prèvia de dades (Fase 1) 

a) Buidat bibliogràfic i consulta de documentació oficial de diversa índole, com ara l’Inventari del 

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya (o Carta Arqueològica de la 

Generalitat de Catalunya),  Inventari de Patrimoni Arquitectònic de  la Generalitat de Catalunya, 

Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Castell de  l’Areny,  i també altres documents 

que no sempre han aportat informació. 

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 vinculades al 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. 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 a fitxar. 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 Castell de l’Areny. 

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. 

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  el 

encarregat de les esglésies del municipi, entre d’altres. 

 

2.4.2.‐ 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  gran majoria  de  visites  en  uns  períodes  específics;  en 

concret, els primers mesos de desenvolupament del treball i, especialment, durant gran part de 

tota la tardor, moment en que es van fer la majoria de les visites. Una part d’aquestes visites van 

requerir d’una segona sortida a  l’indret,  la qual es va fer posteriorment. Aquesta segona tanda 

de visites es va realitzar un cop es va poder fer una valoració més complerta de quins eren els 

llocs als quals caldria tornar, a fi de concentrar les visites en menys sortides, per tal de facilitar i 

procurar rendibilitzar al màxim el temps que es requeria per anar als indrets de nou, també en la 

segona tongada de treball de camp es va poder realitzar alguna visita més puntual 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 sortides,  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. 

 

2.4.3.‐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 comportar una nova 

visita  a  l’element  fitxat.  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. 

 

2.5.‐ 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. Diverses de  les  consultes han  estat 

realitzades a través d’internet. 

2.5.1.‐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,  i també en el fons bibliogràfic de 

l’Arxiu Comarcal del Berguedà; 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 del portal web www.raco.com (a 

través  del  qual  també  es  poden  consultar  online  les  esmentades  revistes),  i  el  setmanari 

berguedà del diari Regió7, entre d’altres. 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.  

 

2.5.2.‐ Arxius públics i privats, i altres fonts. 

En aquest cas s’ha recopilat informació procedent dels següents arxius: 

- Arxiu Municipal de Castell de l’Areny 

- 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 Diocesà del Bisbat de Solsona 

- Arxiu Nacional de Catalunya  



 

 

També s’han realitzat consultes online als catàlegs o fons de diversos arxius o col∙leccions en els 

casos en els que ha estat possible, en els alguns aquestes consultes han requerit una posterior 

visita a l’arxiu específic. Els principals webs emprats han estat: 

- http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/ 

- http://pares.mcu.es/ 

- http://mdc1.cbuc.cat/index.php 

 

A més, també s’han fet consultes al Museu Comarcal de Berga, el Museu Diocesà i Comarcal de 

Solsona, entre altres. A més, entre també de consultes a arxius i fons particulars o d’entitats, és 

el  cas de  l’Arxiu  fotogràfic de  Joan Serra, el  fons documental  i el  fons  fotogràfic de  l’Arxiu de 

l’Àmbit de Recerques del Berguedà, Arxiu particular de Mn. Ramon Viladés, fons o documentació 

particular de Pere Massana, entre altres. Cal dir, que no sempre totes les consultes han aportat 

dades positives. 

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 

Castell  de  l’Areny,  a  través  de  l’aplicació:  

https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f 

- Inventari del Patrimoni Arqueològic  i Paleontològic de Catalunya  (o Carta Arqueològica 

del  Servei  d’Arqueologia),  municipi  de  Castell  de  l’Areny,  a  través  de  l’aplicació: 

https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f 

- 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  (NNSS)  vigents,  i  el  “Pla  Especial  del  Catàleg  de 

masies, cases  rurals  i altres construccions en sòl no urbanitzable” de Castell de  l’Areny 

(redactat  per  JBE  Arquitectes  Associats  SLP),  en  fase  d’aprovació  inicial  per  Ple  de 

l’Ajuntament. 

 

2.5.3.‐ Cartografia 

Per la realització del mapa s’ha consultat i utilitzat diversa cartografia entre la qual cal esmentar: 



 

 

- Mapa  i  guia  excursionista  Catllaràs‐Picancel,  editorial  Alpina,  edició  2007‐2008. 

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/sitmun2/inicio.jsp  en  la  versió 

d’accés restringit. 

 

2.5.4.‐ 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:  

- Pere Raja, Alcalde de Castell de l’Areny 

- Pere Massana, Alcalde en anteriors legislatures 

- Teodor Cardona, Jutge de Pau i veí del municipi  

- Albert Rumbo, arxiver municipal 

- Martí Picas 

- Josep Vert  

- Josep Sánchez i Vicens 

- David de Cal Tena 

- Mn. Pere Vila 

- Mn. Ramon Viladés 

- Joan Serra Massana 

- Ramon de la masia de Sant Romà de la Clusa 

- Candi Jané  

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.  

2.5.5.‐ 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.  

3.‐ MARC D’INTERVENCIÓ GENERAL 

3.1.‐ Marc geogràfic i medi físic 

 

Plànol de Castell de  l’Areny. A dalt a  l’esquerra: mapa de Catalunya amb  indicació de  la comarca del Berguedà, a sota, mapa de  la 
comarca del Berguedà amb senyalització en color vermell del terme municipal de Castell de l’Areny.  
Font: http://www.icc.cat/cat/Home‐ICC/Publicacions/Nomenclator/Bergueda 



 

 

 

 
El municipi de Castell de  l’Areny està situat a  la comarca del Berguedà, en concret a  la part de 

llevant  de  l’Alt  Berguedà.  Limita  al  nord  amb  la  Pobla  de  Lillet  i  Sant  Julià  de  Cerdanyola,  a 

ponent amb La Nou i amb Vilada, al sud també amb Vilada i Borredà, i a llevant amb el municipi 

de  les Lloses, el qual pertany a  la veïna comarca del Ripollès. El municipi té una extensió d’uns 

24,35 km2 i forma part de l’àrea del Pre‐Pirineu; és format per un relleu amb diferents tipus de 

roques d’origen sedimentari,  formades a partir de  les capes de sediments dipositats en el  fons 

del mar  fa milions d’anys,  la part  sud del municipi hi ha major presència d’argiles, margues  i 

gresos, i a la zona nord hi destaquen els conglomerats i les calcàries, tot i que també amb capes 

de margues. De fet, les formacions pertanyen al Mantell del Cadí, que a la part sud correspon a la 

Formació Vallfogona, situada en el flanc sud del sinclinal de Ripoll. 

Es  tracta d’un municipi  caracteritzat per una orografia  accidentada  i  en  el que  es diferencien 

sobretot, d’unes dues grans àrees:  la Clusa, que s’estén  i ocupa  la part nord  i oest,  i Castell de 

l’Areny, que ocupa  la part sud  i est, estenent‐se aproximadament en aquesta direcció. A grans 

trets, aquestes dues grans àrees es troben separades per l’eix que conforma la Cinglera dels Rocs 

de Castell (Cim de la Baga 1612 m), el Cingle de l’Heura (ambdós partits pel Congost de l’Escalell) 

i el Cap del Roig  (1529 m). A  la part nord  sobresurten el  cims  i  serrats més alts del municipi, 

alguns localitzats en la partió amb altres municipis veïns, entre els quals el Pedró del Pla de l’Orri 

al Serrat de Corró (1765 m), el Serrat del Tres Batlles (1754m), el Serrat Negre (1781m), Cap de la 

Baga de Cabanelles (1685 m) o el Sobrepuny (1656 m); per contra una de les parts més baixes de 

la Vall de  la Clusa, probablement a  la zona de  l’estret de  l’Escalell,  la cota altimètrica és d’uns 

1180 m aproximadament. La Vall de la Clusa, envoltada o emmarcada per serres i puigs enmig i 

entre les que hi ha rases, clots, torrents i recs que davallen i desaigüen en el Rec de Sant Romà, 

el qual  al  seu pas per  l’estret  congost de  l’Escalell  salta  cingleres  avall  entrant  en  la  zona de 

Castell, on s’uneix amb les aigües provinents de Castell passant a conformar la Ribera de Castell, 

la qual més avall rebrà també les aigües de la Ribera de Camprubí i a partir de la unió d’aquestes 

passa a denominar‐se Ribera de Vilada.  

Tots els aiguavessos del municipi aboquen a la conca del riu Llobregat, recollits en gran part en la 

Ribera de Vilada. 

La zona de Castell es mostra molt marcada també per un terreny molt accidentat, amb altituds 

menors que a la zona de la Clusa, per exemple Cap de la Quera (1047 m), Cap de la Poda al Serrat 

de la Baga de Riera ( 1073 m), i fins a 1118 m a capdamunt de la Solana del Cortal a la zona de la 



 

 

Cercosa,  i probablement el punt més alt, amb 1293 m al Cim del Serrat de Cal Saiol, per contra 

els punts més baixos es troben entorn als 740 m; el poble de Castell de l’Areny es troba situat a 

uns 953 m. Aquesta part sud  i est  té moltes serres menors, en  les que hi ha gran quantitat de 

rases  i torrents que fan més accidentat el terreny, els pendents hi són destacables. En aquesta 

àrea  destaca  el  nucli  del  poble,  un  petit  grupet  de  cases  construïdes  a  redós  de  l’església  i 

probablement també d’un antic castell, tot situat dalt d’un allargat i estret turonet rocós.  

Ocupació del territori/poblament 

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 principal, coincidents amb les dues antigues 

parròquies,  en  concret  Castell  de  l’Areny  i  la  Clusa.  Les  quals  per  raons  geogràfiques  han 

mantingut  durant  molts  anys  una  diferenciació  bastant  marcada,  encara  que  en  l’àmbit 

administratiu  i  religiós hagin  conformat part de  la mateixa unitat durant  gran part de  la  seva 

història.  

