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MAPA DE PATRIMONI CULTURAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ. MEMÒRIA. 

1. METODOLOGIA. 

1.1. Crèdits, agraïments i dates de realització 
 

Aquest treball,à i pulsatà ià fi a çatà pe à l Ofi i aà deà Pat i o ià Cultu alà deà laà Diputa i à deà
Ba elo a,à aà peti i à deà l áju ta e tà deà Gua diolaà deà Be gued à ià d a o dà a à elà o e ià
acordat entre ambdues administracions el desembre de 2016, desenvolupat en el marc del 
programa de Mapes de Patrimoni Cultural que gestio aàl  OPC (Oficina de Patrimoni Cultural); 
haàestatà ealitzatàpe àl histo iado àiàa ue legà aga sàPe eàCas a teàiàTo ellaàpe àe e àde 
l OPCàiàa à ol·la o a i àdeàl áju ta e tàdeàGua diolaàdeàBe gued à ueàhaàposatàaàl a ast tots 
els mitjans tècnics i humans que han estat necessaris. El treball ha estat dirigit i supervisat per 
Maria del Agua Cortés Elía,à t i aà e à Pat i o ià ià espo sa leà deà l es e tatà t e allà des de 
l OPC,àa la que li vull donar un especial agraïment. 

Vull agrair  aàl ál aldeàdelà u i ipi, el Senyor Josep Lara i Tristante, i al regidor Boris Lapuerta 
i Coll que han estat els que han propiciat laà eda i à d a uestà apaà ià alt esà p oje tesà
relacionats amb el patrimoni del municipi. A banda vull esmentar la gran col·laboració i 
informació que ha donat Quim Casas i Solanich per al coneixement de llocs i elements del 
tot desconeguts, així com de la documentació i recerca que havia realitzat i que era inèdita 
(documentació insòlita, dades e ollides,à fotog afies… . “e seàellà o aàpa tàd a uestà t e allà
no hauria estat possible. També vull agrair a Pere Berenguer i Cuias, ramader i pastor de la 
muntanya de Brocà i Gavarrós,à ueà haàe se atàtotsàelsàele e tsà ueà o ei iaàià ueàha iaàà
vist per la muntanya, ueà ha mostrat  amb tot detall invertint moltes hores del seu temps i 
accedint a llocs difícils  gràcies al seu 4x4. A banda també vull fer especial menció de 
l historiador Josep Sánchez,à e eà deà laà “o ietatà d á ueologiaà delà Be gued ,à ueà haà
mostrat un gran nombre de jaciments i elements arqueològics desconeguts i que gràcies a ell 
i a les seves explicacions hem pogut documentar amb tot detall i recollir en algunes fitxes del 
present treball. 

Per a la redacció del treball he comptat a àl ajuda deàJosepàO iolaàdeàVall e eàalà ueà haà
mostrat elà pat i o ià i dust ialà ià i e ;à d  en Xavier Pedrals i Costa, Director deà l a iuà deà
Comarcal de Berga que ha posat al meu abast gran nombre de fonts documentals i 
bibliogràfiques, així com les pistes per aconseguir altra documentació que no estava al seu 
abast; a Mn. Enric Bartrina, di e to àdeàl á iuàDio es àde Solsona i que va tenir una estreta 
relació amb el municipi ja que va ser rector i va impulsar projectes de gran envergadura, com 
la descoberta de la ipta àdelà o esti àdeà“a tàLlorenç, abans conegut com a Sant Llorenç 
prop Bagà. Tampoc vull deixar de banda agrair laài fo a i à ueà haàfa ilitatàJo diàGa iaàià
Petit, Director del Parc Natural del Cadí Moixeró, sobre elements de flora i fauna protegits 
dins el Parc i que han estat inclosos en algunes fitxes del present mapa; a Joan Casòliva i 
Armengou, tècnic i geòleg del Pa àNatu alà ueà haàp opo io at tota la informació referent 
al patrimoni geològic del terme municipal de Guardiola; a Gemma Costa, treballadora de 
l Ajuntament de Guardiola; a Joan Arocas, pintor i il·lustrador de temes de Guardiola i gran 
coneixedor de les cases desaparegudes de Brocà, ueà haà ost atà ià posatà aà l a astà elsà
dibuixos de cases com Vilalta, Cusi,àCe u eda,àCastell,àJoa ,àCasaàdeàDalt,à“aga ulla…àà ueà

haàestatàdeàg a àajuda.àTa àag aei oàa Adolf Valldeperas, col·leccionista i propietari de 
cal Frare, Rotllan i de la central de la Farga, queà haàdedi atàpa tàdelàseuàte psàaàe se a -
me els elements patrimonials que tenia al seu abast i posant a disposició part del seu 
personal en acompanyar-me i obrint-me els llocs.  També vull agrair a Joan Noguera, pare i 
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fill, ramaders i propietaris de les finques de la Torre de Foix i Soldevila i grans coneixedors de 
la zona; a Loreto Guixé de la casa de Pardinella de Gavarrós, que em va dedicar una tarda 
sencera en explicar-me coses, anècdotes i racons de Pardinella; a Josep Cabanas de la finca 
de Cabanas que va pujar expressament de Barcelona a obrir-me la casa pairal de Cabanas i 
part de la finca que inclou bona part del terme de Gavarrós; a Anna Maria Vilella de la finca 
de Vilella de Brocà; a Francesc Corominas i Majoral de Cal Galló; a Blanca de cal Cusi i 
propietària de Castell i Clarà; a Consol Amills, propietà iaàdeàlaàfi aàdelàVil ,àdeàl Hostal ouàià
de la mina de Petroli de Riutort; a Mª Gracia Ponça de Gréixer, que va dedicar el dia de 
l aple àa ensenyar-me casa seva i facilitant-me documentació de les casesàd Es iu,àFo tàdelà
Faig i Gréixer. La família Pujol també ha aportat part de documentació i informació de les 
fi uesàdeàl Hospitalet i del Claper. També vull esmentar a Joan Casals i Boixader de la finca 
de la Farga i la desapareguda casa deà CalàGua diola àa la zona del Collet, jaà ueà ha àdo atà
accés a les escriptu esàiàdo u e ta i àdeàà l es e tadaàfi a. La família Espelt i Freixa de la 
casa pairal i restaurant del Collet també ha estat de gran ajuda jaà ueà ha à esoltàdu tesàià
qüestions que tenia de la zona del Collet, a banda de poder accedir a totes les dependències 
de la casa pairal. També he comptat amb el suport de membres vinculats amb la cultura com 
pe àe e pleàl ásso ia i àdeàTo eàdeàGuaitaà ueà etllaàpe àlaà e e aàià e upe a i àdelàCastellà
de Guardiola i amb represe ta i à d á aà de Casals, ueà haà do at algunes dades i 
do u e tsà deà l asso ia i  referents a la colònia Pujol i Thomas i també del castell. Als 
germans Ramon i Jaume Corominas i Camp,à ueà  han donat algunes dades i 
puntualitzacions sobre les tines, contrapesos de premsa i cups del municipi; a Toni Puig i Joan 
Ho ità deà Civitas Cultu a à ià embres que gestionen el monestir de Sant Llorenç, ja que 

ha à pe sà a edi à aà totes les dependències del monestir de Sant Llorenç. També a 
treballadors de SPAL (Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona) 
com Àlvar Caixal, Anna Castellano, Joan Closa i el ja difunt Albert López i Mullor, que han 
aportat gran quantitat de dades referent a les intervencions arqueològiques i patrimoni del 
municipi, als que vull donar les gràcies ja que em van deixar col·laborar, primer com a 
arqueòleg auxiliar, després com a tècnic i finalment com a director en les intervencions 
arqueològiques del monestir de Sant Llorenç. Els Serveis Territorials de Cultura de la 
Ge e alitatàdeàCatalu aàta à ha àapo tatàdo u e ta i ,àespe ialment Antoni Caballè i 
Crivillés i Rosa Bosch. Vullà ag ai à ta à alà pe so alà deà l áju ta e tà deà Gua diolaà deà
Berguedà (arquitecte, personal administratiu, secretaria) per la seva dedicació i per tota la 
i fo a i àfa ilitadaàpe àalàdese olupa e tàd a uestàt e all. 

Finalment agrair a  totes les perso esà ueàd u aà a e aàoàalt aàhan ajudat i que  llistem a 
continuació: Fernando Guitart i Josep Guitart, Jaume Torrella de Bagà, Axel Lapuerta i Coll, 
Margarida Corominas, Mª Falgars Majoral, Mn Ramon Farras, Carles Freixa i Codina, Oscar 
Gonzàlez Aguilar del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Rosa Serra i Rotes, a 
Jordi Bonet de Vallcebre, a Xavier Campillo i Besses, la família Folcra de la Coma, la família 
Corominas  de Griera, Josep Urenya de Bagà, Esther Berenguer i Cuias, Marc Llamas i Devesa, 
Isabel á te oàNo ella,àalsàp opieta isàià aso e sàdelàplaàdeàl á a i molts altres. 

Vull destacar i deixar constància de la gran predisposició dels habitants de Guardiola que he 
conegut i visitat en diverses o asio sàjaà ueàd u a manera o alt aà ha àapo tatàdadesà oltà
positives sobre el passat històric del municipi i agregats, que a més ha àe o atjatàaàti a à
endavant el document que us presentem a continuació. Sense ells no hauria pogut ser 
possible.     
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1.2. Objectius. 
El mapa de patrimoni del municipi de Guardiola de Berguedà inclou tot el patrimoni del 
municipi que està repartit entre el nucli de Guardiola i els agregats de Brocà, Gavarrós, 
Gréixer, Torre de Foix, Reboll, el Collet i el Jou tenint un percentatge molt elevat de 
patrimoni disseminat i dispers per tot el municipi i en llocs de difícil accés. Aquest fet ha 
provocat que la tasca de camp fos costosa i  difícil ja que molts dels elements que han estat 
fit atsà oàs hiàa i a aàa à ehi leàiàs ha àhagutàdeàfe àaàpeuàa àajudaàdeà o ei edo sàdelà
territori. Elàt e all,à ueàhaàti gutàu aàdu adaàd u àa àd a o dàa àel plec de Prescripcions 
tècniques de la OPC, ha estat realitzat entre el desembre de 2016 i desembre de 2017. La 
primera revisió i lliurament de les fitxes es va efectuar el novembre de 2017 i una segona 
revisió al febrer de 2018. El lliurament definitiu s haàfetàl a ilàdeà . 

Elsà o je tiusà p i ipalsà d a uest treball són els que estableix el plec de prescripcions 
tècniques de la Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per a la realització 
deàMapesàdeàPat i o iàCultu alà o àa aà laà e ollidaàe hausti aàdeàdades sobre el patrimoni 
cultural i natural del municipi i la seva valoració podent permetre algunes mesures de cara a 
la conservació i o preservació així com marcar alguns directrius i projectes per a posar-los en 
valor .àElà esultatà sàu aàei aàaàl a astàdeàl e sàpú li àa ài fo a i ài dividual i col·lectiva 
de tots i cadascuns dels elements que integren el patrimoni del municipi i siguin de gran 
ajuda i suport per a les intervencions futures ja sigui en projectes de planejament com és el 
POUM, com també en projectes de recerca i fins hi tot de dinamització turística, cultural i 
social del municipi. Ta àhaàdeàse àu aàei aàd utilitatàpe àalsà eï sà iàestudiososàdeàte esà
patrimonials del municipi. 

 

1.3. Fonts consultades. 
Pe àaàlaà eda i àd a uestàt e allàs ha àutilitzatàdife e tsàfo ts,àja siguin docume talsàd a iusà
pú li sà ià p i ats,à i liog fi ues,à fotog fi ues,à o alsà ià d o se a i à p pia.à áà o ti ua i à
passem a enumerar-les. 

 

ARXIUS PÚBLICS 

AMGB    Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà.  
ACA        á iuàdeàlaàCo o aàd á ag  
AHCB.    Arxiu Històric comarcal de Berga. 
AHL        Arxiu Històric de Lleida 
ADS         Arxiu Diocesà de Solsona 
AHM       Arxiu Històric de Montserrat 
AHDP      Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona 
áC“Uàààààààá iuàCapitula àdeàlaà“euàd U gell 
BPB         Biblioteca Pública de Berga. 
MDCS      Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 
MCB        Museu Comarcal de Berga 
APGB      Arxiu parroquial de Guardiola de Berguedà 
 
 
ARXIUS PRIVATS 
 
APT       Arxiu Pujol i Thomas 
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AFV        Arxiu família Vilella 
AFP        Arxiu família Ponça 
ALB        Arxiu Luigi de Berga 
ARB        Arxiu Àmbit de Recerques del Berguedà 
ACEC     Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya 
 
 
ALTRES INVENTARIS CONSULTATS O UTILITZATS 

-Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC). Municipi de Guardiola de 
Berguedà. 

-Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Municipi de Guardiola de Berguedà. 

-Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya del Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya (IPIC). 

-Arxiu del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. (SPAL) 

- Llistatàd ele e tsàaà ataloga àe àelàPlaàd O de a i àU a ísti aàMu i ipalàdeàGua diolaàdeà
Berguedà. Ajuntament de Guardiola de Berguedà. (inèdit). 

-Centre de Promoció de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya (IPEC). No hi ha elements. 

-Inventari de Pere Aymerich (1999) redactat pel Pla Especial del Parc Natural del Cadí i 
Moixeró. 

- Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Cadí i Moixeró, propietat del Parc 
Natural del Cadí i Moixeró.  

 

INFORMACIÓ ORAL 

“ ha obtingut informació oral i també escrita de les següents persones 

Josep Lara i Tristante (Alcalde) 
Boris Lapuerta i Coll (regidor) 
Axel Lapuerta i Coll 
Quim Casas Solanic 
Pere Berenguer i Cuias 
Esther Berenguer i Cuias 
Jordi Garcia i Petit (Director del Parc Natural del Cadí 
Moixeró) 
Xavier Pedrals i Costa (Arxiver de l á iuà Comarcal del 
Berguedà) 
Albert Rumbo (Arxiver de Guardiola de Berguedà) 
Mn. Enric Bartrina (Arxiver de l árxiu Diocesà de 
Solsona) 
Lluís O iolsà á i e à deà l á iuà Co a alà deà laà “euà
d U gell  
Consol Amills 
Anna Casals de Torre de Guaita 
Josep Sànchez i Vicents 
Ramon i Jaume Corominas i Camp 

Joan Horrit 
Adolf Valldeperas 
Francesc Caballè i Cantalapiedra 
Loreto Guixé 
Joan Noguera I Ferrer 
Joan Noguera i Puig 
Irene Garcia 
Mª Gracia Ponça 
Josep Cabanas 
Francesc Corominas i Majoral 
Margarida Corominas i Majoral 
Mª Falgars Majoral 
Àlvar Caixal i Mata 
Joan Closa i Pujavet 
David Galí I Ferrer 
Javier Fierro i Macias 
Albert López Müllor 
Xavier Campillo i Besses 
Toni Caballè i Crivillés 
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Joan Arocas 
Gemma Costa 
Jordi Bonet 
Josep Oriola 
Jaume Bernades I Postils 
To iàPuigàdeà Ci itasàCultu a  
 

Mª Rosa Bosch 
Família Folcra 
Família Pujol 
Família Corominas 
Oscar González Aguilar 
Carles Freixes i Codina 

 

BIBLIOGRAFIA 

Per a la realitza i àd a uestàt e allàs haàfetàu à uidatgeàe haustiuàaàlaàBi liote aàMu i ipalàdeà
Berga de totes les referències bibliogràfiques que hi havia referents al municipi i també de les 
notícies publicades tant en el suplement del diari del Regió 7 com també en les revistes 
ultu als,à o àa aàlà E ol àiàta à elà ilat .àálàfi alàdelàt e allàiàe àl apa tatàdeàlaà i liog afiaà
s es e taàa uestaàdo u e ta i . Ta àhaà algutàfe àu à uïdatgeàdelsàt esà olu sàdeà Lesà
Baronies de Pinós i Matapla a àeditatàpelàCe t eàd Estudis baganesos, el 1989 i també del 
llibre editat per Jordi Bolós i Montserrat Pagès sobre el monestir de Sant LLorenç, antic Sant 
Llorenç prop Bagà. 