La zona de Castell s’ha caracteritzat, especialment en el segle XIX, per estar conformat per un 

seguit de veïnats o ravals. Dels quals actualment es continua diferenciant la zona de la Ribera, un 

petit  veïnat  situat  a  la part  sud,  en  la  confluència de  les Riberes de Castell  i  la de Camprubí, 

també havia comptat amb el veïnat de la Vilella a la part oest, a l’alçada de mig tram de la Ribera 

de  Castell,  avui  dia  ha  perdut  la  seva  entitat  de  veïnat  per  la manca  d’habitants  i  de  cases 

dempeus, a la zona de llevant hi havia el veïnat de Cal Sastre dels Cassons, també cal fer esment 

a Camprubí, una masia que per les seves dimensions i la gran quantitat de persones que hi vivien 

(a més de  les  seves masoveries)  fa que en ocasions  s’hagi destacat  i mencionat com una àrea 

específica,  també es podria esmentar  la  zona de  la Cercosa que per  la  seva  localització en un 

extrem allunat del municipi, sovint es vincula més a altres termes municipals. 

La  zona de  la Vall de  la Clusa està presidida  aproximadament en  l’àrea  central de  la  vall, per 

l’església de Sant Romà de  la Clusa, el cementiri,  la rectoria,  la gran masia de Sant Romà de  la 

Clusa i el molí. Disperses en la vall, ocupant les millors ubicacions segons criteris de terreny apte 

per conreu, pastures, orientació, etc., hi ha un seguit de masies que poblen la vall, la majoria de 

les quals avui dia resten deshabitades.  

Especialment al  llarg del segle XX, s’han experimentat canvis destacables, que són els que han 

comportat una modificació i variació de l’entorn, en definitiva del paisatge i del tipus d’ocupació 



 

 

del territori (des de la construcció de les vies de comunicació actuals fins al propi despoblament 

de  les  zones  rurals), es  tracta d’un municipi que històricament ha estat definit per un hàbitat 

disseminat,  a partir de  l’establiment de  la població  sobretot  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.  I  en  els  darrers  anys,  les  activitats  vinculades  als  serveis,  en 

especial  l’allotjament de  segona  residència  i activitats associades,  són  les que prenen especial 

rellevància en el municipi. 

Comunicacions 

En el  terme municipal de Castell de  l’Areny es compta amb una 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.  

A finals del segle XIX, es comença a planificar i executar la construcció d’una xarxa de carreteres 

catalanes  que  facilitin  la  comunicació  entre  les  poblacions  i  que  a  la  vegada  afavoreixin  el 

creixement econòmic. En aquest context, des de l’Ajuntament de Castell de l’Areny, a inicis de la 

segona meitat de segle XIX, i reiterant‐ho posteriorment cap a finals de segle XIX, s’emet petició 

en la que s’exposa la necessitat de construcció d’una carretera que comuniqui i enllaci, Castell de 

l’Areny amb la carretera que s’havia o estava construint de Berga a Montesquiu (resseguint gran 

part de  l’antic  camí  ral de Berga  a Ripoll,  l’actual C‐26)  i que  enllaçava  amb  Lleida per  l’altre 

extrem. A més, el fet de poder enllaçar amb facilitat amb Berga també afavoria la connexió cap a 

la  zona  de  Berga  la  Pobla  on  també  es  preveien millores  en  les  comunicacions.  Sembla  que 

Castell de l’Areny quedava aïllat entre les previsions de carreteres, i tot i les peticions la carretera 

no arribaria fins molt més tard. En el “Plan de Caminos vecinales para los pueblos de la provincia 

actualment  incomunicados”,  aprovat  per  la  Diputació  de  Barcelona  el  1908,  es  preveu  la 

connexió de Sant Jaume de Frontanyà a Vilada passant per Castell de l’Areny; la qual més tard es 

veuria  concretada  i  executada.  A  inicis  de  la  segona  meitat  del  segle  XX,  hi  ha  informes  i 

finalment un projecte de condicionament de la camí de Vilada a Castell de l’Areny (1964), per tal 



 

 

de millorar  l’accés  al  poble  de  Castell  de  l’Areny,  especialment  ampliant  l’amplada  del  camí.  

Posteriorment, es farien altres modificacions i millores en el traçat, ja als anys 90 del segle XX. 

Pel que fa a la construcció del camí de Sant Romà de la Clusa no va ser fins més tard, el 1969 es 

va millorar la carretera que connecta Vilada amb la Clusa, però la connexió amb la carretera de 

Castell de l’Areny no arribaria entorn al 1983.  

En  resum,  les vies de comunicació del municipi  són, d’una banda,  l’accés principal  i accessible 

amb tots tipus de vehicle, és la carretera de Castell de l’Areny des de la C‐26. A través d’aquesta 

carretera  o  camí  asfaltat  a  Castell  s’accedeix  a  altres  pistes  (ben  poques  d’asfaltades)  que 

permeten arribar al conjunt de masies disperses pel municipi. També comptem amb l’accés a la 

pista que porta a  la Clusa,  la qual connecta amb  la pista que surt de Vilada. D’altra banda, a  la 

part nord del municipi, en  concret des de  l’extrem més de  tramuntana de  la Clusa,  també es 

connecta  vers  la  Pobla  de  Lillet,  tot  creuant  la  Serra  del  Catllaràs. Altres  connexions  per  vies 

forestals, no sempre de fàcil accés, permeten connectar amb la Nou de Berguedà, Sant Jaume de 

Frontanyà, entre altres. De fet, algunes d’aquestes pistes són resultat de  l’ampliació  i en alguns 

casos modificació dels antics camins tradicionals de comunicació.  

El municipi compta amb un seguit de camins o senders que el creuen, entre els quals cal destacar 

els de gran recorregut: 

- GR 4: Puigcerdà – Montserrat. Acull l’Etapa 4 de Falgars a Borredà. 

- GR 241: sender circular de Borredà, conegut també com a Volta al Catllaràs 

 

Demografia. Evolució de la població 

 

Any  1497  1515  1553  1717  1787  1857  1860  1877  1887 

Habitants  10 focs  10 focs  12 focs  138  389  612  603  358  271 

 

 



 

 

Any  1900  1910  1920  1930  1936  1940  1950  1960  1970 

Habitants  249  253  256  292  248  243  182  105  63 

 

Any  1981  1986  1991  2000  2002  2004  2006  2008  2010  2014 

Habitants  46  36  35  48  61  65  68  78  75  75 

 

El  municipi  de  Castell  de  l’Areny  és  caracteritzat  per  una  ocupació  històrica  del  territori 

principalment distribuïda en hàbitat dispers a partir d’un important nombre de masies existents 

al municipi, excepte el petit poblet de Castell de l’Areny, conformat per un petit nombre de cases 

situades a l’entorn de l’església i que degué tenir el seu màxim desenvolupament i creixement a 

finals del segle XVIII i part del XIX. Període aquest, en el que també es van configurar altres petits 

veïnats,  sovint anomenats  ravals  (ja que es  creaven a partir d’un element  concret, un  camí, a 

l’entorn d’un mas, etc.), són el cas del veïnat de la Ribera, el qual actualment continua mantenint 

la  seva entitat, el veïnat de  la Vilella  (avui dia molt despoblat)  i el de Cal Sastre dels Cassons 

(actualment manté  tres  immobles dempeus,  tots de segona  residència). En aquest context, cal 

fer  referència a que a  la darrera dècada del  segle XX es va experimentar un creixement en el 

nombre d’habitatges, ja que es va dur a terme la parcel∙lació i urbanització de l’àrea residencial 

denominada  les masies de Castell,  i  sembla que  també  influiria en  l’increment dels habitants, 

encara  que  no  siguin  un  molts  habitants,  per  les  xifres  totals  del  municipi  si  que  són 

representatives.  Cal  anotar,  que  el  municipi  també  compta  amb  un  nombre  de  persones 

censades però que no són residents habituals al municipi.  

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; a més, sembla que  la referència de 1497 no és complerta.  . De 

mitja  s’utilitza  la  correspondència  de  4,5  habitants  per  foc.  Aquesta  font  d’informació  ens 

proporciona dades per als segles XV i XVI.  

Del decurs dels primers  segles moderns es disposen de poques dades poblacionals. Realment, 

aquestes dades demogràfiques només permeten fer certes comparatives bàsicament a partir de 

principis del segle XVIII en endavant.  



 

 

La primera dada que més destaca és el clar  increment demogràfic experimentat entre el segle 

XVIII  i mitjans del XIX  i que contrasta enmig de  la  resta de dades;  ja que  trobem que dels 138 

habitants  comptabilitzats  el  1717,  es  passa  a  389  habitants  a  l’any  1787,  i  assolint  un 

destacadíssim pic poblacional  l’any 1857 en que s’assoleix el volum màxim d’habitants censats 

amb un total de 612 habitants; posteriorment el 1860 inicia una minsa reducció a 603 habitants, 

que passarà al 1877 als 358 habitants mostrant una important reducció de 41,5%, a partir d’aquí 

es documenta una pèrdua més o menys gradual però important de població, que tornarà a tenir 

un moment clau de descens produït entre els 182 habitants del 1950 als 63 habitants del 1970, 

significant una reducció del 65,38% en només 20 anys, i continuant fins al mínim històric registrat 

l’any 1991 amb només 35 habitants. Mica en mica els darrers anys hi ha hagut un creixement de 

població, que actualment ha arribat als 75 habitants que suposen una densitat de població del 

3,1 hab/km2. 

Les principals variacions de població, especialment l’augment experimentat al llarg del segle XVIII 

i  XIX    és  compartit  també  a  nivell  comarcal  i  a  grans  trets  en  el  conjunt  del  país.  En  l’àmbit 

comarcal, al llarg d’aquests segles 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  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,  tal  i  com  passa  a  Castell  de  l’Areny,  s’experimentà  un 

augment poblacional estretament  lligat al de  les poblacions més dedicades a  la  indústria,  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. Durant les primeres quatre dècades del segle XX el municipi de Castell de 

l’Areny  mantingué,  encara  que  amb  fluctuacions,  una  certa  estabilitat  demogràfica  amb 

oscil∙lacions de població entre els 243  i els 292 habitants; a partir d’aquí s’inicià  la davallada  ja 

comentada.   



 

 

 

Població segons l’anualitat 2014: per grups d’edat i sexe 

Edat Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 1 0 1 

De 5 a 9 anys 3 0 3 

De 10 a 14 anys 1 2 3 

De 15 a 19 anys 1 4 5 

De 20 a 24 anys 0 0 0 

De 25 a 29 anys 2 1 3 

De 30 a 34 anys 2 1 3 

De 35 a 39 anys 4 3 7 

De 40 a 44 anys 5 5 10 

De 45 a 49 anys 5 4 9 

De 50 a 54 anys 4 1 5 

De 55 a 59 anys 3 5 8 

De 60 a 64 anys 3 0 3 

De 65 a 69 anys 5 1 6 

De 70 a 74 anys 1 1 2 

De 75 a 79 anys 0 0 0 

De 80 a 84 anys 1 1 2 

De 85 anys i més 1 4 5 

TOTAL 42 33 75 

 

Població segons l’anualitat 2014: per grans grups d’edat i sexe 

 

 

 

 

 

 

 

Font de les dades: Web INE. Padró continu de l’any 2014. 



 

 

http://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=954&idioma=cat&codi_ine=AMBIT&poblacio.codi_an
y=DPA2014&agrupacio_demografia=QUIN&format=pantalla 

Estructura econòmica 

Castell de  l’Areny és un municipi caracteritzat per una  important extensió de  territori ocupada 

per boscos, de fet, l’explotació forestal, junt amb la importància històrica que ha tingut l’activitat 

agrària i ramadera  han estat els principals motors i actius econòmics del municipi durant segles. 

Aquestes activitats van patir la destacada davallada iniciada al segle XIX amb la industrialització i 

amb continuïtat fins l’actualitat, passant a tenir una presència ben minsa, especialment tenint en 

compte les pròpies característiques del municipi. És testimoni d’aquest fet les dades que recull el 

cens  agrari,  en  el que  la  comparativa de  l’any  2009  amb  el  1999 permeten  constatar  la  gran 

pèrdua  experimentada  en  només  deu  anys,  passant  aquestes  activitats  a  tenir  una  presència 

quasi testimonial en relació al tipus de territori que estem analitzant. En aquest sentit, pel que fa 

al nombre d’explotacions  la pèrdua no és tant remarcable ja que es passa de les 6 explotacions 

de  l’any  1999  a  4  explotacions  declarades  l’any  2009  (encara  que  cal  valorar  les  dades  en  el 

conjunt del context municipal, ja que una pèrdua de 2 explotacions, quan estem parlant de xifres 

tant  minses  també  és  representatiu).  La  dada  més  rellevant  i  que  permet  una  més  clara 

visualització de  la destacada disminució de  l’activitat vinculada al cens agrari és en relació amb 

volum de terres associades a les explotacions, en que de les 2511 hectàrees del 1999 es produeix 

un descens fins a les 729 de l’any 2009. Pel que fa a les xifres en relació a les unitat ramaderes, el 

1999 es comptava amb 413 unitats i l’any 2009 només amb 132, en aquesta reducció es registra 

marcada disminució del volum de caps de bestiar boví comptabilitzat amb una reducció d’unes 

dues terceres parts de les unitats, i d’altra banda, la pràctica desaparició de l’activitat porcina. 

El  descens  de  les  activitats  vinculades  al  sector  agrícola,  ramader  i  forestal  és  claríssima,  i  la 

pèrdua d’activitat del sector primari continua experimentant una davallada. Passant el municipi a 

experimentar un augment del tercer sector, vinculat a  la creació de nous habitatges destinats a 

segona residència, en diferents tipologies d’ocupació, pels propis propietaris, en règim de lloguer 

de  segona  residència  o,  principalment,  com  a  turisme  rural.  En  relació  a  aquest  sector  es 

registren com a allotjaments rurals quatre cases: Cal Xiu, Cal Marc, Cal Miquel  i Cal Xic, a més, 

d’algunes altres; tanmateix també vinculades a aquesta activitats es compta amb altres serveis, 

com és el restaurant de Castell de l’Areny i la casa de Colònies Flor de Neu, aquests dos, junt amb 

Cal Miquel,  al  poble mateix.  A més,  el municipi  compta  amb  altres masies  vinculades  d’una 

manera o altra a aquests serveis, en algunes amb una vinculació més estreta en relació al medi 

natural, podent‐hi  fer estades  i/o activitats diverses, encara que en  línies de  treball diferents, 



 

 

trobem la finca i masia del Pla de l’Orri (en el marc de la Fundació Projecte Miranda), també cal 

esmentar  la masia de Sant Romà de  la Clusa  (en aquest cas,  registrada com a  refugi on poder 

dormir, menjar i fer‐hi estada), i també la casa Peguera (sota la denominació de Rural Salut) 

El 2009 consten que hi ha un total de 584 ha que no són SAU, de les quals es comptabilitzen que 

hi ha 4 explotacions  registrades, d’aquestes unes 407 consten com superfície  forestal  i 177 ha 

com a erm  i matollar. En referència a  la superfície agrícola, segons el cens agrari de  l’any 2009 

(SAU) es  comptabilitzen 7 ha de  terres  llaurades, 138 ha de pastures permanents  i 407 ha de 

terreny forestal, a més de 177 ha incloses com a altres, aquestes dades han evolucionat molt i en 

les comparatives amb anys anteriors es registra una clara i constant pèrdua de superfície inclosa 

dins el cens i per tant, treballada. No deixen però, de sorprendre aquestes dades, ja que Castell 

de l’Areny és un municipi rural, en que la gran extensió del seu territori és bosc, pastures i camps 

(molt abandonats); el terme té un total de més de 24 km2, fet que a més, permet constatar que 

un gran volum de  superfície del municipi no està declarada en els  cens agrari  i que gran part 

d’aquest no compta amb tipus d’activitat vinculada al territori que s’hi desenvolupi. Cal anotar, 

que en les dades no hi deu haver inclosa la superfície de sòl públic, en aquest cas es compta amb 

un  destacat  nombre  d’hectàrees  propietat  de  la  generalitat  que  són  destinades  a  explotació 

forestal i en les que hi pastura bestiar bàsicament boví. En total la forest CUP 53 “Cabanelles, El 

Clot,  Ca  l’Hereuet  i  Espinagalls”  compta  amb  549,01  hectàrees,  les  quals  a  més  van  ser 

declarades refugi de fauna salvatge el 4 desembre de 2009. 

 

3.2.‐Marc històric  

En el municipi de Castell de  l’Areny conflueixen dos  territoris històrics, que degut en part a  la 

pròpia configuració territorial i orografia del terme, han mantingut una entitat força diferencial o 

una identitat pròpia, i de les que ja hem parlat amb anterioritat. D’una banda, Castell de l’Areny 

ocupant i estenent‐se en un eix sud‐est, i de l’altra, la vall de la Clusa, ocupant la part nord i oest 

del terme.  

Ambdós  àmbits  han  format  part  dels  territoris  que  pertanyien  al  breu  comtat  de Berga  o  de 

Berguedà. Aquestes àrees han estat obertes especialment cap a Vilada  i 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. Però com a poblacions 

properes, Vilada ha estat el poble de  referència  i que permetia donar cabuda a determinades 



 

 

necessitats. Tanmateix, des de la Clusa també s’ha connectat sovint amb les pobles de Sant Julià 

de Cerdanyola i la Pobla de Lillet, tot i que de manera menys habitual. La tipologia de poblament 

del municipi ha requerit el contacte amb aquestes altres poblacions, bàsicament Vilada  i Berga, 

en aquest sentit, les característiques del poble de Castell de l’Areny, essent un poblet molt petit 

en el que es podien obtenir escassos serveis,  i només durant algun període, bàsicament algun 

petit comerç  i fonda; havent d’acudir a  les esmentades poblacions per  la majoria de compres  i 

necessitats de serveis varis.  

 

Els primers pobladors 

La majoria de referències històriques de la zona que ocupa l’actual municipi de Castell de l’Areny 

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 troballes, encara 

que minses, de fragments ceràmics de cronologies anteriors, localitzades en el terme. Les dades 

són a partir de  les  informacions de Josep Sànchez  i Josep Carreras, de  la Societat d’Arqueologia 

del Berguedà. De fet, es tracta d’un conjunt de fragments informes i algunes formes, quasi totes 

localitzades en indrets específics de la zona de la Clusa, i que tot i que van ser troballes fortuïtes, 

fruit de  la recollida de dades concretes associades a aquest fragments, i que estan pendents de 

dipòsit definitiu al Museu Comarcal de Berga, només ens permeten apuntar la notícia d’aquestes 

dades  i  sense  poder  especificar  gaires  dades més,  ja  que  caldria  un  estudi més  a  fons  i  una 

recollida d’informació del terreny més acurada, però si que podem anotar la probable existència 

d’uns hàbitats de poblament, que no podem precisar si era de caire estacional o habitual, però, 

que a tall d’hipòtesis si que apunta la possibilitat que hagi estat d’ambdues tipologies segons les 

èpoques.  I que per  les característiques de  la zona, especialment de  la Clusa, una vall molt rica, 

amb  un  bon  recurs  hídric  i  font  d’altres  recursos  naturals,  en  el  que  la  tipologia  de  territori 

permet apuntar com un model d’hàbitat, de determinats períodes  i probablement, durant uns 

segles de caire estacional, el que serien els hàbitats en balmats. Aquest tipus d’hàbitat, hem de 

pensar que en determinats períodes passaria a ser més fixe i estable, i en determinats moments 

es començaria a  fixar al territori  . Encara que són dades molt poc precises, es creu  interessant 

deixar  palesa  l’existència  de  testimonis  que  permeten  apuntar  l’ocupació  del municipi  en  els 

períodes de  l’edat dels metalls. Encara que  són dades  sense  referències àmplies,  les  troballes 

ceràmiques  amb  les  característiques  territorials  de  la  zona  permeten  apuntar  unes  minses 

pinzellades de possible hàbitat del territori, que sense altres concrecions només és una hipòtesis 



 

 

a partir d’altres paral∙lels  i de  les  característiques del  lloc  concret.  Esperem doncs que  futurs 

estudis  i  treballs  permetin  aportar  informacions  i  dades  que  donin  una  visió  precisa  sobre  el 

poblament  del  territori  de  Castell  de  l’Areny  i  la  Clusa,  i  concretin  una  seqüència  i  tipologia 

d’hàbitat de la zona.  

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. 

Evolució des de l’Edat Mitjana fins als nostres dies. 