 

CARTOGRAFIA 

Pe à aà l a lisià delà te eà u i ipalà delà Mu i ipià s haà utilitzat les següents fonts 
cartogràfiques. 

- Mapa Comarcal de Catalunya: El Berguedà. E/ 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Edició any 1994. Format paper i format digital amb la versió UTM de ETRS89 

- Topogràfic. Moixeró-La Tossa. Parc Natural del Cadí Moixeró. Editorial Alpina, 2014. E/1: 
25.000 

- Mapaà topog fi à deà l Ofi i aà Vi tualà delà Catast o.à Mu i ipià deà Gua diolaà deà Be gued .à
E/1:5000. 

- O tofoto apesà deà l I stitutà Ca tog fic de Catalunya. E/1:5000 amb la versió UTM de 
ETRS89. 

Per a la lo alitza i àdelsàele e tsàdeàlesàfit esàs ha utilitzatàlaà aseàdeàl Institut Cartogràfic de 
Catalunya a una escala de 1:5000 i amb la versió UTM de ETRS89. 

 

1.4. Explicació de la fitxa. 
Elà odelàdeàfit aàutilitzatà sàelà ueàe sàhaàp opo io atàl Ofi i aàde Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona per a la realització de Mapes de Patrimoni Cultura i que es resol en 
una base de dades de Microsoft Access 2010 on hi ha un seguit de camps predefinits. 

Cadaà fit aà o t à u aà s ieà deà a psà d i fo a i à ueà s ha à o ple tà pe à aà adaà ele e t:à
Núm de fitxa, Codi, Àmbit, Denominació, LLoc/Adreça, Tipologia, Ús actual, Descripció, 
Observacions, Estat de Conservació, Notes Conservació, Autor, Estil/Època, Segle, 
Emplaçament, UTM X, UTM Y, Altitud, Accés, Núm. Negatiu, Fitxes Associades, Història, 
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Bibliografia, Num.Inventari de la Generalitat, Protecció, Vincle, Autor fitxa, Data de registre i 
Data de modificació de fitxa. Cada fitxa es completa amb tres fotografies de cada element. 

Hi ha un seguit de camps on el o ti gutàs haàd es olli àe à fu i àdelsàpa et esà a ats 
pe à laàOPCà ià ueà s àelsàdeà l mbit, Tipologia i Propietat. Els dos primers tenen un codi ja 
esta le tàd a o dàa àlaàsegüe tàtaula. 

 

 

1. PATRIMONI 
IMMOBLE 

2.PATRIMONI 
MOBLE 

3.PATRIMONI 
DOCUMENTAL 

4.PATRIMONI 
IMMATERIAL 

5. PATRIMONI 
NATURAL 

1. 1. Edificis 2.1. Elements 
urbans 

3.1. Fons 
d i atges 

4.1.Manifestaci
ons festives 

5.1. Zones 
d i te sà
natural 

1.2. Conjunt 
arquitectònic 

2.2. Objectes 3.2. Fons 
documentals 

4.2. Tècniques 
artesanals 

5.2. Espècimens 
botànics 
singulars 

1.3. Element 
arquitectònic 

2.3. Col·leccions 3.3. Fons 
bibliogràfics 

4.3.Tradició Oral  

1.4 Jaciment 
arqueològic 

  4.4. Música i 
dansa 

 

1.5. Obra civil   4.5. Costumari  

 

 

1.5. Metodologia del treball. 
La metodologia aplicada en aquest treball és la que estableix la OPC (Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona).àáàg a sàt etsàelàt e allàs haàdi iditàe àt esàg a sàg ups. 

a.) Buidatge dels fons bibliogràfics. Aquesta ha estat la tasca prèvia que ha consistit en la 
recollida sistemàtica de tota la documentació bibliogràfica del municipi que hi ha publicada. 
Ens referim als documents oficials (webs Ajuntament, catàleg de masies del POUM, catàleg 
deà a i s,àllistatàd ele e tsàpat i o ials,ài e ta isàdeàpatrimoni, publicacions del Servei de 
Pat i o ià á uite t i à Lo alà deà laà Diputa i à deà Ba elo a,à e iesà d i te e io sà
arqueològiques, inventari de la ferreria de Qui à Casas… .à Ta à s ha à uidatà les 
publicacions referents a la història del ferrocarril, la col·lecció Zenobita amb els números 
dedicats a la mina del Petroli de Riutort, els telefèrics de Carbó, el tren de Guardiola o el de 
castells, esglésies i monestirs i pertanyents a la Ruta Minera. També ha calgut fer un buidatge 
molt exhaustiu dels articles i ressenyes històriques publicades a la Revista Erol i també al 
Vilatà. Hem comptat amb la recerca de les publicacions del diari o suplement del Regió 7 així 
com altres diaris relacionats (aquí Berguedà, Tasta el Berguedà, Pànxing) i de caire més 
divulgatiu.àFi al e tà alàes e ta à ueàpe àaà o p e d eà oltsàdelsàele e tsàfit atsàs haàfetà
un buidatge de dues publicacions que han estat de gran ajuda. Per una banda el llibre titulat 
Elà o esti àdeà“a tàLlo e çàp opàBag àescrit per Jordi Bolós i Montserrat Pagès, iàpe àl alt aà
laà ol·le i à epa tidaàe àt esà olu sàdeà LesàBa o iesàdeàPi sàiàMatapla a,ài estiga i àalsà
seusàa ius àDeàJoa à“e aàiàVila .àá dues obres han estat cabdals per a poder interpretar 
molts dels elements.  
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. àL alt eàg a àg upàque comprèn el present treball ha estat el treball de camp. Sens dubte 
haàestatàlaàtas aà sà ostosaàiàlla gaàjaà ueàtalàià o àjaàs haàdit,àlaà ajo àpa tàdelsàele e tsà
estan dispersos per tot el territori i alguns estan en zones de difí ilà a s.à “ haà i tentat 
e olli à elà i à d i fo a i à deà totsà ellsà ià pe à ai à s haà o ptatà a à elà supo tà deà ge tà
o ei edo aàdelàte ito i.àPe àaà laà e ollidaàdeà lesàdadesàs ha àfetàu aàfit aàp o isio alàa à
u aàdes ip i àdeàl ele e t,à lesà a a te ísti uesàfo als i els trets més significatius. La fitxa 
haàa atàa o pa adaàd u à epe to iàfotog fi ,àalgu à o uisàoàdi ui àp o isio alàiàta àlaà
situació de les coordenades UTM. Pel que fa a les referències cadastrals i ubicació geogràfica 
dels elements hem utilitzat la xarxa SITMUN de la Diputació de Barcelona, un GPS per marcar 
les coordenades in situ, iàlaà e àdeàl I stitutàCa tog fi àdeàCatalu aà ICC . 

c.) El tercer i darrer grup del treball ha estat tota la tasca de gabinet. Ha consistit en el bolcat 
de tota la informació obtinguda i recollida en el treball de camp en una base de dades de 
Microsoft Access que ja venia definida i marcada per la OPC amb un seguit de camps que 
he àe posatà aà l apa tatà . .à Laà fit aà s haà o ple e tatà a à o se a io s i recull històric 
que ha consistit en un buidatge de totes les fonts consultades per a cada element. Finalment 
s haà o ple e tatà a à u aà e iaà ueà e ullà uat eà g ans apartats: Metodologia, 
Diagnòstic, Llistatàd ele e tsà fit atsà ià oà fit ats,à e o a a io sà ià i liog afia.àCadaàapartat 
conté diferents subapartats que es descriuen en aquesta memòria i que corresponen a 
crèdits, agraïments, dates de realització, fonts consultades, explicació de la fitxa i criteris de 
sele i àpe àaà l apa tatàdeàMetodologia.àElà sego àapartat conté elsàd  introducció del marc 
geogràfic, del poblament, de la síntesi històrica, la toponí iaà ià l estat legal de protecció. El 
tercer apartat comprèn uns capítols dedicats als elements fitxats i no fitxats per denominació 
numèrica, onomàstica i tipològica. Finalment el quart apartat incorpora les recomanacions 
pe à aà l áju ta e t dedicades a la seva conservació i preservació marcant algunes línies 
estratègiques.  

 

1.6. Criteris de selecció. 
E àa uestàt e allàs haàp o editàaàlaàide tifi a i ,àdes ip i àiàdocumentació dels elements que 
s ha à o side atà pat i o ialsà e à elà te eà u i ipalà deà Gua diolaà deà Be gued  per tal 
d ofe i à u aà isi à deà o ju tà ueà dete i aà lesà a a te ísti uesà p piesà delà llo .à á uestà
document no és tancat sinó que queda obert per si s ha àd afegi àoà odifi a à o esàdadesàe à
funció de les noves troballes, estudis o investigacions del municipi. Tampoc correspon amb 
un estudi que limiti les perspectives patrimonials sinó que pot servir com a eina i punt de 
partida a altres investigacions, catàleg o recerques que es portin a terme en el municipi. 

Pe àaà laàse aàe e u i às haà i te tatà eu i àelà ajo ànúmero d elements que poden tenir un 
interès patrimonial per poder-losà e olli àe àu aàfit aàd identificació i descripció de cadascun 
d ells i o te i à elà i à d i fo a i à pe à aà pode à e pli a à l ele e tà es ollit.à Ta à s ha à
buscat les seves relacions envers el territori i les conseqüències que va tenir per al seu 
dese olupa e t.àValàaàdi à ueà oàs ha ài l sàtotsàelsàele e tsàide tifi atsàsi ó ueàs ha à
seleccionat en funció dels següents criteris: 

- “ han inclòs totsàelsàele e tsàdeàl i e ta iàdeàPat i o iàá ueol gi àdeàlaàGe e alitatàdeà
Catalunya (carta arqueològica) i que corresponen a dos elements; el monestir de Sant Llorenç 
amb totes lesàse esà a pa esàiàl esgl siaàdeà“a tàMartí de Brocà. Existeix una tercera fitxa 
que no ha estat inclosa ja que correspon a una intervenció amb un resultat negatiu. 

-“ ha ài l sàtotsàelsàele e tsàdeàl i e ta iàdeàPat i o iàá uite tònic de Catalunya (IPAC) 
recollits en tot el terme municipal de Guardiola i que corresponen a 30 elements. T esàd ellsà
asaà“o i a a,à asaàd E olsà iàpo tà sotaà lesàEsposes à oà s ha à i l sà jaà ueà o espo e àalsà
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u i ipisà deà “a tà Juli à deà Ce da olaà ià Castella à deà N Hug.à El municipi de Sant Julià de 
Ce da olaà esà aà ea à aà poste io ià deà l ela o a i à deà l es e tatà i e ta i,à jaà ueà a a sà
pertanyia a Guardiola. També cal destacar que les fitxes corresponents al pont del Collet i 
pont vell estan repetides amb un mateix element de diferent denominació i que la fitxa 
referent a molí del pont vell es correspon amb la central hidroelèctrica del Collet i no pas al 
molí que és uns metres aigües amunt. 

- “ ha à i l sà totsà elsà ele e tsà de l inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC) 
recollits en tot el terme municipal de Guardiola i que corresponen a 6 elements. 

-“ ha à i l sà elsà ele e tsà delà at legà d i te sà Natu al, destacant una fitxa per al Parc 
Natural del Cadí Moixeró com també tres fitxes d eesàiàesp imens botànics. 

-“ ha à i l sà totsà elsà elements mobles, immobles o naturals destacables per la seva 
singularitat històrica, artística, etnològica, identitària i simbòlica. 

- “ ha à i l sà totsà els elements del patrimoni documental destacables, ja fossin fons 
bibliogràfics, fons documentals o fons fotogràfics. 

- “ han inclòs les manifestacions festives, musicals o artesanes de tot el municipi. 

- “ haà ti gutà u aà espe ialà u aà e à e olli à totsà a uellsà ele e ts,à jaà fossi à ja i e tsà
arqueològics, edificis o conjunts històrics que tenien un avançat estat de ruïna i amenaçaven 
en desaparèixer. Aquests elements han estat estudiats de forma minuciosa per a recollir el 

i àd i fo a i àpossi leàiàpla teja à esu esà o e to esàdeà a aàaàlaàse aà o se a i ài/oà
manteniment tant pel seu valor històric, patrimonial o artístic (masies de Rotllan, Vilalta, 
Vilella,àfo sàdeà alç,à asosà edie als… .àá uestsàele e tsàha àestatàdo u e tats de forma 
gràfica i també fotogràfica. 

El volum de fitxes que hi ha en aquest treball no recull la totalitat dels elements identificats 
sinó tant sols els que compleixen els requisits exposats unes línies més amunt. La resta 
d ele e tsàjaàsiguiàpe uè ha àdesapa egut,àesta ài lososàdi sàd alt esàfit esàoà oàp ese te à
una determinada entitat, han estat considerats com a «elements no fitxats». En aquesta 
e iaàesàfaàu aà ela i àd a uestsàele e tsàaàl apa tatà o espo e t. 

 

2. DIAGNÒSTIC. 

2.1. Marc geogràfic 
ElàBe gued à o o aàl ei à e t alàdeàCatalu a;àl e olte àlesà o a uesàdeàlaàBai aàCe da a,à
El ‘ipoll s,àOso a,à elàBages,à elà “olso sà ià l áltàU gell;à ate e tàelsà . K 2 de superfície i, 
segons dades provisionals del cens de 1996, la seva població es xifra en 38.606 habitants.  
 
“ hià pode à disti gi à la a e tà duesà su o a uesà deà t etsà a a te ísti sà e à dife e iats:à
l áltà ià elà Bai à Be gued .à L áltà Be gued ,à elà se to à septe t io al,à o espo à aà l a uetipà deà
regió de muntanya; bressol del riu Llobregat, abasta bona part del Prepirineu oriental (pics 
delàMoi e ,à laàTossaàd álp,à elàPuig llançada i el Mont grony) i dibuixa un seguit de serres 
esglaonades de Nord a Sud, entre les quals destaca el conjunt del Cadí, el Moixeró i el 
Pedraforca. 
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Elsàp i ipalsà u lisàd a ti itatàe o i aàdeà l áltàBe gued às àGua diolaàdeàBe gued à ià laà
Po laàdeàLilletàiàBag .àElà apàdeà o a a,àBe ga,à sàpo taàd e t adaàaàlesàte esà sà ai es,àià
forma amb Gironella i Puig-‘eigà elà g a à ei à d a ti itatsà deà laà o a a,à u ità deà fo aà
indissoluble amb el curs del riu Llobregat. 
áà l áltà Be gued ,à elà plaà d espaisà d i te sà atu alà haà do atà u aà p ote i à espe ialà aà alt esà
espais que acompanyen el Pedraforca i la Serra del Cadí: en concret, el Pla també inclou la 
“e aà delà Ve d,à laà “e aà d E sija-Rasos de Peguera, la serra de Catllaràs, la serra de 
Montgrony (part de la qual es troba al Ripollès), la serra de Queralt i la de Picancel.  
Pel que fa al Baix Berguedà, els espais inclosos en aquesta xarxa són els Tres Hereus i la riera 
de Navel, mentre la riera de Merlès travessa els dos àmbits. En total, uns 343Km2 ,às i teg e à
e à elà Pla,à if aà ueà suposaà p opà delà %à deà laà supe fí ieà o a alà ià ueà o fi aà l ele atà
interès dels espais naturals berguedans. 
 
Elà assísà delà Ped afo aà s ai e aà alà sudà deà laà se aà delà Cadí,à aà laà ualà s u ei à pelà Collell,à
s e lai aàso eàlaà allàdeàG esoletàiàlaà ie aà“alada,àiàdeàl áiguaàdeàValls,àt i uta iàdelàCa de e .à
No es troben en un únic curs fins arribar a Castellgalí, ja al Bages, en el si del riu Llobregat, 
espina dorsal del desenvolupament de la Catalunya central. 
 