Castell de l’Areny 

Actualment no es coneixen restes atribuïbles al castell de Castell de l’Areny, aquest es creu que 

deuria estar ubicat en  l’actual poble o en un  indret molt proper. El  fet que el poble tingui una 

casa  (el  restaurant)  que  ha mantingut  el  nom  de  la  Torre,  ha  portat  sempre  a  pensar  en  la 

ubicació de  l’esmentat castell en aquest  indret, no hi ha  informacions de conservació de restes 

arquitectòniques en l’immoble esmentat, que permetin associar‐les al dit castell, però no es pot 

descartar cap hipòtesis. De  fet,  les característiques del  lloc, en especial del  turonet on hi ha el 

poble, el fan prou idoni per l’existència d’un punt de vigilància i control o castell pròpiament, el 

qual en qualsevol cas, es creu que no devia ser un gran edifici, degut a la pèrdua de testimoni fins 

i  tot  documentalment.  L’origen  del  poble  de  Castell  de  l’Areny  el  trobem  en  les  primeres 

referències al castell i a l’església, documentats ja al segle IX i X respectivament. S’ha apuntat la 

possibilitat que de fet castell i església haguessin conformat la tipologia d’església castral en els 

seus orígens. 

En  relació  al  castell,  una  de  les  primeres mencions  la  trobem  en  un  judici  celebrat  el  886 

(CAMPRUBÍ:2006, pàg. 47) en que s’esmenta “castrum Atalasindi” (es creu que correspondria a 

Castell de  l’Areny), en el que hi assistia un  tal Àtala  (“Attala”). Camprubí apunta  la possibilitar 

que fos aquest Àtala el titular que donà nom al castell  i que de  fet en fos el primer possessor. 

(CAMPRUBÍ:2006, pàg. 106) 

L’església de Sant Vicenç de Castell de  l’Areny és esmentada  l’any 905, en  l’acta de consagració 

de l’església de Sant Jaume de Frontanyà com un dels seus límits territorials. A finals del segle X 

l’església  junt amb part de  les terres de Castell de  l’Areny devien formar part de  les propietats 

dels comtes de Barcelona, ja que el 988 el comte Borrell de Barcelona amb el bisbe Sal∙la d’Urgell 



 

 

i els canonges de Santa Maria de la Seu permuta uns alous al comtat d’Urgell per les esglésies de 

Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria de Merlès, Sant Esteve de Pardinella i Sant Vicenç de Castell 

de  l’Areny amb tots els seus termes  i propietats (VVAA:1985). Una altra referència documental 

és en relació a l’acta de consagració de  la Seu d’Urgell, de finals del segle X o inicis del XI, en la 

que s’esmenta “castro adalasindo”, donant testimoni de l’existència del castell.  

A la mort de la comtessa Ermengarda, el 996, el seu fill Oliba (qui posteriorment entraria com a 

monjo  a Ripoll) passà  a actuar  i  intitular‐se  com  a  comte, en  aquest període, en  concret el 2 

novembre  de  996,  Oliba  va  vendre  una  propietat  que  tenia  a  Castell  de  l’Areny  al  prevere 

Segfred. 

En documents posteriors es coneixen algunes referències al lloc de Castell de l’Areny, com és en 

un document del 1082  en que Bernat Radolf  i  la  seva muller donen,  en una  compra‐venda  a 

Arnald  i  la seva dona, un tros de terra que tenen al comtat de Berga, al  lloc dit “Vila‐Fodes” al 

“Castro Adalasen” (que es creu deu correspondre a Castell de l’Areny). En un document de 1196 

Ramon Galceran, dóna, per a ell  i els seus successors, a Santes Creus  i al seu abat Hug, el  lloc 

anomenat Castell de l’Areny, amb pacte de no construir‐hi cap forca dins del terme. Poc després, 

en concret el 1198, el rei Pere I atorga l’honor de Castell de l’Areny a Bernat de la Portella, essent 

testimonis el mateix abat Hug de Santes Creus. Es creu que  la donació no va prosperar  ja que 

posteriorment no se’n té constància documental. No es coneixen més informacions en relació al 

castell, si que continuaria estant vinculat a la batllia de la Portella. 

En  la visita del prefecte de  la Seu d’Urgell al deganat de Berga del 1312, es deixa constància de 

que l’església de Sant Vicenç de Castell de l’Areny conservava el seu caràcter parroquial.  

La majoria  de  cases  del  poble  de  castell  es  degueren  construir  entre  els  segles  XVII  i  XVIII, 

moment de gran augment demogràfic generalitzat, experimentat també en el camp català i que 

va significar un augment de cases i d’ocupació en zones rurals. En algunes de les cases del poble 

podem veure llindes de portes que assenyalen diversos anys del segle XVIII, hem de pensar doncs 

que degué ser el moment de màxim desenvolupament arquitectònic del poble. Al finals del segle 

XIX es documenta que  al poble  vivien unes 23 persones  i  a  les  cases  situades  a  l’entorn més 

proper unes 11 persones més (sense comptabilitzar la masia de les Cases).  

Al 1889 hi ha un petit full amb diverses referències a pagaments industrials, hi ha anotat que la 

Torre, cal Blanc, Cal Pagès  i Cal Sastre  (no sabem si es refereix a Cal Sastre de  la plaça o a Cal 

Sastre  dels  Cassons,  situat  en  un  altre  veïnat)  funcionaven  com  a  taverna. Durant  la  primera 



 

 

meitat del  segle XX hi ha notícia en els  registres de matrícules  industrials que hi havia alguns 

comerços al poble, és el cas de Cal Blanc  i  la Torra que consten com a botiga de comestibles. 

Mica en mica el poble es va anar despoblant, fins arribar un moment (entorn als anys 50) que va 

quedar totalment abandonat després de morir  la darrera habitant. Durant uns anys el poble va 

estar despoblat, no hi vivia ningú. A inicis dels anys 60 un grup de deu socis van decidir comprar 

el poble i refer‐lo, finalment el projecte va tirar endavant només amb dos socis, que van comprar 

el poble per allà el 1963. Es van anar reparar les cases i reconstruir‐ne algunes, per tal de donar 

vida al poble van decidir fer colònies, el projecte va tenir èxit i avui dia encara és un lloc d’estada 

de grups de colònies molt conegut. En un determinat moment, el projecte va quedar ja en mans 

de només un propietari. Més tard, també es va obrir el restaurant. Al  llarg de  la segona meitat 

del segle XX es va anar dotant de nous serveis i instal∙lacions, la carretera vella, l’enllumenat i el 

telèfon es van inaugurar el 10 de setembre de 1972 per part del governador civil de la província, 

Tomàs Pelayo Ros. Més  tard, arribaria  la nova carretera en  la configuració actual. Poc a poc el 

poble va anar incorporant noves instal∙lacions destinades a ús particular i de la casa de colònies, 

algunes situades a l’entorn proper (no a dalt del turó) com la piscina, el camp de futbol, etc.  

De fet, actualment, el poble és conegut sobretot pel restaurant  i com a  lloc de colònies per on 

han passat un nombre importantíssim d’infants i joves.  

Veïnat de la Ribera 

El  veïnat  de  la  Ribera  està  format  per  un  conjunt  de  cases  que  estan  situades més  o menys 

properes les unes a les altres. L’àrea que compren aquest veïnat va créixer i es situa a l’entorn de 

Cal Tena, en la zona de confluència de les rieres de Castell amb la de Camprubí i lloc de pas del 

camí  que  comunica  Vilada  amb  Sant  Jaume  de  Frontanyà.  Tradicionalment  no  hi  ha  una 

delimitació  precisa  ni  un  llistat  específic  de  cases  que  pertanyen  a  aquest  veïnat,  tot  i  que 

actualment si que hi ha unes cases que formen part de l’àrea que configura la zona de la Ribera 

que a nivell urbanístic està regulada per una normativa diferenciada. Tanmateix, en un municipi 

eminentment rural  i amb molta presència d’hàbitat dispers, ha determinat que tradicionalment 

s’hagi diferenciat aquesta àrea amb una denominació concreta per distingir el conjunt de masies 

i cases que s’hi localitzen. Algunes de les cases que formen part d’aquest veïnat són el molí d’en 

Puig, Cal Tena, Cal Janetó, Cal Noi, Cal Músic, Cal Peguera, Molí del Forat, Vilaterré, Cal Minyó, La 

Caseta, Casanova, Cal Negre, Cal Músic i Cal Peguera, entre altres. La majoria de les cases van ser 

bastides a  l’entorn del  segle XVIII  i alguna al  segle XIX,  tot  i que  sembla que alguna  també és 

d’origen més antic. A  inicis del segle XX el volum de població que vivia a  la zona va afavorir  la 



 

 

construcció  d’una  petita  església  sota  la  denominació  de  Sant  Ramon  costejada  per  Josep 

Camprubí;  aquesta  es  quedaria  petita  i  al  cap  d’uns  anys  va  ser  ampliada  a  càrrec  ja  de  la 

parròquia de Sant Vicenç de Castell de l’Areny. Al llarg de finals del segle XIX i part del XX sembla 

que  l’indret  tenint  en  compte  el  context  de  tot  el  municipi  seria  la  zona  de  més  activitat 

industrial,  encara  que  totalment  de  caire  artesanal.  Sembla  que  alguns  dels  factors  que  van 

afavorir el creixement i la implantació del conjunt de cases que es localitzen en aquesta àrea són 

diversos, entre els quals hi ha la proximitat al camí de Berga a Sant Jaume de Frontanyà, passant 

per Vilada, via de comunicació que permetia un accés més fàcil als nuclis de població més grans. 

La majoria de les cases són formades per una estructura de planta baixa, una o dues plantes pis i 

una planta sota‐coberta o golfes, en  la majoria es disposa d’algun annex destinat antigament a 

magatzem  i al bestiar,  i actualment en molts casos a garatge. Encara que no hi ha  informació 

referent  al  tipus  d’activitats  a  la  que  es  dedicava  els  habitants  de  la  Ribera,  si  que  es  pot 

esmentar que en les matrícules industrials conservades a l’arxiu municipal de finals del segle XIX i 

primers decennis del XX, trobem els dos molins fariners, destinats bàsicament a moldre cereal, 

dos telers de mà d’una llançadora, una  Cal Tena i l’altre a Cal Noi, aquests documentats durant 

diversos anys,  i un altre a Cal Music  i un al molí del Puig, aquest dos només  registrats en una 

anualitat,  al  1950  també  consta  el  registre  d’una  perfumeria  (d’un  sol  producte)  a  la  Ribera 

número 6. 

La Clusa 

La Vall de la Clusa compta amb el centre neuràlgic format el que ve a ser el nucli o part central de 

Sant Romà,  l’església de Sant Romà amb el cementiri  i  la rectoria,  la gran masia de Sant Romà, 

formada per la casa i diversos coberts i annexes, i una mica més amunt però a poca distància el 

molí també dit de Sant Romà. Aquest conjunt forma el centre de  la vall  i de  l’antiga parròquia, 

havia  estat  lloc  habitual  de  trobada  dels  veïns.    Tradicionalment  la  vall  ha  estat  dedicada  a 

l’agricultura, ramaderia i a l’activitat forestal. Es tracta d’una vall muntanyosa, trobant‐se a unes 

altituds  considerables,  entre  els prop de 1200 m  i  els 1781 metres d’alçada.  La  vall  recull  les 

aigües  a  través del  rec de  sant Romà que davalla per  l’engorjat  congost de  l’Escalell  cap  a  la 

ribera de Castell.  

Les primeres  informacions documentals conegudes de  la zona de  la Clusa daten del segle X, es 

tracta de  la donació d’un alou  feta el 961 pels marmessors testamentaris d’Ava al monestir de 

Sant  Llorenç  prop  Bagà,  en  el  document  s’esmenta  la  Clusa  com  un  dels  límits  de  l’alou. 

Posteriorment, l’any 983, en l’acta de consagració de Sant Llorenç prop Bagà es fa menció de les 



 

 

possessions del monestir,  entre  les quals  consta dos masos  amb  les  seves  terres  al  lloc de  la 

Clusa.  

L’església de Sant Romà de la Clusa és esmentada en l’acta de consagració de Santa Maria de la 

Seu d’Urgell (finals del segle X o  inicis del segle XI) com una de  les esglésies que formaven part 

del bisbat d’Urgell. L’església va tenir caràcter parroquial durant tota  l’edat mitjana, es trobava 

dins el  terme del Castell de  l’Areny  i del comtat de Berga. Al  segle XIV  l’església  i el  lloc de  la 

Clusa  va  ser  integrat  al  castell  de  Roset  (de  Vilada),  fet  que  comportà  que  el  1336  Pere  de 

Fonollet vescomte d’Illa, en nom de la seva dona Marquesa, senyora de la Portella i Lluçà, cedís 

per a ús i servei dels homes de la Clusa tot el bosc conegut com de la Clusa. (VVAA:1985) 

Al  llarg període baix‐medieval  i  anys posteriors,  tenim  constància de  referències documentals 

generalment  relacionades amb donació de  terres, compra‐vendes, etc, algunes notícies són en 

relació als drets que el monestir de la Portella hi va tenir. Un exemple, és un document del 1335 

en que  l’abat del monestir de  la Portella va prendre possessió de diversos masos del terme de 

Vilada i de Roset, entre els quals els masos de Ramon de Torrent Sobirà i de Guillem de Torrent 

Jussà, de la parròquia de Sant Romà de la Clusa. Al 1346 Berenguer de Comas Sobiranes (actual 

Rossinyol de Dalt), va fer reconeixement  a l’abat de la Portella. En documents de finals del segle 

XIV  es documenta un mas denominat  “Bellsolà”  a  la parròquia de  Sant Romà de  la Clusa.  En 

relació als béns sobre els quals del monestir de Sant Pere de la Portella tenia domini a la zona de 

la Clusa al segle XVIII, s’esmenten els masos Comes Sobiranes, de Torrent Jussà i Torrent Sobirà 

(aquests dos ensorrats) i el de Bellsolà (amb un molí també ensorrat). (BOLÓS:2009) 

En els cadastres conservats a l’arxiu municipal de Castell de l’Areny consta referenciada l’heretat 

dita Sant Romà en els diversos registres del segle XVIII, en el de 1716 com a pròpia de Joan Canal, 

el qual té a Pere Canal de masover.  

El  gran  augment  demogràfic  experimentat  al  llarg  del  segle  XVIII  degué  comportar  canvis 

importants al conjunt de la vall de la Clusa i en concret del conjunt de Sant Romà, concretat en 

modificacions importants en la masia amb ampliacions dels espais, així com d’un augment també 

dels habitants. A més, del conseqüent  increment del volum de caps de bestiar  i de  la superfície 

conreada. La vitalitat de  la Clusa degué  tenir continuïtat al  llarg del segle XIX  i part del XX,  i a 

partir  del  mitjans  de  segle  XX  i  especialment  de  finals  de  segle,  molt  poca  activitat  i 

despoblament  de  les  cases.  Actualment  però  la masia  de  Sant  Romà  és  habitada  i  l’entorn 



 

 

immediat en actiu, en part per  l’activitat complementària vinculada a  l’allotjament rural  i a  les 

activitats en el medi natural. 

 

3.3.‐ Toponímia. 

‐Areny (Castell de l’Areny): Etimològicament aquest topònim deriva probablement d’un mot llatí 

vulgar “areneus” (amb el significat d’arenós), derivat de arena, o es creu que també podria ser 

haplologia d’un ant. “areneny”, de arena amb el sufix –eny, de rendiment reduït, ll. –ignus, ‐a, ‐

um, amb haplologia de –en‐. El seu significat com a tal, és pròpiament, terrer, platja, riba, llit de 

riera, etc., format de sorra. 

D’altra banda, aquí, en el cas de Castell de l’Areny, és creu que no hi té aquest significat sinó que 

és  una  evolució  que  es  produeix  del  nom  de  “kastro  Athalasindo”  (i  Athalasindi),  que 

evolucionarà i es configurà en la forma emprada actualment i que ja a inicis d’època moderna és 

la  que  s’utilitzava.  Són  nombrosos  els  casos  de  topònims  que  incorporen  (en  una  forma 

evolucionada d’una manera o d’una altra) el nom de  la persona que repoblà  l’indret,  les terres, 

etc., a les que es refereix. En aquest cas, el nom Athalasind que dóna nom a kastro athalasindi va 

perdre  les darreres  lletres  i evolucionà  fins  la  forma en  català  a Alareny, de  fet  la  terminació 

germànica  –sind  es  transforma  en  català  en  –reny  o  –rén.  Aquest  Castell  d’Alareny  passaria 

després al Castell de l’Areny. (segons Coromines i Meyer‐Liibke) 

‐Clusa: Etimològicament deriva del mot  llatí clusa (part. Fem. Del  llatí vulgar cludere, “cloure”), 

que indica vall disposada transversalment a la direcció de les capes d’un terreny o vall que trenca 

transversalment un anticlinal. El nom clusa també té el significat de fortificació (sovint d’origen 

visigot) ubicada en un lloc o pas estratègic. 

‐Camprubí: El topònim Camprubí, apareix escrit de diverses maneres, com a Camrubí, Cam Rubí, 

Can Rubí, Can Roví (amb –m, ‐mp p –n; amb –u o –o, amb –b o –v; junt o separat i fins i tot amb 

guionet). Segons la forma sigui una o altra el significat també pot canviar. Segons Alcover‐ Moll el 

nom deriva de “Campus Rupinus” amb el significat de Camp de Rocs o Camp Rocós, i que no es 

pot descartar per aquest cas,  ja que compta per exemple amb un  indret que porta el topònim 

“l’Era  dels  Rocs”  i  que  podria  donar  significació  a  aquesta  versió.  D’altra  banda,  segons 

Coromines  el  nom  podria  correspondre  a  un  compost  format  per  la  unió  de  Camp  (amb  el 

significat que li és propi, de tros de terreny conreat) o Can (en aquest cas més referit directament 



 

 

a  casa) més  el  nom  Rubí  (o  Robí)  referit  al  color  vermell  (propi  de  la  pedra  preciosa  que  té 

aquesta  coloració),  la  composició  per  tant  és  podria  referir  a un  camp  vermell  o  extensió  de 

terreny  amb  aquesta  coloració  (sovint  per  presència  d’algun  terrer  argilós  que  pren  aquesta 

coloració).  

‐Ribera: en relació a la geografia el significat, que és el que es correspon en el cas de Castell de 

l’Areny, és de  terra a  la vora d’un  riu o mar, en aquest  cas  les  terres  situades a  la vora de  la 

Ribera o torrent de Castell i de la Ribera o torrent de Camprubí. 

 

3.4.‐ L’escut. 

L’escut oficial de Castell de  l’Areny va ser aprovat per acord de Ple de  l’Ajuntament en data 6 

d’octubre  de  2007,  previ  dictamen  favorable  de  l’Institut  d’Estudis  Catalans.  La  resolució 

definitiva va ser publicada al DOGC núm. 5022, del 04/12/2007 (RESOLUCIÓ GAP/3599/2007, de 

20 de novembre, per la qual es dóna conformitat a  l'adopció de l'escut heràldic del municipi de 

Castell de l’Areny.).  

Es tracta d’un escut caironat d’argent, un mont de sinople (verd) movent de la punta somat d’un 

castell de gules obert sobremuntat d’un sautoret (o creu de sant Vicenç) d’or perfilat de gules. 

Per timbre, una corona de poble. Es correspon amb la següent imatge: 



 

 

 

 

 

4.‐ ANÀLISI PATRIMONI CULTURAL  

4.1.‐ Elements fitxats 

El  present  treball  ha  permès  fitxar  un  total  de  183  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.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Com es pot observar a  la gràfica superior, en el terme municipal de Castell de  l’Areny hi ha un 

clar predomini del patrimoni immoble, amb un 69% que es correspon a 127 elements, dels quals 

els  subgrups més  rellevant és el d’edifici amb 85 elements,  seguit pel d’element arquitectònic 

que compta amb 26 elements fixats. En menor percentatge trobem el patrimoni  immaterial  i el 

patrimoni moble amb un 5% respecte del total d’elements fitxats, en concret amb 10 elements i 

9 elements fixats respectivament.  