El municipi de Guardiola, es troba situat al límit nord de la comarca i limita amb la veïna 
comarca de Cerdanya amb els municipis de Das i Alp ,al sud amb el municipi de Cercs i Sant 
Juli àdeàCe da olaà àaà l estàa  laàPo laàdeàLilletà iàCastella àdeà Hugàalà o dàa àBag à iàaà
l oestàa àGis la e àià“aldes.à 
Elà u i ipiàt àu àte e àa ide tatàa àlesà a a te ísti uesàp piesàd u aà allàPi i e aàa à
els contraforts de les serres del Cadí i Moixeró al nord i oest. En destaquen els  pics Puig 
llançada . ,àlaàTossaàd álpà . ,àelàPe esàáltesà . ,àoàCo a o aà . à
a à àpassosà o àCollàdeàPal,àCollàdeàJouà ià ollàdeàPe dís,àutilitzatsàdesàd a tiga e tà o àaà
principals accessos a territoris veïns. 
Al costatà d a uestesà u ta esà e istei e à d alt esà o à laà ‘o aà Ti a alà à ,à laà ‘o aà
Tallada,àsa tàMa à . ,àe t eàd alt esàlesà ualsàe a ue àlaà allàdelàBasta e ,à a adaà
pe àlesàaigüesàd u à iuà ueà epàelà atei à o àià ueàalho aà sàaflue tàdelàLlo regat. 
Laà atei aà allàs est àd oestàaàestàiàe àellaàhià o fluei e ààalt esà iusàiàto e ts,àelàpasàdelsà
quals forma altres valls, en aquest cas menors. En caldria destacar els torrents de la Muga, 
del Forat, del riu Gréixer, dels Banyadors i del Mig. Quasiàtotsàellsàs u i ue àaàlaà a daà o d-
oest, ja que la sud hi ha les serres de Gisclareny i de Turbians amb una accidentada orografia 
que en dificulta la seva formació. 
álàlla gàdelà u i ipiàp edo i aàlaà egeta i àdeàl estatgeàalpí,àa àpastu esàaàlesàzo es de Coll 
deàPal,àCo aflo iu,àPuiglla çada,àTosaàd álpàoàdeàBag ,àpi edesàdeàpià eg eà  Pi us U iata , 
a les zones dels Orris, Rocs de Canells, Balma Roja i roques de Gréixer i Penyes Altes del 
Moi e .à L estatgeà su alpíà a à os osà deà pià ajoletà Pi us “ lvest is  i faig a les zones de 
l o agaàdeàMillarès i Tonedor, boscos de Gavarrós i Pardinella 
Fi al e tà elà u i ipià p ese taà a a te ísti uesà p piesà deà l estatgeà u t à a à egeta i à
característica dels boscos de Ribera, prop de les lleres del Bastareny, Llobregat, riu Gréixer i 
riera de Gavarrós; alzinars a Brocà i Cercuneda i algunes rouredes a la vessant solella de Sant 
Marc i Gavarrós.  
á uestaà a ietatà eà defi idaà pe à l es a padaà geog afiaà ià li atologiaà a ia leà a à u esà
primaveres i tardors plujosesà iàestiusà ià hi e sà sà se s,àe a aà ueà l aflu iaàdeà e tàdeà
llevant, provinent del Mediterrani, pot arribar a generar precipitacions moderades i 
abundants. 
La irrupció de pertorbacions de nord queda frenada pels mateixos contraforts muntanyosos 
els quals retenen la precipitació a les seves vessants nord, i eviten que penetrin al sud. 
Normalment aquestes pertorbacions solen venir acompanyades per forts vents de 
tramuntana,àp o i e tsàdeàlesàpla esàdeàL E po d àià‘ossell . 
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En conjunt el municipi té una e te si à deà à K ²,à laà ajo iaà delsà ualsà s à e à te ito ià
escarpat i muntanyós.  
 
 

2.2. Poblament, estructura econòmica i comunicacions 
 
El nucli principal de poblaci à esà t o aà alà ostatà deà l aiguabarreig del Llobregat amb el 
Bastareny i forma part del centre urbà més important. Aquest nucli que correspon al 
principal centre comercial i de serveis del municipi de Guardiola sà o à s hià t o aà
l áju ta e t,àlaàzo aàpoliespo ti a,àl esgl siaàiàpa uia,àelsàlo alsàso ials, i culturals i també 
les piscines. Incorpora els antics barris de la Farga, Hostal nou i Ribera. Altres nuclis i 
concentracions de població properes són el petit barri de Reboll prop del límit del terme de 
Guardiola amb el de Bagà, les cases noves del Collet i la colònia del Collet. També caldria 
esmentar-hi els petits nuclis i agregats de Brocà i Gavarrós amb un bon nombre de masos 
disseminats i repartits pet tot el territori i també, els de Gréixer i de la Torre de Foix. En total 
hiàhaàu sà àha ita tsàsego sàelàpad àd ha ita tsàe t etàde Municat, IDESCAT i Diputació 
de Barcelona dels quals 818 tenen habitatge familiar i tenen una densitat de 61,73 h/Km². 
 
  

 
 

Evolució de la població: 

Existeixen tres fogatges datats de 1497, 1515 i 1553 que mostren el nombre de focs que hi 
havia al municipi de Guardiola, que entenem que seria la zona del Collet i potser també la 
Torre de Foix, tenint en compte que Brocà, Gréixer i Gavarrós corresponien a nuclis diferents. 
Els tres fogatges mostren un nombre inicial de 16, un retrocés de 14 i un increment a 17. 
Cada foc, entès com una llar podia comprendre un nombre de 4 a cinc habitants per llar, de 
manera que podem calcular un promig de 64 a 68 habitants. El retrocés provablement seria 
causat per la pesta o la crisi baix medieval També tenim constànciaàd u à fogatgeàdatatàdelà
1385 on esmenta un total de 4 focs a Gréixer.  

“ego sà lesàdadesàe t etesàdeà l Ides atà laàpo la i à delà u icipi ha experimentat la següent 
evolució poblacional. 

1717 1787 1857 1860 1877 1887 1900 1910 1920 1930 1936 1940 

271 373 1095 1098 796 606 589 702 1041 1336 1213 1152 

  

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1981 1986 1991 2016  

1219 1334 1650 1936 1970 1848 1452 1392 1329 1248 904  
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  (font. Idescat) 

En les diferents taules que hem mostrat hi ha la tendència a un cert retrocés dels habitants i 
una desestacionalització. El 1717 hi havia uns 271 habitants que corresponien a pagesos i 
agricultors de les valls de Brocà, Gavarrós, Gréixer i Torre de Foix. Cap el 1787 hi ha un 
lleuger increment produït per les millores econòmiques del sector primari. El primer augment 
poblacional esàp oduei àaà itja sàdelàsegleàXIXà ua tà o e çaà l e aàdeà laà i dust ialitza i à i 
l aug e tà de og fi à sà p og essiuà at sà ueà esà ge e e à e o o iesà e e ge tsà delà se to à
secundari, principalment la industria tèxtil i la mineria. La creació de la colònia Pujol i Thomas 
al Collet, les industries i colònies tèxtils del Llobregat i sobretot la mineria de Cercs i també 
delàColletàp o o ue àflu osà ig ato isàiàpo la io alsà ueàs i stal·le àaàGua diola.àá uestà fet 
ta à oi idei àa àlaà ea i àdelà u liàdeàGua diolaàaàl aigua a eigàdelàLlo egatàa àelà
Basta e àiàe àu aài po ta tà uïllaàdeà a i s.àL a i adaàdelàfe o a ilàaàGua diolaàfa ilit àlaà
connexió amb la conca del Llobregat, tota vegada que facilità les comunicacions amb les 
poblacions mineres de Saldes, Vallcebre i Gósolàai íà o à ta àelà t a spo tà itja ça tà elà
a ilet à delà i e tà p oduïtà aà laà f i aàásla dà delà Clot del Moro a les zones urbanes i en 
o se ü iaà l esta li e tà d hostals,à otigues, tallers, església i tots els serveis necessaris 

per a un nucli de població emergent. Aquest increment és sobretot aàpa ti àdeà .àL es latà
deàlaàgue aà i ilàà aàp o o a àl allista e tàdeà oltsàha ita tsàdelà u icipi; la proximitat de 
les zones mineresà oà sig ifi à u à des e sà assaà i po ta tà deà laà po la i à jaà ueà l úsà delà
a às utilitza aàpe àaàfe à ou eàlesà alde es de fabriques, transports... i això  provocava que 
lesà i esàestiguessi àaàpleà e di e t.àCapàelsàa sà àhiàhaàu à ouà i e e tàpo la ional 
degut a la forta immigració vinguda de les zones del sud i centre de la península motivat per 
laà e e aàdeàt e all.àLaàzo aàdeàl altàBe gued àesà aà eu eàafavorida per aquest flux migratori 
que es va repartir entre les poblacions de Guardiola, Bagà, la Pobla de Lillet, Cercs, Saldes i 
Vallcebre. El fort augment demogràfic dels anys àaà àesàdeuàaàl a e i àdelà u liàdeà
Sant Julià de Cerdanyola. El fort descens comença el 1991 quant la majoria de les conques 
i e esàdeà l altàBe guedà tanquen i  els habitants de Guardiola han de fugir en zones més 

urbanes. També és el moment que hi ha un canvi del sector secundari amb el dels Serveis. 
á tual e tà hià haà u à e sà totalà deà à ha ita ts,à laà ajo iaà d ellsà deà itjana edat i de 
població majoritàriament jubilada de forma anticipada degut al tancament de la mineria. El 
poc índex de natalitat correspon a població jove dedicada al sector dels serveis que a la 
recerca de noves activitats econòmiques vinculades al sector del turisme i de la restauració 
han decidit de quedar-se al municipi. Actualment al municipi només hi ha en funcionament la 
f i aà deà i e tà deà Ce e tosà Colletà “.áà a à l e plota i à deà l única mina oberta del 
municipi i la  fàbrica de cartró Geograf S.A també al Collet. 

 

Les comunicacions. 

La principal artèria de comunicació del municipi de Guardiola és la carretera C-16 o E-09 que 
enllaça Barcelona amb Toulouse. Aquesta via ja era emprada en època romana i sobretot en 
època medieval. En la documentació més antiga del monestir de Sant Llorenç prop Bagà hi 
pareix esmentada però és molt provable que ja existís anteriorment com a via d'accés a la 
zona de pastures i explotació de minerals. Tot i que a les acaballes del segle VIII ja es van 
començar a perfilar alguns nuclis de l'alt Berguedà, no és fins després de la revolta d'Aissó del 
826 i 827 que es fa més ràpida la repoblació que es consolida en època de Guifré el Pelós. 
Amb tot no serà fins al segle X i XI quant a través de les fundacions dels monestirs de Sant 
Llorenç prop Bagà que unifica les antigues comunitats de Sant Sebastià de Sull; la xarxa viària 
es fa més patent i es comencen a construir nous camins que enllacen les poblacions, els 
vilatges, els molins, masos i alous així com les recents terres i vinyes que s'estan formalitzant. 
Precisament és en la consagració de Sant Llorenç el 983 i la dotació de Sant Miquel que 
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s'esmenten ja els camins, especialment els passos de Pendís i de Coll de Jou. A mitjans del 
segle XII és quant es bastiran hospitalets als colls importants com serien el de Pimorent, la 
Perxa i el de Hospitalet de Rocasança més amunt de Gréixer. Per salvar les aigües dels rius i 
cursos fluvials es construïren ponts. El pont vell de Guardiola en seria un dels més 
remarcables, però també en tindríem a Vilella (Bagà) Gréixer, cal Tinent. Aquests ponts en 
documents posteriors al segle XI i XII apareixeran sovint esmentats en els documents de Bagà 
fent-hi continues reformes. La via del Llobregat ens surt també referenciada en les 
afrontacions de les Llenes amb el Llobregat. Altres vies secundàries serien la via de Brocà, la 
de Gavarrós la de La Pobla de Lillet. Aquestes vies secundàries servien per enllaçar nuclis 
habitats, alous. En el cas de Gavarrós s'esmenta el port de Gavarrós que també corresponia a 
un pas per passar a Cerdanya. Aquest, però era més important per al bestiar i la 
transhumància. Aquests camins secundaris surten als documents del monestir als llocs de les 
Llenes, Perdinella (camí o carrera de Gavarrós), Brocà, Gréixer i Vilella. 

En temps de la baronia de Pinós, la documentació d'aquests camins és freqüent i nombrosa 
atès que corresponien a importants vies que calia mantenir en condicions. Es tractava de 
trams complexos ja que les "tarteres" eren les parts altes del camí situades a més de 1600 
metres d'alçada on la neu i el glaç el malmetien sovint. De fet en aquests llocs s'hi esmenta el 
verb "apel·lar" o treure la neu. Els ponts també apareixen esmentats sovint. A tall d'exemple 
ens surt esmentat el pont de Greixa. Aquesta zona deuria ser molt vulnerable a les 
destruccions degut a les fortes avingudes i el pas enmig d'un estret (estret de Malgrau o grau 
de Palau). Dels ponts es fa esment d'una palanca a "Mescles aygues", que correspondria a 
l'aiguabarreig del Bastareny amb el Llobregat. Sobre els impostos dels camins hi havia el de 
"barra" que s'aplicava a tothom que passava pels vials i solien estar als ponts, especialment el 
de Guardiola i el de Bagà. Amb tot hi havia qui estava exempt d'aquests impostos. 
D'impostos també hi havia de passatges del bestiar i de les herbes i encara també n'hem 
t o atàu à efe e tàaàlaàsal.àL o e tu aàelà àdelàtú elàdelàCadíàsig ifi àu aàg a à illo aàpe à
alà u i ipiàdeàGua diolaà ià deà l altà Be gued àa à lesà eï esà o a uesàdeà laàCe da a,à altà
Urgell i també amb França. 

Existeixen altres vies secundaries com la carretera B-400 de Guardiola a Gósol i la B-4021 de 
Guardiola a la Pobla de Lillet passant per Riutort. La BV-4024 de Bagà a Coll de Pal passa bona 
part del seu traçat pel municipi de Guardiola de Berguedà a les zones de Gréixer, Hospitalet i 
ta à laàB fiaà ià‘o sàdeàCa ells.àEsà t a taàd u aà iaàse u da iaà ueà o a à oltesà egadesà
tancada pels efectes climatològics. Existeixen altres vies terciàries com la de Riaup a el Jou i 
també les pistes forestals que accedeixen de la BV-4021 a Gavarrós i Pardinella connectant 
a àE olsàiàCastella àdeàN Hugàiàta àaàCalàCo pa ,àB o ,àCastell,àplaà“ol ,àCe u edaàià
Clarà. Existeix una darrera pista de Gréixer a Escriu que té un accés limitat per trobar-se dins 
el Parc Natural del Cadí Moixeró.  

Pel que fa a la xarxa de senders hi ha el pas de senders de gran recorregut com el GR. 4.2 De 
Montserrat a la Guingueta amb una variant que passa per Guardiola, Brocà, Gavarrós, Rocs 
de Canells i Coll de Pal, el GR.107 amb el tram de Gréixer a Coll de Pendís que passa pel 
terme de Guardiola i el GR.150 o circular del parc natural que també passa pel terme de 
Guardiola en les crestes i colls de Jou, Penyes altes del Moixeró, Moixeró i coll de Pendís. El 
P‘.à à d U úsà alà efugià deà ‘e ostà té bona part de la seva traça pel terme municipal de 
Guardiola i el PR.158 de Guardiola a Paller de Dalt passant pel coll del Joncar. Finalment 
existeix una densa xarxa de senders locals que passen per dins del municipi, entre ells el tram 
inicial de la via del Nicolau, la circular de Guardiola, Sant Llorenç i Torre de Foix passant pel 
vilà i Llenes, la circular de Cal Companyó a la i aàdeàPet oliàdeà‘iuto t,àL Espelt i Guardiola, 
part de la travessia del camí de Picasso amb el tram inicial per Guardiola de Berguedà i dues 
circulars que surten de Gréixer i ascendeixen al cim del Penyes- Altes per la canal de la serp i 
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retornen a Gréixer pel coll de Cabera i Escriu.à N hià ha una altre que ascendeix al cim del 
Penyes Altes per la zona de Coll de Jou. 