 

 

 

4.1.2.‐ Patrimoni immoble 

 

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 127, 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 85 entrades d’edifici, excepte 

3 que es corresponen a esglésies, quasi tota la resta són masies. També compta amb sis edificis 

que  són  molins,  de  fet  conformats  per  la  tipologia  típica  de  casal  moliner  que  també  era 

habitatge. S’ha de recordar que, un nombre destacat de les masies estan abandonades i altres ja 

en  important  procés  d’enrunament.  Pel  que  fa  a  conjunts  arquitectònics  únicament  se’n 

comptabilitzen quatre;  tres es  corresponen a nuclis, el de Castell de  l’Areny, Sant Romà de  la 

Clusa i el veïnat de la Ribera, l’altre conjunt és el cementiri de Castell de l’Areny.  

Pel que fa als elements arquitectònics signifiquen el segon grup en nombre d’elements fixats del 

total, amb un total de 26 fitxes, entre les quals hi ha un total de vuit fonts, també és destacable 

un  seguit  d’elements  de  caire  estructural,  encara  que  alguns  actualment  potser  no  tenen  la 

mateixa funció, és el cas de caps de biga, llinda, carreu o mènsules. En la mateixa línia mereixen 



 

 

ser  esmentats  elements  arquitectònics  vinculats  a  l’església,  en  especial,  la  ferramenta  de  la 

porta de Sant Vicenç de Castell de l’Areny de cronologia romànica.  

Un altre conjunt important el formen els elements inclosos en l’apartat d’obra civil, amb un total 

de 11 elements; n’hi ha 5 que es corresponen a camins, tres camins ramaders  i dos senders de 

gran  recorregut  (GR homologats), elements  importants dins d’un  territori com el de Castell de 

l’Areny. Compta  també  amb  dues  fitxes, que  de  fet  es  corresponent  a  elements  vinculats  als 

camins, en un cas un tram específic d’un camí i en l’altre un pont. Dins aquest grup és interessant 

destacar elements vinculats a l’explotació de recursos del territori. És el cas d’una mina d’ambre, 

una mina de carbó, una pedrera de guix i un telefèric emprat per l’extracció de fusta de boscos 

de la Clusa. 

Com  a  jaciment  arqueològic  només  hi  ha  inclòs  un  element,  és  una  balma  que  havia  estat 

habitada fins el segle XIX o XX  i que de  les restes arquitectòniques es conserva poca alçada de 

murs. Tanmateix, cal tenir present que hi ha  indrets susceptibles de ser jaciments arqueològics, 

de fet hi ha constància de troballes fortuïtes de fragments ceràmics, les quals junt amb les zones 

de localització estan a l’espera de ser registrats i catalogats de manera definitiva. 

 

4.1.3.‐ Patrimoni moble 

 

El grup d’elements mobles està format per un total de 9 registres. Dels quals trobem 5 entrades 

referents  a  col∙leccions,  quatre  són  particulars  i  una  és  el material  arqueològic  custodiat  al 



 

 

Museu Comarcal de Berga. Pel que fa als objectes, són dos els elements registrats, un és un fòssil 

custodiat per un particular, una peça molt interessant. I l’altre, una talla de fusta de Sant Ramon. 

Dels dos elements urbans registrats trobem l’escultura dels miradors paisatgístics, la qual forma 

part d’una ruta turística per l’Alt Berguedà, situada a la Clusa, i una font situada al nucli de Castell 

de l’Areny. 

4.1.4.‐ Patrimoni documental 

 

El recull d’entrades del patrimoni documental està conformat per un total de 12 elements, amb 7 

registres de  fons documental  i 5 de  fons d’imatges. És una tipologia que tot  i no comptar amb 

moltes  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, del 

segle XVIII 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. Trobem dos fons documentals a 

l’Arxiu Diocesà de Solsona,  l’un es correspon amb el de Sant Vicenç de Castell de l’Areny i l’altre 

amb el de Sant Romà de la Clusa, cal dir però que el de segon és bastant escàs, ja que de fet la 

gran majoria de la documentació és compartida amb el de Sant Vicenç. Com a fons documentals 

també cal referir‐se als fons que es  localitzen a  l’Arxiu Comarcal del Berguedà, al de  l’Àmbit de 

Recerques del Berguedà i al de la Prefectura del Districte Miner de Barcelona custodiat a l’ACA. 



 

 

També s’ha inclòs en aquesta tipologia un dels goigs, en concret el de Sant Vicenç de Castell de 

l’Areny, ja que comptem amb la referència documental però actualment no es canten. 

En els  fons d’imatges  trobem dos arxius de  titularitat privada, però oberts a  consulta,  són els 

casos del  fons  fotogràfic de  l’Arxiu de  l’Àmbit  de Recerques del Berguedà  i  el  fons  fotogràfic 

Luigi. I dos altres arxius públics, l’un es correspon amb el fons fotogràfic del Servei del Patrimoni 

Arquitectònic Local de  la Diputació de Barcelona  i  l’altre amb  fons del Centre Excursionista de 

Catalunya, actualment accessible a  través d’internet. En darrer  lloc, esmentar  l’existència d’un 

darrer arxiu de titularitat privada que ha estat molt útil  i és de gran  interès per  la quantitat de 

masies que té documentades. 

4.1.5.‐ Patrimoni immaterial 

 

Els elements que conformen  l’apartat de patrimoni  immaterial constitueixen un  format per un 

total de 10 elements, dels quals 5 es corresponen a manifestacions festives, quatre a tradició oral 

i  un  element  de  música  i  dansa.  Pel  que  fa  a  les  manifestacions  festives,  cal  dir  que  es 

corresponen a les festivitats i celebracions que formen part del calendari festiu del municipi, de 

fet dos aplecs de dues de les tres esglésies i dues festes majors, una de Castell de l’Areny i l’altra 

de  la  Clusa;  a més,  també  es  compta  amb  la  Fira  de  Sant  Isidre.  De  fet,  en  totes  aquestes 

manifestacions  té  un  pes  destacadíssim  les  festes  de  tradició  religiosa,  ja  que  les  esglésies 

mantenen  més  o  menys  vius  els  seus  aplecs  i  festes  patronals;  a  més,  alguna  d’aquestes 

coincideix a  la vegada amb  la Festa Major, és el cas de  la Festa Major de Castell de  l’Areny que 

s’escau per Sant Vicenç. En el marc de  la tradició oral s’han recollit tres  llegendes relacionades 



 

 

amb el municipi de Castell de  l’Areny  i una dita. Pel que fa a  l’apartat de música  i dansa, hi ha 

inclosa  la  fitxa dels  goigs  a  Sant Romà,  els quals  són  cantats  a  l’església  en motiu de  la  seva 

festivitats.  

4.1.6.‐ Patrimoni natural 

 

La  tipologia  de  patrimoni  natural  compta  amb  un  destacat  conjunt  d’elements  registrats,  en 

concret un total de 25, dels quals 16 es corresponen a zones d’interès i 9 a espècimens botànics. 

De  fet,  aquesta  tipologia  constitueix  el  segon  grup  d’elements  amb més  fitxes  del municipi, 

conformant  el 14% dels  elements  fitxats.  Les  característiques  físiques del  terme municipal de 

Castell de l’Areny  determinen la pròpia presència d’aquest nombre d’elements. En aquest sentit 

però, cal esmentar que sis dels elements corresponents a zona d’interès són balmes, un avenc i 

una  cova,  elements  vinculats  amb  la  pròpia  configuració  geològica del  terreny que  en  facilita 

l’existència; dues d’aquestes són zones d’interès espeleològic. Tanmateix, també en aquest grup 

s’inclouen  quatre  fonts  i  tres  elements  relacionats  amb  torrents,  és  el  cas  de  dos  gorgs  i  el 

conegut congost de  l’Escalell destacat en  relació al descens de barrancs. D’altra banda,  també 

s’hi registra un important espai d’interès natural catalogat i protegit, és l’Espai Natural Serra del 

Catllaràs  (inclòs  també  a  la  Xarxa Natura  2000).  A  la  zona  de  la  PEIN  s’ha  destacat  un  punt 

d’interès que es correspon amb un mirador,  recentment adequat amb mobiliari  i panells amb 

dades referides a la zona de la Clusa i del Catllaràs. En aquest apartat cal destacar la inclusió d’un 

jaciment paleontològic, identificat i inventariat a partir de la realització del Mapa, i que conforma 

a més d’un element d’alt interès científic, un element destacable en el conjunt del municipi. 



 

 

En el subgrup d’Espècimen botànic, format per 9 entrades, té un paper destacat la presència de 

quatre registres de faigs destacables. A més, també s’han registrat dos exemplars de roures de 

dimensions  destacables,  un  pi  i  una  alzina,  que  tot  i  que  sembla  que  no  són  pas  els  únics 

d’aquestes característiques que es localitzen al municipi, sí que venen a simbolitzar i a mostrar la 

presència d’arbres destacats i importants amb els que compta el territori de Castell de l’Areny. A 

més, també s’ha fitxat un avet. 

4.1.7.‐ Altres dades estadístiques dels elements fitxats. 

Titularitat dels elements: 

   

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, 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 municipi 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 alguns dels elements les estructures medievals resten 

molt amagades sota reformes de períodes posteriors. Cal dir a més, que la majoria dels elements 

que estan  inclosos en  la cronologia medieval, també compten amb fases d’èpoques posteriors, 

especialment del període modern. També  cal anotar que  la majoria d’elements de  cronologia 

medieval  (excepte  les  esglésies)  són masies  documentades  en  aquest  període  i  del  qual  en 

conjunt no en queda gran cosa visible. 



 

 

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 56 %. 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 80%. Aquesta dada però pot veure’s modificada en poc 

temps,  ja que el Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals  i altres construccions en sòl no 

urbanitzable del municipi  es  troba  en procés de  finalització  i d’aprovació provisional, 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  la  tipologia  d’elements 

naturals  el  municipi  compta  a  més  del  PEIN  Serra  del  Catllaràs,  d’un  seguit  d’elements  de 

tipologia de patrimoni natural que es troben inclosos en el mateix PEIN, fet que els hi aporta una 



 

 

protecció  legal.  També hi ha  alguns  camins que  tenen  consideració de  ramaders  i  com  a  tals 

gaudeixen d’un nivell de protecció. Pel que fa al nivell de protecció legal i física, en conjunt són 

elements  vinculats  al  patrimoni  documental,  ja  que  diversos  dels  fons,  a més  de  tenir  una 

protecció a nivell documental  també estan custodiats en els corresponent arxius. En el mateix 

sentit, també hi ha la col∙lecció corresponent al fons arqueològic. A més, també es pot esmentar 

que  les  col∙leccions  o  objectes,  fons  documentals  o  d’imatges  que  són  de  particulars, 

generalment consten inclosos en la categoria de protecció física. 

Accés: 

 

 

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   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’hagi  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.  

En tot moment s’ha procurat que tal i com es marca en el plec de condicions, incloure el màxim 

nombre possible de dades en una mateix  fitxa, en  relació especialment a  les masies  i els seus 

annexes, és el  cas de pous o altres elements que  s’ha  inclòs  informació o  la  referència, en  la 

mateixa  fitxa de  l’immoble  (pou de  les Cases, Pou de Cal Pereonclet, pou de Soldevila, pou de 

Miralles, etc.) 

4.2.1.‐ Llistats dels elements no fitxats. 

Elements desapareguts o no localitzats: 

Tipologia  Element i observacions: 

Edificis  ‐Cal Terrer (es correspon a l’indret on hi ha l’actual Vilaterrer, 
però és totalment de nova construcció) 

Patrimoni 

immoble 

Elements 

arquitectònics 

‐Retaule  Major  de  l’església  de  Sant  Vicenç  de  Castell  de 

l’Areny: desaparegut durant la Guerra Civil. 

‐Retaule/altar Major de  Sant Romà de  la Clusa: desaparegut 

durant la Guerra Civil. 

Patrimoni 

moble 

Objecte  ‐Majestat Romànica de Sant Romà de la Clusa: desapareguda 

durant la Guerra Civil 

 

Elements poc rellevants, poc  interès històric, manca d’informació, o altres circumstàncies (no 

haver‐hi tingut accés) 

Tipologia  Element i observacions 



 

 

Patrimoni immoble  Edificis  ‐Cal Marc 

‐Mas Jovell 

‐L’Hostalet 

‐Ballestar 

‐Cal Vilella (de Cal Sastre dels Casons) 

‐Cal Truquet (de Cal Sastre dels Casons) 

‐Casanova 

‐Cal Negre 

‐Cal Cortada 

‐Cal Mestre ( I i II) 

‐Cal Co 

‐Cal Serra (la de la zona de Coll Jovell) 

Fons d’imatges  ‐Arxiu fotogràfic Salvany Patrimoni 
documental 

Fons 
documental 

‐Fons Causa General Archivo Histórico Nacional‐Arxiu 
Govern Civil de Barcelona 

Zona d’interès  ‐Font dels Cóms 

‐Font del Xampany 

Patrimoni natural 

Espècimen 
botànic 

‐Pi de Sant Ramon 

 

Elements de difícil accés 

Tipologia  Element i observacions 

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

Patrimoni 
documental 

Fons 
documental 

‐Documentació i arxius de diversos particulars. 

Patrimoni natural  Zona 
d’interès 

‐Balma dels Tronquets 

‐Balma del Torn 

‐Balma del Ginoi 

‐Balma del Grau Pedrís 



 

 

‐Balma de Terradelles 

‐Balma Casa dels Masos 

‐Bassa de Coll Nec 

‐Font del Cortal 

‐Font de la Blada 

‐Font Salagossa 

‐Font Freda 

‐Font del Pi 

‐Font de la Costassa 

‐Font de la Moixera 

‐Font del Tió 

‐Font de Clarent 

‐Font del Llop 

‐Font dels Emprius 

 

Elements fora del terme municipal 

Tipologia  Element i observacions 

Patrimoni immoble  Edifici  ‐Cal Llebre (és de Vilada) 

‐Pla del Monjo (és de Borredà) 

Patrimoni natural  Espècimen 
botànic 

‐Flor  de  neu  (n’hi  ha  al  Catllaràs,  però  de moment 
sembla  que  no  se’n  localitza  dins  la  zona  del  terme 
municipal de Castell de l’Areny) 

 

4.2.2.‐ Descripció general dels elements no fitxats. 

L’apartat  que  inclou  més  elements  és  Elements  poc  rellevants,  poc  interès  històric,  manca 

d’informació, o altres circumstàncies (no haver‐hi tingut accés) i també el dels Elements de difícil 

accés, en general la majoria són edificis que han estat totalment reconstruïts, en alguns casos hi 

havia hagut les restes d’una masia en el mateix indret però no es conserva res d’aquell immoble 

originari  o  són  restes molt  escasses  que  no  tenen  prou  interès  per  ser  incloses  en  una  fitxa. 



 

 

També  s’inclou  algun  element  que  no  s’ha  tingut  accés  i  algun  en  el  que  la  propietat  no  ha 

permès fitxar l’element en qüestió. Cal dir que pel que fa als elements de patrimoni documental, 

en el cas del fons Salvany no hi ha  imatges concretes  i en el fons documentals  inclosos no s’ha 

constatat  l’existència  d’informació  que  permetés  diferenciar  una  fitxa,  en  un  cas,  i  en  l’altre, 

l’accés  és  dificultós.  En  el  cas  del  Pi  de  Sant  Ramon,  la  referència  que  teníem  no  s’ha  pogut 

confirmar, ja que sembla que era errònia, a la zona no hi ha cap pi que destaqui i els veïns no en 

tenen constància. En l’apartat dels elements desapareguts o no localitzats, s’ha inclòs un edifici, 

ja que l’antic és totalment desaparegut, i en els elements arquitectònics (el retaule de l’altar de 

Sant Romà de la Clusa i el de Sant Vicenç de Castell de l’Areny) i l’element de patrimoni moble (la 

Majestat romànica de Sant Romà de  la Clusa), són elements de tipologia religiosa desapareguts 

durant la Guerra Civil, en els tres casos només es conserven unes imatges que en permeten tenir 

constància. Entre els elements no localitzats hi consten algunes balmes i diverses fonts, tots són 

elements que es té constància sobretot per cartografia i en algun cas, s’ha contrastat amb algun 

veí, per  les dades rebudes, en especial de  les balmes, sembla que es tracten de petits balmats, 

tanmateix en algun cas no se’n té  informació de cap tipus. Cal dir, que quasi totes són de molt 

difícil accés i  per les dades prèvies rebudes, finalment s’ha desestimat intentar localitzar‐les per 

la dificultat i temps que requeria. Pel que fa a les fonts, alguna s’ha intentat localitzar i no ha esta 

possible,  altres  requerien  de  més  dades  precises,  ja  que  es  troben  en  indrets  que  només 

l’aproximació ja comporta certa complexitat, i sense més informació concreta no es podia anar a 

intentar trobar‐les. Alguna s’ha pogut localitzar, però algunes altres s’han hagut de desestimar. 

4.2.3.‐ Entitats i associacions. 

Aquest apartat 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. En el 

cas de Castell de l’Areny, al municipi només consta una entitat registrada:  

 

Entitats i Associacions 

‐Fundació  Privada  Fundació  Projecte Miranda:  Classificada  com  a  assistencial  i  cultural,  i 

inclosa al registre amb data d’inscripció del 21/07/2008 amb el número 2467. 

 



 

 

 

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 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). Cal dir però, que el municipi de Castell de l’Areny, tot i que 

documentalment compta amb notícies conegudes que referides al castell, actualment no es  té 

constància de restes que es puguin atribuir a l’esmentat castell.  

 

Relació d’elements protegits: 

En relació a elements immobles. Elements protegits per normativa general: 

Cap 

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 Castell 

de l’Areny; 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 quasi 

en  fase  d’aprovació  provisional  del  Pla  Especial  del  Catàleg  de masies,  cases  rurals  i  altres 

construccions en sòl no urbanitzable, i el consistori té previst que en un futur força immediat es 

pugui  realitzar  el  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal.  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.  

Actualment  el  catàleg està en procés d’aprovació provisional  i encara no és definitiu,  compta 

amb un seguit de  fitxes de cases que es   correspon a Masies, cases  i altres edificacions que es 

proposen catalogar, un altre apartat de Masies, cases i altres edificacions que resten a l’inventari 

(les  fitxes  individualitzades  inclouen  menys  dades  que  les  anteriors),  i  un  tercer  llistat  de 

Edificacions excloses de l’inventari.  

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,  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 Vicenç de Castell de  l’Areny 

(Altar major, ferramenta de  la porta), de Sant Romà de  la Clusa (caps de biga del cor)  i de Sant 

Ramon  (talla  de  Sant  Ramon  d’Enric  Monjo),  totes  elles  a  més,  inclouen  i  custodien  altres 

elements que no s’han individualitzat.   

‐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. En aquest 

cas, no es compta amb cap jaciment catalogat com a tal i ni tant sols inventariat.  

‐  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.  En aquest apartat és pot incloure el fons del material provinent 

del municipi  que  està  dipositat  al  fons  del Museu  Comarcal  de  Berga,  tot  i  que  encara  resta 

pendent de catalogació definitiva.  

‐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 Castell de l’Areny i els 

arxius parroquials de Sant Vicenç i Sant Romà de la Clusa. 

‐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 senderisme, i altres, sempre 

respectant  la prioritat del  trànsit  ramader. El municipi de Castell de  l’Areny  compta  amb  tres 

camins que van ser inventariat com a camins ramaders: camí ramader de la Baells a la Pobla pel 

Catllaràs, camí ramader de la Baells al Catllaràs i el camí ramader de Sant Jaume de Frontanyà a 

Castell de l’Areny.  

‐En  la  categoria  de  patrimoni  natural  el  municipi  compta  amb  una  zona  protegida 

específicament: 

.Espai natural Serra del Catllaràs, 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. 

‐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.  No  recollia  cap 

jaciment, degut a l’elaboració del mapa s’ha pogut incorporar un jaciment paleontològic, que ha 

estat inventariat per la Generalitat de Catalunya. A nivell del mapa s’ha inclòs un element com a 

jaciment  arqueològic,  tant  i  així,  es  creu  que  hi  ha  diversos  indrets  que  poden  constituir 

jaciments arqueològics.  