   

Imatges del camí ral de Berga a Bagà, el pont del Saldes i el viaducte del Bac de Diví de la C-16 

 

 

2.3. Síntesi històrica.  
Po sà s à elsà testi o isà ueà he à e upe atà deà Gua diolaà a te io sà aà l edatà itja a.à Laà
topo í iaàdeàlaàzo aàdelàVila à Vila e à Bol s,à àlligadaàa àlaàt o allaàd u à olíàdeà àià
ta à àd algu sà f ag e tsàdeà e i aà i i aàoà o a aàdeà fo aàa ide talàaà laàzo aàdeà
Vilalta i també al castell de Gavarrós, ens fan pensar en la possibilitat que hi hagués un 
poblament anterior. 

La descoberta durant les campanyes de 2002 i 2008 (López, 2002) de laà apçale aà d u aà
basílicaàpaleo istia aàa te io àalà o esti àdeà“a tàLlo e çàp opàdeàl es e tatà e o iàiàlligadaà
a à u à h itatà e e íti à alà i gleà o à s asse taà elà o esti ,à e sà efo e à laà hip tesià d u aà
continuïtat ocupacionals durant els segles VII a IX. Segons López i Caixal (López 2002)  i 
coincidint amb la implantació de la marca hispànica, hi va haver un gran nombre de 
comunitats eremites caracteritzades totes elles per llocs insòlits, aïllats i mig amagats ja que 
l'objectiu era el de fonamentar la pregària, el retir i la solitud. Moltes d'aquestes comunitats 
donaren origen a molts dels cenobis coneguts. Al  Berguedà en tenim alguns exemples ben 
palesos a Serrateix, a Sant marc de Cal Bassacs, a Sant Salvador de la Vedella i en aquest cas a 
Sant Llorenç prop Bagà. La descoberta de la basílica en un lloc proper als eremitoris aniria 
lligadaà a à laà p es iaà d a uestesà p i e esà o u itatsà ueà utilitz à o à aà zo aà
d e te a e tàelà olta tàdeàl església (López, Caixal, 2002). 

La vall de Brocà. 

Les cases de la vall de Brocà "vallis Huchrenanesis" o "Bucaranensis" apareixen esmentades 
des de molt antic i sobretot en l'acta de consagració del monestir de Sant Llorenç. Segons 
Salrach, la vall de Brocà va ser ocupada per agricultors als segles VIII i IX, molt abans de l'acta 
de consagració de Sant Llorenç prop Bagà. Entenem com a vall de Brocà no sols el nucli de 
Sant Martí i zones properes, sinó que es referia a la totalitat de la vall del Bastareny, la vall de 
Gavarrós i Pardinella, la vall del riu Gréi e àiàta àlaàzo aàdeàlesàLle esàiàdelàColletàd Ei a.àE à
resum seria tot el territori dels municipis de Guardiola, Bagà i part del Gisclareny. Les 
referències documentals més antigues de Brocà s'esmenten a través de la documentació que 
va vinculada a la vila de Bagà, i en que al 893 i 894 es fa referència de la venda d'un suburbi 
de Brocà dins el terme de la vila de Bagà. Entenem que la vila de Bagà no era més que un 
alou dependent del mateix Brocà. Posteriorment i cap al el 1005, 1006 i 1018 trobem noves 
dades que ens serveixen per interpretar que  Brocà, si bé va quedar integrat en els béns de 
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Sant Llorenç, en principi tenia almenys dos nuclis agregats que foren Bagà i Vilella, emplaçat 
segurament a escassos metres del primer. Elsàdo u e tsàdeàl a à àià àe sàes e te à
que a Vilella hi havia varies cases, un orri, una cort amb altres terres entre les quals afrontava 
amb el camí ral i també amb la vila de Bagà.àL a taàdeà o sag a i àdeà“a tàLlo enç també ens 
es e taà totàu à seguitàd i d etsà o àa aàCla ,àCe u eda,àPa di ella,à lotàdelà“a o ell, les 
Llenes, el Vilar, Gréi e ,à “a tà Cli e tà deà Vall e e,à ‘iaup,à Massa e s,à ueà s ha à pogutà
ide tifi a àdeàfo aàe ide tàpe à hiàhaà oltsàalt esà o àa aà elà ila àd Oso eu , la plana 
prop de Pardinella , la casa de Margineda , ville hercule  i molts altres que nosaltres hem 
intentat identificar amb algunes de les zones estudiades i situades a Brocà.  

L esta li e tà delà o esti à deàSant Llorenç en una zona de cruïlla de camins comportà un 
poblament genèric de la vall, la creació de tota una xarxa de parròquies com ara Sant Andreu 
de Gréixer, Sant Martí de Brocà, Sant Climent de Vallcebre, Sant Esteve de Guardiola, Sant 
Genís de Gavarrós dins el terme de Guardiola. 

 

El monestir de Sant Llorenç. 

Segons Jordi Bolós (Bolós i Pagès, 1996), el primer document en el qual s'esmenta el 
monestir de Sant Llorenç (prop de Bagà) és de l'any 898. Segons aquest document, la 
comunitat de Sant Llorenç va rebre unes terres prop de Berga. Cal pensar, doncs, que a final 
del segle IX ja hi havia, sobre l'aiguabarreig del Bastareny amb el Llobregat, un cenobi 
mínimament estructurat. Tanmateix, els orígens reals de la comunitat monàstica són difícils 
de saber amb exactitud. És molt probable que calgui relacionar-ne el naixement amb la 
instal·lació en aquest indret d'un grup de religiosos que van  arribar del sud dels Pirineus el 
segle VIII o, més aviat, durant el segle IX. De fet, la quantitat de gent eclesiàstics, pagesos i 
senyors que al llarg dels segles VIII i IX es va establir en aquestes muntanyes fou tan gran que 
n'alterà profundament el paisatge: destrucció de part del bosc, sobtada ampliació de la zona 
de conreus i pastures, introducció de la vinya, etc. Aquests primers religiosos de Sant Llorenç 
prop Bagà, cal pensar que vivien a les coves que hi ha dessota l'actual monestir, o potser en 
algun petit edifici proper, i que ben aviat degueren construir alguna església, més o menys 
pobre,àpossi le e tàlesà estesàdeàlaà asíli aàpaleo istia aàdes o e taàaàl ho tàdelsà aso e sà
(López, 2002). Aquesta modesta situació inicial s'alterà, però, al segle X, sobretot a causa 
d'un fet fonamental que féu que el futur d'aquest monestir fos diferent del de tants altres 
que havien nascut en aquestes muntanyes: el suport que prestaren a Sant Llorenç prop Bagà, 
d'ençà de l'any 950, els membres de la casa comtal de Cerdanya-Besalú. Aquest suport el 
veiem reflectit, en primer lloc, en un seguit de donacions que queden paleses i de manifest 
en la seva acta de consagració. L'any 950, es produí una donació comtal de terres a Vià 
(Cerdanya); el 961, una comtessa deixà, en el testament, moltes possessions situades al nord-
est del Berguedà; l'any 962, un comte lliurà al monestir uns alous a Malanyeu i a Llenes –que, 
probablement, incloïen la torre o castell de Guardiola–; vers el 964, hi hagué una important 
donació a Pinsent, segurament on hi ha els Banys de Sant Vicenç; el 965, hi hagueren noves 
donacions testamentàries a Vià i a Mosoll, a la Cerdanya; els anys 966 i 975, es produí la 
cessió d'una explotació comtal situada a la zona fronterera, a Saló (Bages); el 980, un comte 
donà la vila de Vilosiu amb els quatre masos que en depenien; l'any 981, es produí una nova 
cessió a Bolquera. Aquestes donacions de terres només foren una part de les que hi 
hagueren durant aquests decennis, encara que, molt probablement, foren les més 
importants. Al costat dels lliuraments fets pels comtes, s'afegiren donacions dels grans 
propietaris de la contrada, que cedien, a vegades, alous extensos. Així mateix, seguint també 
l'exemple dels comtes o potser, més aviat, per motius purament personals, petits pagesos 
aloers feren donació de terres, sovint algun camp, una feixa, alguna vinya, etc., que. Tot 
aquest conjunt de béns rebuts constituïa, l'any 983, un patrimoni important, format per més 
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de 70 masos o explotacions familiars repartits entre la vall de Brocà que incloïa la vall del 
Bastareny, la vall de Gavarrós, la vall de Gréixer,àelà olletàd Ei a,àB o àiàsegu a e tàlaàzo aà
de Gisclareny, per una quinzena d'esglésies, sovint parroquials, per uns drets sobre diverses 
viles i per nombroses altres terres. Aquestes parròquies serien Sant Esteve, Sant Pelai, Sant 
Joan, Sant  Miquel, Sant Marçal, Sant Genís, Sant Andreu, Sant Miquel...repartides per tota la 
vall; tot això podia permetre, segons els càlculs que s'han fet, l'alimentació dels més de 15 
monjos que tenia la comunitat. Després d'aquesta primera etapa de creixement, l'any 983, es 
produí la consagració de, probablement, una nova església. En aquesta consagració 
participaren, a part dels bisbes d'Urgell, els comtes Oliva i Ermengarda de Cerdanya-Besalú, 
amb llurs fills, juntament amb nombrosos prohoms d'aquesta zona pirinenca. Aquest ràpid 
procés de creixement, però, no s'aturà pas, aquí. El monestir es trobava potser en un dels 
moments més bons de la seva història. La comunitat arribà a estar formada per uns vint 
monjos, a més evidentment, dels oblats, els novicis i els llecs. D'altra banda, el ritme de 
constants donacions es va mantenir fins, almenys, l'any 1050. De fet, no fou fins cap al 1100 
que es clogué, gairebé definitivament, el període de formació del domini territorial. Cal dir, 
però, que després del 983 ja no hi ha documentada cap nova cessió feta pels comtes. Els 
donants eren, així doncs, els grans propietaris del Berguedà i de la Cerdanya o, també, 
certament, pagesos aloers. Gràcies als documents conservats, sabem que el domini territorial 
del monestir s'estenia, en primer lloc, per allò que els documents de l'època anomenen vall 
de Brocà -valls de Bastareny i de Saldes- i, també, per la Cerdanya i pel Berguedà, 
especialment l'Alt Berguedà (vall del Bastareny, vall del Saldes incorporant les antigues 
possessions de Sant Sebastià de Sull a les que foren denominades com Sant Llorenç de dalt, 
Gresolet, Gòsol, Vallcebre, entre altres. A la documentació conservada veiem que, durant 
aquesta etapa, surten citats un prior o un prebost, un procurador, un cellerer, un flequer, un 
forner, un escrivà, etc.  

  

Acta de consagració de Sant Llorenç datada de 983. Font. Arxiu de Montserrat. Congregació 

claustral, pergamins de Bagà. Pergamí núm. 2 

Lentament, es produí, com en la major part dels monestirs, una estructuració interna de la 
comunitat. Així mateix, aquesta comunitat cedí l'administració de part de les seves terres –
les cerdanes–a un villicus o procurador. Encara que no n'hagi quedat cap notícia escrita, cal 
pensar que, segurament, en aquest moment de prosperitat, es degueren construir edificis al 



Mapa de Patrimoni Cultural de Guardiola de Berguedà. Memòria 
_________________________________________________________________________ 

18 
 

monestir, per exemple, en relació amb algun dels diversos oficis monàstics que es crearen. A 
partir de l'any 1050, coincidint força amb el procés generalitzat de feudalització de la 
societat, trobem els primers enfrontaments entre el monestir i els senyors de les rodalies. 
Lògicament, al mateix temps, s'estroncaren les constants donacions d'aquests senyors, que 
no tan sols ja no volien que minvés més llur patrimoni, sinó que desitjaven de prendre o de 
recuperar drets, especialment de tipus jurisdiccional. D'aquest canvi de mentalitat, que es 
produí en bona part d'Europa, els que en sortiren més mal parats foren els pagesos que, 
progressivament, van veure que es generalitzaven noves càrregues, derivades no només del 
dret sobre la terra sinó també del dret de manar i de jutjar la gent. D'altra banda, però, cal 
tenir present que aquest procés d'augment de la pressió senyorial es creu que es produí, 
precisament, a causa d'haver-se donat en aquest segle XI un augment de la riquesa, l'aparició 
d'uns certs excedents pagesos dels quals els senyors laics i, després, les autoritats 
eclesiàstiques van voler apropiar-se. Aquesta situació va continuar així al llarg de tot el segle 
XII i bona part del XIII. La comunitat estava formada per gairebé vint membres. Dins aquesta 
comunitat, a part de la  majoria dels oficis esmentats, en aquests segles també trobem 
documentats un forner, un coc o cuiner, un traginer, etc. Cal remarcar que, l'any 1113 i el 
1130, s'esmentà, en sengles documents, un monjo responsable de les obres. Això sembla 
demostrar, evidentment, l'existència d'obres, més o menys importants, a les dependències 
monàstiques. 

 

 

 

 

 

Faça a de l’a ti  hospital i del claustre recuperat, una vegada es van finalitzar els treballs de 

estau a i  i do u e ta i  de l’a ti  o esti . Fotos Joa  Ho it 

 

 En realitat, aquesta és una de les poques  notícies d'aquest tipus que s'han conservat en la 
documentació d'aquest monestir. Entre els documents d'aquesta etapa trobem nombrosos 
establiments de pagesos en terres monàstiques. D'altra banda, també hi continuà havent 
plets i enfrontaments, alguns ja força importants. Després d'aquesta època que, malgrat tot, 
podríem dir que fou de creixement o de manteniment i estructuració, a final del segle XIII, 
s'entrà en una etapa de crisi, que encara s'agreujà més en els segles XIV i XV. Al final del segle 
XII, el monestir, però, ja estava molt endeutat. Això cal pensar que fou degut –com diuen 
alguns documents al saqueig dels senyors veïns, a una possible reducció de les rendes i 
també, probablement, a causa que la comunitat degué voler fer més coses que les que podia 
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pagar. Començà una etapa de supervivència: els monjos hagueren d'afranquir pagesos, 
normalment d'una forma temporal; calgué, fins i tot, vendre algunes possessions; la 
comunitat hagué de vendre, també, durant uns anys, les rendes d'algunes de les seves terres. 
D'altra banda, els enfrontaments amb els senyors veïns, que passaven igualment un mal 
moment, encara foren més greus que en els segles precedents. Uns plets amb els importants 
senyors de Pinós, que comportaren fortes violències, arribaren a motivar l'excomunió de la 
major part dels rectors de la contrada, que tenien llur parròquia dins la senyoria d'aquests 
barons. Segons Anna Castellano del SPAL (A. Castellano, 2002) des del segle XIII, el monestir 
de Sant Llorenç va veure com la seva economia s'anava deteriorant lentament. Aquesta 
situació, que s'emmarcava dins la greu crisi que va afectar tot el camp català en aquells anys, 
va empitjorar encara més al segle XIV com a conseqüència de la disminució de les collites i de 
la baixa demografia, que va suposar un descens considerable de les rendes dels senyorius, 
tant dels laics com dels eclesiàstics. D'aquesta crisi generalitzada no se'n va poder escapar el 
monestir, que va veure com les seves rendes minvaven cada cop més. Aquesta circumstància 
queda palesa en les diverses capbrevacions fetes el 1431 i entre el 1450 i el 1483. L'objectiu 
era d'intentar refermar els drets sobre unes possessions que s'anaven perdent. A la situació 
de penúria generalitzada, sembla que cal afegir-hi una mala administració per part dels 
responsables del monestir, que se n'apropiaven dels béns per a finalitats particulars. La 
situació de crisi es va veure agreujada per un fenomen de caire natural. Entre els anys 1427 i 
1428, un seguit de terratrèmols va afectar bona part del territori català i va provocar 
l'ensorrament de gran nombre d'esglésies, torres i altres fortificacions, a més de la 
desaparició quasi total de molts petits pobles. Sembla que aquesta sèrie de moviments 
sísmics es va iniciar cap al març de 1427, amb l'epicentre a la zona d'Olot. Però el moment 
culminant, segons que recull un bon nombre de documents, va ser el 2 de febrer de l'any 
següent. Aquell dia, cap a les vuit del matí, es va iniciar un fort tremolor que, per les seves 
conseqüències, sembla que va assolir en alguns indrets una magnitud d'entre vuit i deu graus 
a l'escala de Mercalli. La sacsejada va ser molt important a Barcelona, on va provocar el 
desplaçament del rosassa de Santa Maria del Mar, i que caiguessin diverses pedres de la 
façana sobre les persones que es trobaven a l'interior del temple per celebrar la festivitat de 
la Candelera. El terratrèmol es va percebre també a d'altres indrets de Catalunya i, d'una 
manera molt especial, a Olot i les rodalies: Besalú, Castelló d'Empúries, Girona, Banyoles, 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon i Puigcerdà, entre altres llocs.  També el 
cenobi de Sant Llorenç prop Bagà es va veure afectat pel cataclisme. áàpa ti àd aleshores va 
entrar en un procés de decadència. 