5.2.‐ Intervencions sobre el patrimoni: 

En aquest apartat s’hi inclouen esquemàticament aquelles intervencions més rellevants que 

s’han dut a terme sobre el patrimoni cultural. 

 

 Sant Romà de la Clusa: L'església tenia una interessant majestat romànica, una talla 

de fusta policromada atribuïda a la primera meitat del segle XII, que va ser destruïda 

durant la Guerra Civil. Període en que sembla que  també es va destruir l'altar major 

d'estil barroc. 

Entre els anys 1963‐1965 va ser restaurada. A  l'any 1976,  la Diputació de Barcelona 

va dur‐hi a terme una actuació de restauració. 

En els darrers mesos, el veí de  la casa de Cal Truquet ha fet restaurar  l’antiga porta 

de  l’església,  la  intervenció  ha  estat  promoguda  i  costejada  pel  veí  de  manera 

totalment desinteressada. Actualment, s’ha tornat a col∙locar. 

 Sant  Vicenç  de  Castell  de  l’Areny:  Durant  la  guerra  civil  va  desaparèixer  un 

interessant altar major d'estil barroc. En diversos moments de  la segona meitat del 

segle XX s’han dut a terme actuacions de reforma de  l’església, en especial després 

del conflicte bèl∙lic. Posteriorment es van dur a terme altres reformes menors. En els 

darrers mesos s’ha dut a terme una fase de reforma de  l’església, s’ha repicat part 

dels interiors, rejuntat la pedra, pintat l’interior, i també en les façanes exteriors, que 

han estat en part repicades i també rejuntades, entre altres.  



 

 

 Sant Ramon: sembla que entorn al 1958 es va engrandir l’església i es va construir la 

sagristia. L’any 1990 es va dur a terme una actuació per tal de solucionar els greus 

problemes estructurals que presentava. L’any 2000 es van realitzar obres de millorar, 

bàsicament a  l’exterior, es van  repassar  i pintar  les  façanes exteriors  i  condicionar 

l’entorn, tot construint una vorera i col∙locant una barana. En  motiu del centenari de 

la construcció de  la capella, el 2006 es va actuar a  la zona de  la plaça,  la qual es va 

reformar i asfaltar. 

 Arxiu Municipal de Castell de  l’Areny: El  fons de  l’Arxiu Municipal es va organitzar, 

classificar i inventariar el 1998, 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. 

Castell  de  l’Areny  compta  amb  pocs  equipaments,  i  per  tant  amb  poques  infraestructures  i 

activitats vinculades al patrimoni. Podem fer menció als següents: 

‐ Arxiu Municipal  

‐Xarxa de senders: GR 4 i GR 241 

Es pot esmentar també, que actualment s’ha estat duen a terme una senyalització amb panells 

de part dels GR 4 al  seu pas pel municipi  (en especial en el  tram proper al poble), per  tal de 

dotar‐lo d’elements informatius i en concret, de difusió del patrimoni del municipi. 

‐Mirador  de  la  Clusa:  es  tracta  d’una  petita  infraestructura  vinculada  al  patrimoni  natural, 

encarada  especialment  a  informar  i  a  disposar  d’un  espai  condicionat  que  permet  gaudir  de 

bones vistes sobre la vall de la Clusa. 

‐Altres equipaments municipals i privats: 

∙Refugi Masia de la Clusa. 

∙Colònies  Flor  de Neu:  disposa  de  diversos  immobles  distribuïts  segons  dormitoris, menjador, 

cuina, etc. A més, compta amb una zona de jocs, pista de futbol, piscina, etc. 

∙Àrees de lleure: zona del Clot (disposa de taules, bancs i graelles). 



 

 

∙Cases de Turisme rural: Cal Miquel, Cal Xiu, Cal Xic, Cal Marc, Cal Pereonclet. En altres es poden 

fer estades específiques vinculades a certes activitats, o bé per exemple, tallers, és el cas del Pla 

de l’Orri, o de Cal Peguera, respectivament. 

∙Restaurant: restaurant de Castell de l’Areny. 

 

5.4.‐ Estructura del patrimoni cultural de Castell de l’Areny 

A  tall  de  síntesis,  remarcar  que  en  el  conjunt  d’elements  del  patrimoni  de  Castell  de  l’Areny 

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 Castell de  l’Areny. 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 Castell de l’Areny. 

Aquestes masies es  troben escampades per  tot  terme municipal  testimoniant  la dispersió que 

històricament ha caracteritzat l’ocupació d’aquest territori, .  

Aquest és 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, de la gent que habitava aquests indrets, ... 

Arquitectònicament, en el municipi de Castell de  l’Areny 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  Camprubí,  la  de  Comelles,  la  de  les  Cases, 

Rossinyol  i Sant Romà de  la Clusa,  junt amb altres  igualment destacables com són Soldevila,  la 

Canal,  la Rota, 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. 

Paral∙lelament, també cal destacar que al municipi de Castell de l’Areny es localitzen un reguitzell 

d’altres cases repartides sobretot pel territori de Castell de l’Areny i algunes també a la zona de 

la Clusa, que han estat esmentades  fins  i  tot com a barraques en  la documentació 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 XVIII i alguna al XIX, 

i sembla que sobretot van ser construïdes per allotjar gent vinguda per  treballar al bosc  i dels 

recursos que el món forestal oferia, o de fet, al camp, a les terres de la masia principal.  

A  nivell  cronològic,  la majoria  de  les masies  que  hi  ha  al municipi  de  Castell  de  l’Areny  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.  

‐Patrimoni religiós. 

Dins el terme de Castell de l’Areny trobem tres esglésies, aquestes a més es troben associades a 

altres elements patrimonials com poden ser alguns elements arquitectònics, algun objecte, els 

arxius  respectius,  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 Castell de  l’Areny, Sant Romà de  la Clusa, Sant Ramon, Festa 

Major de Sant Romà de la Clusa, Festa Major de Sant Vicenç de Castell de l’Areny, l’aplec de Sant 

Ramon, l’aplec de Sant Bernabé, entre altres. 



 

 

‐Patrimoni natural. 

El patrimoni natural mostra una interessant representació dins el municipi de Castell de l’Areny, 

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  territori.  Permet 

distingir  el  que  es  correspondria  a  arbres  destacats  o  singulars,  entre  els  que  tenen  especial 

significació, 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 

alguns balmats, que junt amb una cova i un avenc d’interès espeleològic, ens aporten un ventall 

de zones d’interès del municipi. 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. No podem deixar d’esmentar, que en  relació a  les  rieres o  riberes que discorren pel 

municipi  també es  compta amb alguns elements que hi estant  relacionats,  i que aporten més 

interès als propis torrents, és el cas del congost de l’Escalell i de dos gorgs. 

I a nivell més global, dins aquest mateix conjunt cal esmentar que el municipi compta amb un 

espai natural protegit, Serra del Catllaràs, que en part reflecteixen la importància i singularitat de 

l’entorn natural que configura el municipi. De fet, el conjunt de l’entorn natural compta amb un 

llarg llistat de punts d’interès com són alguns cims, serres, valls, senders, fonts, etc. 

‐Patrimoni preindustrial i industrial  

El  municipi  de  Castell  de  l’Areny  compta  amb  un  volum  més  aviat  petit  d’elements  que 

pròpiament es puguin considerar com a patrimoni industrial, un dels més rellevants  i singulars el 

conforma  les  restes del  telefèric de Castell de  l’Areny  i  la mina d’ambre. Tanmateix un  seguit 

d’altres  elements  testimonien  també  el  seguit  d’activitats  diverses  de  caire  industrial,  una 

serradora,  la mina  de  carbó,  la  pedrera  de  guix,  una  centraleta  elèctrica,  un  forn,  i  diversos 

molins. Pel que fa als molins, aquests conformen un petit conjunt de set molins, entre els quals 

un molí escairador, el conjunt destaca per sobre de  la resta ja que ens reflecteixen a més, trets 

característics del municipi. Els molins es troben repartits en tres torrents, tot i que la majoria es 

concentren en el torrent de Camprubí. El municipi doncs, va saber aprofitar els recursos hídrics 

dels  que  disposava  a  fi  de  donar  sortida  a  unes  necessitats,  com  era  la moltura  de  cereal,  i 

segurament també de farratges. Hem de pensar que la majoria d’aquests molins, a més de donar 



 

 

resposta a les pròpies necessitats de les  masies a les quals pertanyien, també eren utilitzats per 

altres veïns.  

Tot i que són pocs els testimonis que ens han arribat en relació a l’explotació forestal, si que són 

interessants  de  destacar,  ja  que  les  característiques  del  territori  ens  permeten  anotar  que 

aquesta havia estat una activitat important al municipi. Tanmateix, dels elements fitxats és molt 

destacable el telefèric, el qual tot i que inicialment no va resultar tant eficaç com s’esperava per 

qüestions  de  disseny.  Si  que  la  seva  existència  ens  informa  de  la  importància  i  qualitat  dels 

boscos de la zona de la Clusa.  

No es pot passar per al fer un esment a l’activitat minera, de la qual la pedrera de guix és de fet 

la que va ser més explotada. Tot  i això,  la que més crida  l’atenció és  la mina d’ambre,  la qual 

encara  que  no  va  tenir  els  resultats  esperats,  ha  deixat  testimoni  d’una  activitat  molt  poc 

coneguda. 

‐Festes i tradició. 

La categoria de patrimoni immaterial presenta un nombre no molt  important de registres, tot i 

així, és destacable, sobretot tenint en compte el reduït nombre d’habitants que té el municipi. Ja 

que són algunes d’aquestes festes les que permeten que molts veïns tinguin un punt de trobada, 

un dia per compartir amb els demés veïns, de trobar‐se i gaudir d’una jornada festiva de manera 

conjunta. La majoria de manifestacions festives es continuen mantenint prou actives, tot i que no 

són pas excessivament nombroses, però si que esdevenen lligam entre part del veïnat. 

‐Jaciments. 

Encara  que  no  podem  parlar  d’un  apartat  pròpiament  d’aquestes  característiques,  el  fet  que 

s’hagi pogut inventariar un jaciment paleontològic al municipi, mereix menció per l’interès futur 

que pot tenir.  
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