 

El castell de Guardiola. 

La primera referència és del 939 quant el comte de Cerdanya Sunifred rep el dret d'aprisió o 
dret d'ocupar una terra erma per part de l'abat Dacó de Sant Sebastià de Sull amb propòsit 
d'explotar-la i treure'n profit. En aquest document s'esmenta el topònim de Rocha de 
Guardiola, juntament amb el poblat de les Llenes i al que segons Enric Bartrina (Bartrina, 
1985) en seria una protecció per aquest vilatge Les afrontacions del monestir de Sull són 
"sumitate monte ciga" (ensija), "colle de Modola" (coll de Merola), "Monte Cadir" (Cadí) i 
"Rocha de Guardiola". Posteriors documents ja van lligats amb el monestir de Sant Llorenç 
que l'any 984 i coincidint amb la dotació de Sant Miquel de Sant Llorenç es fa esment del 
nucli de les Llenes i possiblement també al castell que es denomina "roca". (Bolós i Pagès, 
1996). Del mateix període en seria l'església de Sant Esteve que apareix a l'acta de 
consagració de Sant Llorenç juntament amb Sant Pelai i Sant Joan. Sobre aquesta darrera, 
malgrat que Jordi Bolòs la relacioni més aviat amb una església situada dins el recinte del 
castell (Bolós, 1996), nosaltres tendim a pensar que fessin referència a l'església de Sant 
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Esteve de Bagà i que la capella del castell de Guardiola, esmentada segons Serra i Vilaró 
(Serra,1989) a partir del segle XIV sigui més tardana. Les referències a aquest segon es fan 
evidents en els documents més tardans de Sant Llorenç prop Bagà que esmenten en les 
mateixes condicions que les Llenes. En aquest moment l'antiga torre de guaita es deuria 
convertir ja en un castell. No trobem més notícies d'aquest lloc fins el 1281 en el testament 
que els senyors de Guardiola Pere de Guardiola i la seva esposa Berenguera donaren a la seva 
filla Agnès les possessions que tenien malgrat que el castell pertangués al monestir de Bagà. 
ág sà aà a ià d anar ben alimentada, vestida i curada en cas de malaltia donà totes les 
possessions dels seus pares al monestir. El 1279 hi havia cases edificades dins dels murs i el 
1295 va ser un indret de pugnes entre els senyors de Pinós i l'abat de Sant Llorenç. 
Posteriorment entre el 1320 i 1339 i durant el govern de l'abat Guillem de ça Vila (Serra, 
1989) el monestir es va aliar amb el rei Jaume i Alfons d'Aragó per la seva posició estratègica. 
L'objectiu era que la corona es fes amb el castell per la seva situació de control de les valls i 
també per combatre contra les pugnes que hi havia constantment entre els barons de Pinós i 
l'abat de Sant Llorenç. Cal remarcar el 1328 el baró atacà  el castell de Guardiola que acabà 
amb l'excomunió de tots els preveres de la baronia de Pinós. Aquestes excomunions van ser 
molt presents els anys següents al 1328 fins al 1335.  Guillem permutà el castell de Guardiola 
a la Corona d'Aragó a canvi d'un lloc anomenat "Vilaguisants" de gran utilitat per al monestir 
però que aquest es reservà tot el dret dels impostos, delmes i primícies, la meitat de les 
pe esàpe u i iesàp o i e tsàdeàa tesà i ilsàdeà lluïs es,à e e es…iàalt esàe olu e ts;à laà
de les millores que es fessin en molins, forns, mercats, lleuda, peatge, i altres coses dels dits 
llocs de Guardiola i Llenes anant a càrrec del rei, el cost de les obres que volgués i degués fer 
al castell. Ambdues parts havien de nomenar batlle i aquest havia de ser reconegut pel rei i 
pel monestir. Aquesta permuta  es va portar a terme el 11 de març de 1327.  Cap el 1364 el 
castell de Guardiola es va vendre a la vila de Berga que era de jurisdicció reial del rei Pere III, 
el Cerimoniós. Atès que el castell era propietat del rei i aquest intentava extreure del 
monestir de Sant Llorenç tot el que necessitava , el 1371 l'abat Jaume Ça Prous va vendre la 
meitat del castell de Guardiola i el lloc de Llenes amb els seus termes, cavallers, sous, senyors 
feudals…à alà a à deà Pi sà desp sà d'u à episodià deà fo tesà eguesà e t eà elà a à ià laà sots-
vegueria de Berga. Aquests esdeveniments desencadenaren noves lluites entre els barons de 
Bagà i la sots vegueria de Berga. En cal destacar la que es va portar a terme als plans de 
Reboll amb un gran nombre de baixes de guerres entre ambdós bàndols. Posteriorment el 
1393 els veguers de Berga es queixen al rei Joan II dels abusos que els oficials del castell de 
Guardiola en feien de les seves rendes i els demanen que se'ls prohibeixi fer-ne ús. El 1465 el 
castell de Guardiola i les seves possessions, entre elles les Llenes estaven a mans dels Pinós 
segons el títol que es contempla. Al nomenar Bernat Galceran de Pinós, vescomte d'Illa i 
Canet capità general de Catalunya se li atorga el castell de Guardiola. El castell va ser 
apoderat pel mateix baró el 1482 juntament amb el castell de Berga (serra, 1989). Finalment 
al segle XV i després d'un llarg plet entre els Pinós i la vegueria de Berga es signa un pacte 
entre l'abat de Sant Llorenç (Joan de Pinós, Galceran de Pinós i Miquel d'Agulló i Pinós) i la 
vegueria de Berga i en el que el consell de Berga renuncia a reclamar els deutes de l'abat i els 
predecessors a canvi que aquest segon renuncia a reclamar tot el que va ser pres per la vila 
de Berga i els homes del lloc  de Guardiola al monestir. 
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Diferents detalls del castell de Guardiola actualment i després dels treballs ue l’asso ia i  de 
la Torre de Guaita hi porta a terme cada any. 

 

El castell de Gavarrós o de la roca Gavarret 

Castell que ens apareix esmentat en època dels barons de Pinós (Serra, 1989) però que 
pe se à ueàelàllo àjaàe isti iaàd'a a sàjaà ueàs ha à e upe atàalgu sàf ag e tsàdeà e i aà
tardo antiga. De fet i en els documents de Sant Llorenç  quant s'esmenten les donacions fetes 
per Argemir i la seva esposa Teodosen (Bolós, Pagès, 1996)  al monestir  parlen d'unes terres, 
una vinya i una casa a "Querols" dins la vall de Gavarrós " i a "Vila Seca" que segons les 
afrontacions ens coincideixen amb l e plaça e tàdelà astellà jaà ue hi esmenta el terme de 
laà o a à Bol sà Pag s,à .à Elà te eà delà astellà ià delà i età esà aà ea à elà à “e a,à

1989). Segons Serra i Vilaró posseïa terres a Gavarrós R. de Biure on nomenà un batlle que 
havia de residir a la "sala de la Roca". Aquest topònim ens dona una clara idea que 
correspondrien amb les restes de la "domus" localitzades al turó més proper al coll de 
Trevanoses. La fortalesa de la Roca va ser donada el 1280 a un tal Jaume Molins perquè en 
custodiés la fortalesa i se li va obligar a residir-hi nit i dia i tenir-hi un home i una dona perquè 
el guardessin i el defensessin i a canvi en percebrien els rèdits. El mateix 1288 Galceran de 
Pinós i la seva esposa Berenguera donaren el castell al seu batlle R. de Ginebret, i  novament 
el 1291 se li torna a fer lliurament de la batllia per dos anys més. El 1295 la fortalesa va ser 
lliurada al procurador de les baronies R. de Vallespirans que l'arrendà per un any juntament 
amb la parròquia de Sant Genís i nomenà R. de Ginebret guardià del castell. El 1347 Galceran 
de Pinós imposa algunes multes als habitants del castell per no haver volgut fer-hi guardià. 
Segons un fogatjament de 1381 al castell de Gaverret hi havia onze focs (onze cases o llars). 
Els senyors de Pinós sempre mostraran interès en aquest castell per estar situat en un lloc 
molt estratègic de la vall de Gavarrós, vall de Brocà  Coll de Pal, Pardinella i estar en mig 
d'importants camins d'accés a les pastures de la zona d'Erols i Pardinella. A mitjans del segle 
XIV i XV les notícies són tant escadusseres fins que arriben a desaparèixer. Entenem que 
aquest lloc queda abandonat ja que no apareix esmentat a l'època moderna en cap moment. 
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Imatges de les restes del castell de la Roca Gavarret. Les dues primeres corresponen amb la 

cisterna i restes de la muralla i torre del cos sobirà i la darrera a la sala del recinte jussà. 

Imatges. Josep Sánchez i P. Cascante 

 

Gréixer. 

El nucli de Gréixer aniria lligat amb les esglésies de Sant Nazari i sobretot sant Andreu. Es 
documenta en temps del prevere Daguí, una petita cel·la que passà a dependre de Ripoll. En 
l'acta de consagració del monestir de Sant Llorenç prop Bagà al 983 s'hi fa esment i en un 
document del 949 el bisbe Rodolf d'Urgell, dóna al monestir de Sant Llorenç un mas amb un 
molí i amb quatre peces de terra i dues vinyes situat dins el comtat de Cerdanya  a la vall de 
Brocà a les rodalies de Bagà i al riu de Gréixer (Bolós-Pagès, 1996). Aquesta referència va ser 
localitzada per Mn. Serra i Vilaró en els documents que afrontaven amb Coma de Calls, coma 
de Pujol i la Portella, interpretada com el camí ral de coll de Jou (Serra, 1989). Posteriorment 
el lloc de Gréixer ens apareix citat nombroses vegades en els documents de les baronies de 
Bagà. Coneixem un fogatge de 1385 a través d'un cobrador de focs el qual esmenta un total 
de 4 focs a la parròquia de Gréixer  i altres tants al lloc anomenat el Bac per valor d'un florí. 
Cada foc equivalia amb una llar o casa que hi podia haver entre 4 o 5 persones. Aquesta xifra 
ens coincideix amb les cases que hi han al nucli. El lloc del Bac es podria referir a la vaga de 
Millarès, cal Tinent o el molí. També apareix esmentat sovint a la documentació baganesa. 
Per una banda de 1346 en data un inventari fet en una de les cases que ens dona entendre 
com estaven distribuïdes i quants objectes hi havia. Deu anys més tard s'esmenta "adobar lo 
pont de Greixa" relacionat amb un dels ponts propers. També es té constància en documents 
posteriors i de 1666  el lloc de Gréixer juntament amb Millarès, Escriu i Hospitalet en temes 
relacionats amb les pastures. Consta que fixaven el nombre de bestiar que podien tenir els 
masos de Millarès, Greixa, Escriu i Hospitalet i també el temps que el bestiar de la vila es 
podia estar en aquests masos quan anava a pasturar a la muntanya comuna. 

 

Sant Climent de Vallcebre 

Antigament se l'anomenava Sant Climent de Vallcebre, ja que el terme torre de Foix es va 
afegir al segle XIV quant els senyors de Foix construïren la casa forta que hi ha al costat. Les 
referències més antigues que tenim s à deà l a à à oi idi tà a à laà o sag a i à delà
o esti àdeà“a tàLlo e çào àpassaàaàfo a àpa tàdelàseuàdo i i.àCo staà ueàl a à àGuif à

comte de Cerdanya i Oliva, abat de Ripoll donaren al monestir de Sant Llorenç, 18 masos 
situatsàalà te eàdeà“a tàCli e tà à “ego sà“e aà iàVila à se a,à ,àd a uestaàesgl siaàe à
o se e àelàt asllatàdeà l a taàdeà o sag a i àfetaà l a à àpe à l a ue is e de Narbona, 
l a atà deà “a tà Llo e çà ià elà o teà deà Ce da aà a à lesà af o ta io sà delà seuà te eà elà ualà
limitava amb el riu Llobregat i la via Berguedana a l est,àalàsudàa àelà iuàEi aà actual riera de 
Saldes àiàaàl oestàa àelà g auàdeà a àiàelà iuàdeà‘alp à oi idi tàa àl est etàdeàVall e e.àà
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E àa uestaà o sag a i às es e taà ueàs'hiàt o a e àlesà elí uiesàdeàsa taàMa ia,àiàelsà estits 
de Sant Climent, Sant Vicenç i Sant Marçal que van ser consagrats en un altar pel bisbe Eriball 
d U gellà à ià l a ue isbe de Narbona. El lloc i l'església de Sant Climent de Vallcebre devien 
ueda à i lososàe àelà te eàdelà astellàdeàFígols,à a à l a à à l a ip e e eà‘a o à aà fe à

donació al monestir de Sant Llorenç prop Bagà d'un alou, situat al comtat de Berga, a 
Vallcebre, dins els límits del castell esmentat. Aquesta propietat de dimensions bastant 
g a s,à li ita aàaà l estàa àelà Jouà iàa à te esàdeà“a tà Llo e ç,àalà sudàa à laàpa uiaàdeà
“a tà“al ado àdeà laàVedellaà iàelàLlo egat.àaà l'Oestàa à laà“e aàd E sijaà ià ,àal nord, amb un 
Monte Cazuan, de difícil localització. El domini de les terres de Vallcebre juntament amb les 
de Fumanya i Vilosiu va ser motiu de litigis entre els senyors de Berga i el monestir de Sant 
Llorenç i el seu domini degut a la posició estratègica. Aquests afers acabaren amb una 
sentència del comte reconeixent la propietat del monestir. Al segle XIV aquesta església 
esdevé una sufragània de la parròquia de Sant Julià i santa Maria i  coneguda ja pel seu nom 
actual, Sant Climent de la Torre de Foix.  

 

Masos i alous. 

E àl a taàdeà o sag a i àdeàsa tàLlo e çà àiàta àe àlaàdotació de Sant Miquel (984) i en 
alt esà do a io sà s es e te à u à seguit de masos, entre ells el del Vilar situat damunt de 
l es e tatà o esti ,àdeà lesà Llenes, 18 masos pertanyents a la parròquia de Vallcebre prop 
delà g auàdeàMa ,àelà asàdeàCla àiàCe u eda,àlaàto eàPi osaà ueàho àsuposa que seria a 
Terradelles, Reboll, el mas de Pardinella, el de Masaners, el del Clot del Savorell, de Millares i 
altres alous, terres i vinyes repartides al llarg de la vall. 

 

Cavalleries. 

Serra i Vilaró (Serra, 1989) trobà referencies de tres cavalleries que van tenir un pes 
considerable en època de la baronia dels Pinós. Es tracta dels Ça Vall, els Vilacorba i els 
senyors de Brocà i de Santaeulalia. Les tres cavalleries estarien situades a la zona de Brocà i 
segons Serra (Serra, 1989) els Santaeulàlia serien els més propers a Bagà (Serra, 1989). Al 
lla gà delà dese olupa e tà d a uestà t e allà he à pogutà esta li à hip tesisà so eà
l e plaça e t deà adas u aà d elles, de manera que els ça vall els localitzariem a Cal 
Companyó, els Santaeulàlia o Brocà a Vilalta o Rotllant i els Vilacorba a Vilella. 

Els Ça vall i Vilacorba. 

Està documentat per primera vegada el 1159 quant un tal Berenguer de Vila corba dona al  
monestir de Lillet , una  peça de vinya situada a la vall de Lillet al terme de Vila corba i prop 
dels masos de Planelles, Noguera, Comellas i Prat de Sarga. Posteriorment un membre de la 
mateixa família (Guillem) es casa per segona vegada amb una tal Sibil·la de Vall que posseïen 
part del delme "blat vi i carnalatge i altres coses delmables de Broca on tenien Batlle" Sibil·la 
era hereva de la casa de la vall o de "Ça vall". El fill de Sibil·la (Guillem de Vila corba) era 
conegut com Tomàs de ça vila, o de ça vall".  Les famílies dels Ça Vall i Vila corba es van 
barrejant de manera que Serra Vilaró no dona a entendre si és una única casa que rep 
diversos noms o en són dues. Apuntem que correspondria a dues cases diferents atès que en 
uns documents de 1352 i 1374 apareix una tal "Berengarius de Valle dominus de Vila corba et 
domus de Valle". El segon correspondria a  "Alamanda de Vallespirans domina domorum de 
Valle et de Vila Corba" per tant queda clar que en són dues cases diferents. Les dues cases  
van apareixent esmentades al llarg de la baixa edat mitjana. Així al 1438 s'esmenta un tal 
Joan Covilla senyor de les cavalleries de Çavall i de Vila corba i més endavant una altre 
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cavalleria pertanyent als dominis dels Mataplana a la que també es van emparentar i que se 
la coneixia com a Vilaseca. A partir del 1701 el feu de Vila corba passà a formar part del 
marquès de Marimon. 

   

á sàdeàl i te io àiàpa a e tàe te àdeàla do us àdelsàçaà allàaàl a tualà asaàdeàCalàCo pa  

 

Els Brocà i Santa Eulàlia 

La família dels Brocà . Segons Serra i Vilaró era la cavalleria més propera a la vila de Bagà per 
la banda de sol ixent. El cavaller més antic és Ramon de Brocà datat de 1257. La filla de 
Ramon; Gaucelma va heretar el casal dels seus pares a Brocà on van continuar habitant-hi. La 
seva filla Berenguera es va casar amb el cavaller Ramon de Lluarteres i van heretar el feu de 
Brocà. Aquest mateix cavaller posseïa una torre de Bagà. Aquesta torre podria ser la 
denominada "torre de Brocà" emplaçada al costat del casal dels mateixos Brocà i situada 
molt possiblement  a Cal Peu Curt. Els Lluarteres no van tenir successió i van passar el seu 
domini al cavaller de Santa Eulàlia que van continuar amb la saga dels Brocà. Sobre aquesta 
família també en cal destacar la donació que en van fer al 1327 on van entregar per 5 anys a 
un home de Bagà la torre que tenien a Bagà i dues cases annexes per fer-hi continua 
residència i reparar desperfectes donant a entendre que aquests cavallers habitaven a Brocà 
i la casa de Bagà la van haver d'arrendar. El casal dels Brocà va ser venut als barons de Pinós 
juntament amb altres masos de Brocà a mitjans del segle XV. 

 

Detall de la casa de cal Serradet, i te p etadaà o àu aàto eà edie alàià oltaàdes o e taàaàl i te io .àálà
ostatà d età faça aà deà ‘otlla tà o à s hià pode à e ide ia à estesà d u aà to e.à Laà p i e aà haà estatà

interpretada com a cavalleria dels Brocà i la segona podria correspondre als Santa Eulàlia. 

Per tant i de forma resumida podem definir una societat feudal basada en pagesos i 
agricultors que depenien dels grans senyors de la terra; en aquest cas els barons de Pinós i el 
monestir de Sant Llorenç però també altres senyors de menor importància com eren els 
Santa Eulàlia, Els Brocà, els ça Vall i els Foix i, tot sense oblidar la figura sobirana del rei que a 
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partir del segle XIV posseïaàelà astellàdeàGua diola.àE àellsàse lsàha iaàdeàpaga àtotàu àseguità
d i postosàiàt i utsàa canvi de poder-se mantenir a les seves llars i cultivar les terres i fer ús 
dels serveis, principalment els molins, forns de pa, emprius i devesa de les terres. En alguns 
asosàse ls va convidar a anar a la guerra (Guerra dels remences).   

 

Els temps moderns 

La fi del règim feudal,à laà isià ai à edie al,à l apa i i àdeà ousà u lisàu a sà fo e tatsàpelà
o e çà ià laà pestaà eg aà a a a e à a à u à siste aà e o i à asatà e à l agricultura i la 

ramaderia donant per acabat  un gi àse o ial.àLaàfiàdeàl edatà itja aà aà e i àp opi iada 
per un abandó de les antigues masoveries (masos rònecs), un canvi climàtic i un període 
insegur de guerres i revoltes entre els senyors, pagesos de remença i abat de Sant Llorenç 
afavoriren aquest fet. La culminació definitiva la va provocar el terratrèmol del 2 de febrer de 
1428 que va acabar amb el cenobi de Sant Llorenç i també amb les parròquies que en 
depenien. 

Els temps moderns es van caracteritzar per una lenta, però progressiva recuperació 
econòmica que es va fer efectiva en els transcurs dels segles XVII i XVIII quant es va produir 
u à e ai e e t .àLes illo esàe àag i ultu aàsu adesàd u aà illo aà li atol gi aà iàt i aà
en els cultius va provocar que els masos que havien sobreviscut la pesta negra, adquirissin les 
velles masoveries abandonades (masos rònecs) i es convertissin en les grans masies de la 
zo a.àáàtallàd e e pleàlesà asiesàdeà‘otlla tà iàVilellaàfo e àlesàdeà sà i po t iaàaàB o ,à
mentre que les de Cabanes i Pardinella ho foren a Gavarrós; Gréixer iàl Hopsitaletàaàlaà allàdeà
Gréixer i la Torre de Foix i Soldevila a la zona de la torre de Foix. En aquest moment els 
poders de caràcter feudatari van minvar i apareix una nova classe social com era la burgesia. 

Du a tàl e aàdeàlaài dust ialitza i àesà a àa plia àalesàa ti sà oli sàhidràulics de la vall, van 
aparèi e à ousà fo sà pe à aà l e t a i à d a gilaà ià alç i fins hi tot es van construir algunes 
fargues com era el cas de la farga de Sant Llorenç, al barri de la farga que segons sembla 
produïa encluses, romanes i hostiaris amb el nom de Bag à degutà aà laà p o i itatà a à
aquest nucli. 

L’era o te porà ia 

El segle XIX aà e i àp o ogutàpe àl e plotació de les conques mineres de la zona del Collet, 
la construcció del canal industrial de Berga, la de la central del Collet, la creació de la colònia 
ag í olaàPujolàiàTho asàiàl a i adaàdelàt e . 

L’e plota i  de les i es del ollet 

Laà e essitatàdeà us a àu aà o aàfo tàd e e giaà o àe aàelà a àpe àaàfe à ou eàelsàtele sà
deàlesàf i uesàià ol iesà ueàs anaven creant al costat de la llera del Llobregat, moure les 
calderes dels vaixells, tramvies i ferrocarrils va motivar que es comencessin a explotar les 
conques mineres del Llobregat; principalment la de Cercs però també la del Colletà d Ei a.à
á uestsà aàse àl o igen de moltes de les mines que trobem al municipi de Cercs i que amb els 
te psàs u ifi a e àa àlaàg a àe p esaàdeàCa o esàdeàBe gaà“.áà ueà aà lausu a àlesàse esà
portes el 1992. Aquesta empresa incorporà les explotacions del Collet. 

La construcció del canal industrial 

L'any 1897 Andreu Ros, instal·là una petita filatura de cotó moguda per la força hidràulica 
que provenia de la riera de Metge. Va ser una de les primeres factories de Catalunya que va 
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funcionar amb energia hidràulica. Posteriorment  i en plena era de la industrialització al 
voltant del riu Llobregat es van anar instal·lant colònies i factories de la industria tèxtil que 
aprofitaven l'energia hidràulica. La creació de la fàbrica del Canal, la fàbrica de llums i la de 
carburos metàl·licos  a la mateixa ciutat de Berga feia necessària el seu abastiment 

mitjançant energia hidràulica. Atès que la ciutat de Berga es situa en una zona allunyada al 
curs del Llobregat i en una cota més alta feia impossible la utilització de l'energia del riu. Per 
fer moure els telers de les fàbriques esmentades, Marcel·lí Boixader el 1898 va projectar un 
canal industrial que tenia la seva captació a la zona del Collet d'Eina i que amb un recorregut 
de poc més de 20 quilòmetres arribava a la ciutat de Berga. Després d'un llarg temps amb 
aturades a l'obra el 1 de juliol de 1899 arribava l'aigua a Berga. Aquest fet va fer que Marcel·lí 
Boixader fos fill il·lustre de Berga i en conseqüència a aquest afer es va posar una placa en el 
seu nom. El canal va nodrir les fàbriques de Berga fins a l'arribada de l'electricitat. Encara 
avui està en funcionament. 

La central hidroelèctrica del Collet. 

 Arran de la construcció de la colònia industrial del Collet que comportà la construcció del 
canal industrial de Berga i en conseqüència l'allargament de la línia ferroviària de Manresa a 
Berga i de Berga a Guardiola també es va erigir aquesta central. En tot aquest procés 
l'explotació del carbó de l'alt Llobregat a mans de l'enginyer J.E. Olano i Loizaga va decidir de 
construir una central hidroelèctrica que pogués abastir l'electrificació de tota la conca 
minera, ja que el projecte de convertir el gas pobre en electricitat només va poder afavorir 
l'electrificació de la "mina Esteve" de Fígols. El projecte de construcció de la nova central va 
ser aprovat el 1910. Aquesta central va electrificar la conca minera de Cercs fins a la 
construcció de la central tèrmica. Des d'aleshores continua produint electricitat i actua com a 
reforç de les altres centrals. És propietat d'Endesa. 

 

 

L’a i ada del t e  

La construcció del "ferrocarril económico Manresa-Berga" va ser iniciativa dels industrials del 
sector tè tilàdeàCalàPo s,àMo egal,à“olde ila,à‘osal,àBassa s,àP at…àpe àu i àlesàse esà ol iesà
amb els nuclis més poblats com serien el cas de Manresa i Barcelona. El primer projecte de 
1879 es va començar a portar a terme el 1881 i  justament tres any després, el 1884 la línia 
arribava a Sallent. Poc després  les van seguir les poblacions de Puig Reig i finalment el 1887 
el ferrocarril arribava Cal Rosal (Olvan). La ciutat de Berga que fins aleshores no superava els 
5000 habitants estava situada en na zona més elevada, s'havia de modernitzar i per això calia 
una forta inversió en industrialització que va venir promoguda per la mà de Marcel·lí 
Boixader el qual va projectar un canal industrial que havia de portar l'aigua des de la resclosa 
situada a la zona del "collet" fins a la fàbrica del Canal situada a Berga. Aquesta conducció 
significà una utilització gratuïta de l'aigua a les colònies situades Llobregat avall. El 1881. "La 
companyia minera de Ferrocarril y minas de Berga S.A" obtenia del ministerio de Fomento la 
concessió per ampliar la línia fins a Guardiola. Per a la seva execució es va contractar a 
l'empresa italiana "Gavaretti, Vallido, Bovio &Cia" que ja explotava les mines de Sant Corneli. 
A cercs hi va construir un carrer de cases  i també un cantina però aquestes inversions no van 
ser suficients per eixugar el deute que aquesta empresa venia acumulant des de feia temps i 
van acabar amb la seva ruïna. El 1890 les empreses de "Ferrocarriles y minas de Berga S.A i 
Ferrocarril Económico Manresa-Berga" es van fusionar en una de sola promoguda per Lluís G. 
Pons i Enrich (amo de Cal Pons) i J.E. Olano de Loyzaga, amo de les mines de Cercs i enginyer 
de mines. Aquesta nova companyia és la que va portar el tren fins a Guardiola el 1904. 
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Inicialment el projecte del ferrocarril de Guardiola havia d'arribar a la zona del Collet on hi 
havia la colònia agrícola dels Pujol de Berga i també la captació del canal industrial, propietat 
de la família dels Boixader. Aquest doble joc d'interessos va despertar la prudència del Sr. 
Olano que va acabar allargant la línia fins a la zona de "La Ribera" on hi va situar l'estació 
terminal. La posada en funcionament de la fàbrica de ciment Asland del Clot del Moro va 
incentivar la construcció d'una línia de via estreta que uní Guardiola amb la fàbrica de ciment 
i donà origen al "carrilet" de Guardiola a Castellar. Aquesta línia es va utilitzar per al transport 
de mercaderies i també per als passatgers amb parades a Riutort i també la Pobla. Ambdues 
línies tenien cam a estació terminal la població de Guardiola on hi tenien tots els serveis 
necessaris d'una estació d'aquestes característiques (cotxeres, dipòsits d'aigua, tallers per a 
reparar les màquines… àá uestà se eià esà aà a te i à e à fu io a e tà fi sà elà à o à laà
substitució del tren per l'automòbil en carretera, la crisi de la fàbrica de ciment i del carbó 
així com la construcció d'un embassament a la Baells que inundava terrenys per on passava el 
ferrocarril, van obligar a clausurar la línia fèrria D'Olvan a  Guardiola. La línia Guardiola la 
Pobla ho havia fet el 1966 i poc després (el 1973) es va tancar la línia de Sallent a Olvan. 

   

Fotos de dive ses lo o oto es Be ga  al a egado  del Collet i estació de Guardiola. Al mig 

aqüeducte del canal de la central hidroelèctrica del Collet. 

 

L’a tualitat. 

Degut al notable creixement del poble, el 1936 se li va unificar el terme municipal de Sant 
Julià de Cerdanyola que es va adherir a Brocà i la capitalitat es va traslladar a prop de 
l aigua a eigàdel Llobregat amb el Bastareny  en un i d età ueàe aào upatàpe àl esta i àdelà
nucli. Aquest va ser el motiu que va origina à l a tualà  població denominant-se com a 
Gua diolaàdeàBe ga àiàsu stitui tàl a ti à u liàdeàB o à ueàpo àaàpo às a i iaàdespo la tàfi sà

a quedar pràcticament deshabitat. El 1975 Sant Julià reivindicà el seu propi consistori fins a 
aconseguir segregar-lo de Guardiola. Actualment el tèxtil i la mineria han deixat de ser les 
principals activitats econòmiques i han estatà su stituïdesà pelà o e çà ià elà tu is e.à L a ti à
ferrocarril avui ha desaparegut i en el seu lloc hi ha la carretera C-16 que uneix Barcelona 
a à lesà o a uesà deà laà Ce da aà g iesà aà l o e tu aà delà tú el del Cadí. Aquesta 
infraestructura va significar la connexió del municipi i la comarca amb els territoris del Pirineu 
i de França. Actualment Guardiola és un municipi ric, viu i dinàmic que aposta per al turisme i 
la restauració com a sortida i alternativa de la crisi del sector tèxtil i miner. 

 

2.4. Toponímia. 
Guardiola de Berguedà:  Top i à ueàde i aàdeàl a tigaàto eàdeà igil iaàoàdeàguaitaà ueà
es va erigir damunt de la península formada per laà ie aàdeà “aldesà to e tàd ái a à ià elà iuà
Llobregat flu e à lu i atus à elà à ua tà elà o teà deà Ce da aà “u if edà epà elà d età
d o upa àu esàte esàe esàpe àpa tàdeàl a atàDa àdeà“a tà“e asti àdelà“ullàaàfiàd e plota -
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lesà ià t eu e à e di e t.à D a uesta primitiva torre de vigilància que controlava i feia 
gua dia à  a l e t adaàde laà allàdelàBaste e àoà allisàBu ha a e si àaà idaà ueàa a ça aà
l edat mitjana es va convertir en un important castell que serà molt disputat pels senyors de 
laà zo a;à e t eà ellsà elsà Pi sà ià l a atà delà o esti à deà “a tà Llo e ç. Possiblement aquest en 
se iaàl o ige àdelàlloc de Guardiola que una vegada abandonat i destruït el castell en perdurà 
elà seuà top i à aà laà asaà ià hostalà deà Calà Gua diola à situatà aà sotaà seu.à á à l a ribada del 
ferrocarril i la homogeneïtzació dels llocs de Brocà i Gavarrós el nucli es va traslladar a 
l aigua a eigàdelàLlo egatàa àelàBaste e . 

Cap el 1915 i degut a la demanda de matèria primera en el marc de la primera guerra 
u dialà aà fe à ueà elsà ha ita tsà deà B o ,à Ga a s,à To eà deà Foi à ià Colletà d Ei a es 

traslladessi à aà laà zo aà deà l hostalà Nouà p opà deà l esta i à deà fe o a ilà ià e à u à llo à sà
accessible. En aquesta nova zona es va decidir de construir un nou Ajuntament que 
agluti a aà l a ti à u liàdeàB o àa àalt esàdeàp ope sà o àelàdeà“a tà Juli àde Cerdanyola. 
Aquest va se àl o ige àd u à ouà u i ipià ueàesàdeiaàGua diolaàdeàBe ga.àElàte eàdeà Be ga à
venia denominat  pel fet que les terres del castell havien estat  venudes a la vegueria de 
Berga el 1364. Aquest nou ajuntament també es denominà com a Guardiola de Bagà, per la 
p o i itatà aà laà ilaà deà Bag à ià ta à pelà o à deà Gua diola-Bag à ueà e iaà l esta i à delà
ferrocarril. El topònim de Berguedà es va introdui àdu a tàl e aàdeàlaàt a si i à ua tàl al aldeà
Ignasi Costa i veient la gran quantitat de noms que rebia el nucli, sol·li it àaàl I stitutàd estudisà
Catala sàu àestudiàdelà o à o e teà ueàa a àse tàelàdeà Be gued . 

Brocà: Top i à ueàde i aàdelàte eà allàdeàB o àoà à allisàHu h e a esis"àoà"Bu a a e sis à
oàta à allàdelàBasta e à flu e  asti sade   documentats al segle VIII i IX i esmentat amb 
a uestà te eà e à l a taà deà o sag a i à delà o esti à deà “a tà Llo e çà à ià do u e tsà
relacionats. El terme B o àde i a iaàdeà següe tà te e:à ...Deoà o issisà adàdedi a da  et 
consecrandam ecclesiam Sancti Laurencii Christi martiris zenobii qui est in comitatu 
Bergitanense in villa nuncupata Bu a e se... à esà efe i iaà aà u aà allà deso upadaà oà oà
ocupada. La vall englobaria la zona de Gavarrós, Gréixer, Bagà i Brocà. 

Villare: Topònim del vilar que deriva de petites construccions, cabanes escampades pels 
prats i camps de cultiu, lluny de la vila i en les quals eren guardades les eines i les provisions i 
es convertiren en habitatgesà du a tà l po aà deà t e all.à Elà asà delà ila à uedaà efle tità ià
documentat  en l'acta de dotació de Sant Miquel de Sant Llorenç de Bagà de l'any 984 a 
través d'unes confirmacions d'un seguit d'alous " id est, ipso villare et ipso Bago et ipsas 
Lenas, cum fines et terminos eorum". 

Llenes: Topònim que deriva del  motà le a  que significa segons la documentació medieval a 
diferents partides de terra que són petits planells humits o prats. El document més antic que 
es refereix a les Lle esàelàt o e àe àl a taàdeàdota i àdeà“a tàMi uelàdeà“a tàLlo e çà àià
en la que se li confirmen unes terres, uns masos i unes vinyes " Suorum alaudes, cum suas 
decimas et primicias et oblitationes fidelium et villas eorum. Id est, ipso Vilare et ipso Bago et 
ipsasàLe as,à u àfi esàetàte i usàeo u …". 

Gavarrós: Topònim que deriva de Gavarret ga a e a àoàga a e aà ueàse iaàu à o àd u aà
planta o roser caní o rosa silvestre. El topònim de Gavarret es troba documentat per primera 
egadaàaà l a taàdeà o sag a i àdelà o esti àdeàsa tàLlo e ç,àelà  i sobretot a mitjans del 

segle XII quan apareix vinculat amb el castell de Roca Gavarret. 

Massaners: Top i à ueàa tiga e tàesà o ei iaà o àaà aça a .àDe i aàdelà otà attia aà
que sig ifi aà po a .à Laàdo u e ta ió més antiga de Maçaners és de mitjans del segle IX 
quan un tal Argemir i la seva esposa Teodosen fan donació d'unes terres a Saborell que 
li ite àa à laà asaàes e tadaàdeàMasa e sà"… in paendico ville Gavarreto, in loco vociato 
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Sobolel. Et afrontat ipsa  hec omnia de I parte i pla vel in Vila Seca, de Iivel de IIIin ipsa aqua 
qui discurrit in Rivo-To to,à deà IIIà e oà pa teà à i à Paie à elà i à Ma a a…"à á uestaà "Maça aà
"podria al·ludir-se al lloc que fem referència. 

Millares: Topònim que de i aà delà otà ilia es à ueà sig ifi aà a pà delàMill.à Elà do u e tà
sà a ti à d a uestà llo à sà delà à à ua à esà o figura el termenat de Bagà, al mateix 

moment que es cita Gréixer i Hospitalet. La casa i el lloc surten esmentats el 1315 al parlar de 
les "borses". Serra Vilaró no defineix que voldria dir amb la borsa que apareix esmentat en un 
document " Borzam bocatam d'en Rossa del lloc Millarès, parrochia de Sant Andreu de 
Gréixer". 

Pardinella: Topònim de la mateixa família que pa di aà ueàde i aàdelà otàllatíà pa ieti as àià
significa paret. El docu e tà sà a ti à d a uestà llo à s la donació d'una tal Arguèsen al 
monestir de Sant Llorenç en remei de l'anima del seu fill Astar i corresponent a  una peça de 
te aàdeàlaà allàdeàB o àaàlaà ilaàdeàPe di ellaàelà àd'a ilàdeà à"…pe iasàIIàdeàte asà uià
ella advenit per comparacione, et sunt in comitatum Cerdaniense, in valle Bucuranense, ubi 
vocant in ipsa villa de Perdinella". 

El Jou i coll de Jou: El terme jouàde i aàdeàjouàoàpeçaàdeàfustaà ueàs utilitzaàpe àsu je ta àelsà
bousàa àl a adaàoà a o.àElàllo  jou apareix documentat per primera vegada al segle XV quan 
u à testado à faà u aà do a i à aà l esgl siaà deà “a tà “al ado à delà Jouà elà .à álà te eà deà
Guardiola també hi ha el coll de Jou que corresponia amb un important pas del camí de 
Cerdanya. La referència més antiga sobre aquest coll data del 1356 segons la documentació 
de la vila de Bagà  "esmerçaren força diners en adobar algunes parets del terter de Coll de 
Jou". 

Gréixer: Topònim que derivaria del mot ga aei e à oà ga e a à ueà sig ifi a iaà asaà deà
ped a .àLaà efe iaà sàa tigaàés en un document del 949 quant el bisbe Rodolf d'Urgell, 
dóna al monestir de Sant Llorenç un mas amb un molí i amb quatre peces de terra i dues 
vinyes situat dins el comtat de Cerdanya  a la vall de Brocà a les rodalies de Bagà i al riu de 
Gréixer. "Et est in ipso manso, cum ipso molino et cum quatuor precias de terra et duas 
vineas, in comiutatu Ceritaniense in valle Brocanense, in apendicum  Bagada ad ipso rivo 
Garaeixer·" 

Rialp o Riaup: Topònim derivaria del mot eu arri albo  ueàsig ifi a iaà ostaàped egosa àoà
ostatàped eg s.àLaà efe iaà sàa tigaà aà lligadaàa à laàpa uiaàdeà“a tàCli e tàdeà

Vallcebre ja que en la seva acta de consagració i datada de 1040 fa esment de les  
afrontacions del seu terme "a parte orientis in flumine lubricato, transit usque in via 
Bergitanne, in cirie a flumine Esna contra occidentem in Rivo Rialp, usque in grado Marva.." 

Llobregat: Topònim que derivaria del mot lubricatus  o rubricatus  ueàsig ifi a iaà olo à
oig à i ulatàa àlesà iolitesàdelàseuà ai e e t.àLaàreferència més antiga a aquest riu al pas 

del terme de Guardiola correspon amb les afrontacions i límits de la parròquia de Sant 
Climent de Vallcebre a parte orientis in flumine lubricato, transit usque in via Bergitanne, in 
i ieàaàflu i eàEs a . 

 

2.5 . L’es ut. 
L es utàdeàGua diolaàdeàBe gued à o espo àa àu àes utà ai o atàd o ,àu à astellàdeàsa leà
obert i acompanyat per dues graelles de sable, una  a cada costat. Per timbre una corona 
mural de poble. Aquest escut va ser aprovat el 14 de desembre de 1989 en el DOGC de 12 de 
ge e à deà à ià a à elà ú e oà .à “ hià euà elà astellà deà Gua diolaà ià lesà g aellesà
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corresponen al monestir de Sant Llorenç, antic sant Llorenç prop Bagà. La bandera oficial va 
ser aprovada més ta d,àe à o etàelà àd a ilàdeà .  

Noào sta tà ai à ià a a sà ueà fosàap o atà l a tualàes utà existia un altre, publicat a la gran 
geog afiaà o a alàdeàCatalu aàià ueà o espo iaàa àu àtipusàd es utà ueàs e p a aàdesà
de p i ipiàdeà segleàXX.àEsà t a ta aàd u àes utà ai o atà iàdi iditàa àdos quarters. El Partit 
primer  ueà sàdeàsi opleàhiàhaàu aà it aàd a ge tàpe filadaàd o àià euadaàdeàgulesàa àlesà
í fulesàd o àe t eàduesàpal esàd o àa àelsàe t e sài fe io sàpassats en sautor (pel poble de 
B o .àálàsego àd atzu ,àu aàesgl siaàd a gent entre dues pal esàd a ge tàa àelsàe t e sà
inferiors passats en sautor pel poble de Sant Julià de Cerdanyola.  

 

 

2.6. Mapa de les zones del terme. 
Tal i com ja hem comentat dins el municipi de Guardiola de Berguedà hem diferenciat 
diferents zones que reflectirem en el següent mapa. 

1. Nucli de Guardiola que incorpora el nucli de Guardiola amb els barris de la Fraga, 
Hostalnou i Sant Llorenç (verd al mapa) 

2. Zona de Reboll que incorpora el veïnat de Reboll i cal Frare (blau fosc al mapa) 

3. Zona de Brocà. Tot el que es refereix a Brocà, Sant Marc (groc al mapa) 

4. Zona de Gavarrós que incorpora Riutort, Gavarrós, Pardinella, Erols i la vall de la Coma 
(vermell al mapa) 

.à)o aàdelàColletàd Eina que incorpora el Collet i els entorns (rosa al mapa) 

6. Zona de la Torre de Foix que incorpora la Torre de Foix. Rialp, Soldevila i el Jou (blau clar al 
mapa) 

7. Zona de Gréixer que incorpora Gréixer,à Es iu,à laàFo tàdelàFaig,àMilla esà ià l Hospitaletàde 
Roca Sança (violeta al mapa) 
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2.7. Estat legal de protecció 
Actualment a la llei 9/1993, de 30 de Setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 

,à à d o tu eà deà à à “’esta lei e  t es atego ies de p ote i : els s ultu als 
d’i te s nacional BCIN, els béns ultu als d’i te s lo al BCIL i la resta de béns integrants de 

patrimoni cultural .  

-BCIN.à Co espo à a à laà atego iaà deà BICà B à d I te sà Cultu al à establerta per la llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. Inclouen també tots aquells 
ele e tsàfo tifi atsà ueàesàt o e àe pa atsàalàDe etàdeà àd a ilàdeà à o egutà o àaà
de età delsà astells ) que protegeix tots els castells i fortificacions i similars del territori 

espanyol independentment estiguin o no en estat de ruïna.  

 

Rela ió d’ele e ts protegits. 

Elements protegits per normativa general. 

Hiàhaàt esàele e tsàp otegitsàa àlaà atego iaàdeàB àCultu alàd I te sàNa io al BCIN 

- Castell de Guardiola de Berguedà (R-I-51-5497) 
- Castell de Brocà (R-I-51-5498) 
- La torre de Foix (R-I-51- 5499) 
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Elements protegits per normativa local 

-Consta un únic element protegit amb la categoria de BCIL. Pel que fa a aquesta categoria 
s haàdeàte ir present que són BCIL tots aquells elements inclosos dins un catàleg municipal 
redactat abans de la Llei 9/1993, de Patrimoni Cultural Català. En el cas de Guardiola de 
Berguedà les NNSS vigents són anteriors i tant sols recollia un sol element en aquesta 
categoria.  

Es tracta deàl esgl siaàdeàSant Genís de Gavarrós, amb el núm. 14.I del Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català (ratificat amb acord del Ple del Consell Comarcal 07/01/2004). 

-Actualment les Normes Urbanístiques de Guardiola de Berguedà són un text refós aprovat el 
/ / ,à pe à s est à eda ta tà u à ou POUMà Plaà d o esà i urbanisme municipal) que 

està e àfaseàd ap o a i  en el que es proposa afegir-hi tres elements més dins la categoria de 
BCIL,à aà sà deà l es e tat. Segons els redactors del pla, són Ele e tsà a uitectònics, 
paisatgísti sà ià ultu alsà d I te sà Lo alà ueà al preservar i mantenir com a elements 
ide tifi ado sàdeàGua diolaàdeàBe gued à BCIL  

Aquests elements són:  

- Església de Sant Genís de Gavarrós (conjunt de Gavarrós) 
- Església de Sant Llorenç prop Bagà interpretant-seà o àaàl esgl siaàdelà o estir  
- Església parroquial de la Puríssima, coneguda com a Església de Guardiola de 

Berguedà  
- Antiga estació del carrilet 

 

Esà p oposaà ta à u à llistatà d ele e tsà a à laà atego iaà deàB sà deàProtecció Urbanística 
(BPU), algu sàdelsà ualsàesta ài lososàe àl I e ta iàdeàPatrimoni Cultural Català (IPAC):  

Eremitoris medievals, molins de Sant Llorenç, estances monacals, muralla, església de Sant 
Andreu de Gréixer, església de Sant Climent de la Torre de Foix, església de Sant Martí de 
Brocà, església de Santa Maria de Rocasança, església de Sant Marc, capella de Sant Joesp de 
Pardinella, capella de Santa Eulàlia de Cal Vilella, colònia agrícola i industrialà elàCollet , cases 
noves del Collet, central hidroelèctrica, canal del collet Llobregat, canal industrial, resclosa 
Llob egat,à es losaàBasta e ,àà a alàiàsaltàd aiguaàdeàlaàfa ga,ààpo tà ellàdeàGua diola,àpo tàdeà
Saldes, pont del Collet, conegut com a vaga del Collet, façanes amb elements singulars del 
segle XIX i principis del segle XX, pont de Sant Nazari, pont de cal Tinent, po tàsotaàl e itaà
de les Esposes (terme de Sant Julià de Cerdanyola), casa Erols (fora del terme).  

També inclouen com a patrimoni miner el conjunt de Riutort, conjunt de mines de Torre de 
Foix, i la concessió del Collet. 

Finalment com a àrees d e pe tati aàa ueol gi a proposen els següents elements: 

Restes arqueològiques de la baronia de Guardiola i de Llenes), molí del pont vell, jaciment 
arqueològic de la primitiva església de Sant Llorenç, restes arqueològiquesàdeà l esgl siaàdeà
Sant Miquel, estesàdeàl esgl siaàdeà“a tà“al ado àdelàJou, el Vilar, nucli de Gréixer, Hospitalet 
de Roca Sança, rectoria de Sant Genís de Gavarrós, casa de Pardinella, rectoria de Sant Martí 
de Brocà (desaparegut), casa Sobirana, casa del Jou, casa de Rotllant, Molí de Bossoms, casa 
delàPlaàd E ols,àHostalàdelàColletàd Ei a,àCasaàdeàCla ,àMilla es,à“olde ila i Cercuneda. 
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Cal destacar que aquest llistat es va utilitzar o à aà aseà l i e ta i de Patrimoni 
Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPAC) recollint els errors que hi ha en aquest 
document i que es e ta e àaàl apa tatàdeài te e io sàso eàelàpat i o i. 

Altres normatives de protecció 

-Amb el Decret 353/1983, de 15 de Juliol, es crea el Parc Natural del Cadí i Moixeró.  

- L a à àesà eaàpe àlaàLleià13/66, de 31 de maig, la Reserva nacional de Caça del Cadí. 

-ElàPa àNatu alàhaàestatàde la atàzo aàd Espe ialàP ote i àpe à lesàausà )EPá àpe àaà laàU i à
Europea, així com hi ha 30 habitats i 30 espècies de flora i fauna protegides a nivell europeu 
(Directi aà / à CEEà h itats à ueà ha à pe sà ueà s i loguià e à laà Xa aà Natu aà à
d espaisà atu alsà p otegits europeus. Les espècies de fauna estan també protegides per la 
Llei 22, 2003 de 4 de juliol de Protecció dels animals. En aquest llistat de fauna i flora 
protegida hi hauríem d es e ta àlesàfit es referents al trencalòs, la falguera, el tritó pirinenc, 
el falcó pelegrí, la perdiu xerra i els boscos de pi negre de substracte calcàri. 

ElàPat i o iàe lesi sti àhaàdeàse à etllatàpe àl esgl sia.àLaàlleià / àesta lei à ueà àL’esgl sia 
at li a o  a titula  d’u a pa t olt i po ta t del pat i o i ultu al atalà, ha de vetlla  

pe  la p ote i , la o se va i  i la difusi  d’a uest pat i oni i, amb aquesta finalitat ha de 

col·laborar amb les diverses administracions públiques de Catalunya. 2. Una comissió mixta 

e t e l’ad i ist a i  i la Ge e alitat i l’esgl sia at li a ha d’esta li  u  marc de col·laboració 

i coordinació amb les dues institucions i fer-ne el seguiment. 3. Regla e tà ia e t s’ha de 
deter i a  si s’es au la ol·la o a i  a  l’ad i ist a i  lo al . En aquest sentit els objectes 
religiosos de més interès patrimonial del conjunt de béns que custodia la parròquia són 
l encenser de Gréixer fit aà àiàelà o ju tàd ele e tsàa uite t i sàdelà o esti àdeà“a tà
Llorenç (fitxa 104). Aquesta protecció no vol dir que gaudeixin automàticament de protecció 
com a bé patrimonial per aquesta Llei.  

-El patrimoni arqueològic per definició són tots els béns mobles de caràcter històric, per a 
l estudià delsà ualsà alà utilitza à etodologiaà a ueol gi aà ià ueà i teg e à elà pat i o ià
arqueològic català afectant a tots els nivells de protecció (BCIN, BCIL i BIPCC). La Llei de 
Patrimoni Cultural Català 9/1993 defineix els espais de protecció arqueològica  (art. 49) que 
ta àesta à egulatsàespe ial e tàpe àlaàLleiàd U a is eàCatalà 2/2002 (art. 9.3 i 34.5). Es 
consideren espais de protecció arqueol gi aà elsà llo sà ueà oà ha à estatà de la atsà d i terès 
a io al,ào àpe àa te ede tsàhist i sàoàpe àalt esài di is,àesàp esu ei àl e ist iaàdeà estesà

arqueològiques o paleontològiques. Els espais són determinats per resolució del conseller de 
Cultu a.à áà sà aà sà elsà ja i e tsà a ueol gi sà s i teg e à aà l i e ta ià deà Pat i o ià
Arqueològic de Catalunya. En el cas de Guardiola tants sols hi figura com a jaciment 
arqueològic el conjunt del monestir de Sant Llorenç, conegut antigament com a Sant Llorenç 
prop Bagà (fitxes 97 a 102) i també Sant Martí de Brocà (fitxes 72, 73 i 74).  

- Els Béns mobles també formen part del Patrimoni català quan es troben en museus i han 
estatà f uità d i te e io sà a ueol gi uesà oà à pe uè tenen unes característiques 
artístiques singulars. En el cas de Guardiola es custodien en diferents llocs els objectes 
recuperats. 

       . Encenser de Sant Andreu de Gréixer. Fitxa 145). Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona. 

. Col·lecció de material arqueològic procedent del monestir de Sant Llorenç i del 
castell de Guardiola. (Fitxes. 106, 242 ). Museu Comarcal de Berga. 
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. Col·lecció de material arqueològic procedent del monestir de Sant Llorenç. Fitxa 
241). Museuàd a ueologiaàdeàCatalu a.àDip sitàdeàPedret a Girona.  

Elsà useusàs àelsàe a egatsàdeàlaà ust diaàià o se a i àd a uestsàele e tsàiàelsàha àdeà
tenir catalogats i ben documentats. 

 

- Pat i o iàDo u e tal.àTotaàlaàdo u e ta i à ueàesàt o aàaàl a iuàdeàlaàCo o aàd á ag à sà
declarada Bé Cultural d I te sàNa io al (BCIN). La resta de la documentació inclosa en els 
a iusà fo aà pa tà delà pat i o ià do u e talà atal à sego sà l a ti leà ,à deà laà Ley de 
Patrimonio Histórico Español , sego sàl a ti leà àdeàlaàLleià / àdeàpat i o iàCultu alà atal à
i està regulat per la Lleià / àd a iusàiàdo u e ts,àDOGCà àdeà / / . 

á iuàdeàlaàCo o aàd á ag à àfit esà àià  

Arxiu Comarcal del Berguedà (fitxes 3,4 i 11) 

Arxiu Diocesà de Solsona (fitxa 5) 

Arxiu Comarcal de la Cerdanya (fitxa 13) 

Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà (fitxes 8 i 9) 

Arxiu de la parròquia de la Pobla de Lillet (fitxa  7) 

Arxiu del Monestir de Montserrat (fitxa 12) 

 

2.8.Intervencions sobre el patrimoni. 
Inventaris realitzats.  

- Inventari de Patrimoni arquitectònic de Catalunya (IPAC) gestionat pel Departament de 
Cultu aàdeàlaàGe e alitatàdeàCatalu a.àLaà ealitza i àd a uestài e ta iàesà aài i ia àelà àià
desà d alesho esà seà ha àa atà a tualitza tà lesà fit esà i o po a tà ousà ele e ts.à E à a uestà
inventari hi consten part dels béns que hem esmentat en les tres categories que estableix la 
Llei 9/93, ja siguin BCIN BCIL i BIPCC. En el cas de Guardiola hi ha inclosos tres elements 
considerats BCIN (castell de Guardiola, castell de Brocà i Torre de Foix) amb les fitxes 11 4, 62 
ià àià .àE àelà asàdeàBCILàhiàhaài losaàl esgl siaàdeà“a tàge ísàdeàGavarrós (fitxes 162, 163 
ià .àLaà estaàd ele e tsài e ta iatsà o espo e àals següents 28 elements: 

 Conjunt de Gavarrós (fitxes159, 160, 161, 165,192, 193 i 200)  , Sant Lorenç prop Bagà (fitxes 
100, 103 i 104), eremitoris de Sant Llorenç (fitxa 98), església parroquial de la Puríssima (fitxa 
86), església de Sant Martí de Brocà (fitxes 72 a 74), església de Sant Climent de la Torre de 
Foix (fitxa 132), Santa Maria de Roca Sança (fitxa 147), Hospitalet de Rocaa Sança (fitxa148), 
església de Sant Andreu de Gréixer (fitxa 144), església de Sant Salvador del Jou fitxa 138), 
casa del Jou (fitxa 137), casa de Pardinella (fitxa 175, 176 i 195), casa de Rotllant (fitxes 75 i 
76), Casaàd E ols (fora del terme),à asaàdelàplaàd E ols (fitxa 222), Casa de Sobirana (fora de 
terme),àHostalàdelàColletàd Ei a (fitxa 122), colònia agrícola del Collet (fitxa 121), pont vell de 
Guardiola (fitxa 112), molí del pont vell (fitxa 118), pont del Saldes (fitxa 113), pont de cal 
Tinet (fitxa 141), pont de Sant Nazari (fitxa 143),àpo tàsotaàl e itaàdeàlesàesposes (fora del 
terme), pont del Collet (fitxa 123) i antiga estació del Carrilet (fitxa 87). 
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Referent a aquest inventari hem detectat que hi ha algunes errades. Així i per exemple ens 
t o e à ueàhiàhaàu àseguitàdeàfit esà o àa aàlaà asaàd E olsà ueàpe ta àalàterme de Castellar 
deà Hug,àlaà asaàdeà“o i a aà ueàlaà o fon amb una sobirana de Sant Julià de Cerdanyola i el 
po tàsotaàl e itaàdeàlesàEsposes. Per altra banda hi ha confusió entre el Molí del Pont Vell 
a àlaà e t alàhid oel t i aàdelàColletàdes o ei e tàl e ist iaàdeàl a ti à olíàdeàGua diolaàià
citant dues vegades el pont vell amb terminologies diferents (pont vell de Guardiola i pont 
del Collet). 

- I e ta iàdeàPat i o iàa ueol gi àiàPaleo tol gi àdeàCatalu aà IPáPC às est u tu aàaàpa ti à
deà laà ealitza i à deà lesà a o e adesà a tesà a ueol gi uesà ueà s ela o e àpe à o a ues.à
L i e ta ià esà aà i i ia à aà fi alsà deà à ià i louà totaà la informació sobre els jaciments 
arqueològics coneguts i incorporant, des de 2001, els jaciments paleontològics i els llocs que 
ha àestatào je teàd i te e io sàa ueològiques que han donat resultats negatius. Aplega 
tres fitxes corresponents al monestir de Sant Llorenç amb totes les campanyes 
a ueol gi uesà ueà s hià haà po tatà aà te e,à l esgl siaà deà “a tàMa tíà deà B o à ià ta à u aà
intervenció amb resultat negatiu de la carretera de Guardiola de Berguedà a la Pobla de 
Lillet. 

-Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC) realitzat pel Museu de la Ciència i la 
tècnica de Catalunya entre els anys 90 i Aplega un conjunt de 6 fitxes corresponents al 
següents elements: 

Canal industrial de Berga, central del Collet, colònia Minera el Collet, ciments Collet, Molí del 
Pont Vell i farga de Sant Llorenç.  

Talàià o àsu eïaàaàl inventari de Patrimoni Arquitectònic hi ha confusió entre el molí del pont 
vell i la central hidroelèctrica del Collet considerant-se, segons les descripcions com a dos 
elements diferentsà ua à e à ealitatà sà u à deà sol.à Els reda to sà d a uestà i e ta ià ià deà
l a te io àdes onei ie àl e ist iaàdelà olíàdeàGua diola,à e ollitàe àelàp ese tàt e all. 

-Fi al e tà alà desta a à l i e ta ià delsà ele e tsà delà te e realitzat pel Departament de 
Mediàá ie tàdeà laàGe e alitatàdeàCatalu a,à l a à àpe àaà eda ta àelàPlaàEspe ialàdelà
Parc Natural del Cadí i Moixeró (inèdit) propietat del Parc Natural del Cadí i Moixeró. Hi ha un 
llistatàdeàpat i o ià ultu al,à eesà e eati es,àflo aàiàfau aàd i te sàespe ial,à eesàd i te sà
geològic, botànic i faunístic del Parc Natural. 

 

Altres intervencions realitzades en el patrimoni  

“ i loue à e à a uestà apa tatà totesà a uellesà i te e io sà sà elle a tsà ueà s ha à dutà aà
terme sobre el patrimoni cultural i que poden ser intervencions arqueològiques o també de 
restauració de monuments. A continuació enumerem les de més rellevància. 

 

Monestir de Sant Llorenç 

.àElà àesà a à o e ça àaàfe àt e allsàdeàdes u a e tàaàl a ti à o esti àdeà“a tàLlo e ç.à
Aquestes intervencions van ser realitzades de forma voluntària per habitants de Guardiola de 
Berguedà preocupats pel seu patrimoni i motivats per Mn. Enric Bart i aà ueà ha iaàfetàu à
estudi molt a u at.àá uestsàt e allsàesà a à e t a àaàlaàpa tài fe io àdeàl esgl sia descobrint-
ne la monumental i relle a tà ipta .àL a à àelà“e eiàdeàCatalogació de Monuments de 
laà Diputa i à deà Ba elo aà aà i i ia à laà se aà estau a i à a o pa adaà d u à seguità de 
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reformes. Les tasques de restauració van anar seguides pel buidatge de la part de llevant, 
ealitzatàpe à l arquitecte redactor del projecte; Albert Bastardes sense seguir cap mena de 

criteri arqueològic. Aquesta intervenció va ser denunciada pels arqueòlegs del Departament 
d Hist iaà edie alà deà laà U i e sitat de Barcelona (Jordi Bolós i Montserrat Pagès) que 
alesho esà esta e à edactant la seva tesi doctoral que tractava sobre el monestir. Acte 
seguit, el 1984 el Servei de Catalogació i  Conservació de Monuments de la Diputació de 
Barcelona en va iniciar una restauració que va venir vinculada amb un seguit de campanyes 
arqueològiques realitzades entre els anys 1984 i 1989 per la mà dels arqueòlegs Albert López 
Müllor i Àlvar Caixal Mata; del 1996 i 1997 per la mà dels mateixos arqueòlegs de la 
Diputació, el 2 àpe àlaà àdeàl a ue legàJosepàMa iaàVila, de 2001  a 2003 per Àlvar Caixal 
Mata i Albert López amb col·laboració de Pere Cascante i Torrella i el 2008 per la mà de Pere 
Cascante amb col·laboració de Judit Puig. Recentment el 2014 es va fer un seguiment 
a ueol gi àpe àpa tàd Àlvar Caixal i Mata. Totes aquestes intervencions han estat motivades 
per la reforma integral del monestir per tal de recuperar els seus antics espais com a modern 
equipament. Aquesta nova restauració realitzada entre els anys  2001 i 2008 ha estat 
ealitzatàpe àl a uite teàá to iàGo z lezàMo e oàa à ol·la o a i àdeàJoa àClosaàiàPuja et,à

Xavier Guitart Tarres, Mireia Bernadas Ribas arquitectes i Antoni Rius Erill, Fina Gener, 
Marilena Gràcia Sunyé com a arquitectes tècnics. La inauguració del nou monestir es va fer el 

àpe àseguida e tàs hiàhaàfetàalt esài te e io sà ueàha àafe tatàlaàzo aàdeàlaà assaàià
dels serveis. La darrera intervenció va ser executada el 2016. 

  

Conjunt del monestir de Sant Llorenç, després de la seva restauració i reconstrucció volumètrica. 
Fotos. M. Baldomà SPAL. 2008 

 

Església de Sant Martí de Brocà 

La p i e aài te e i àaàa uestài d etàesà aà ealitza àelsàa sàsei a taà ua tàl a uite te del 
Servei de Catalogació i Conservació de monuments de la Diputació de Barcelona, Camil Pallàs 
e à aàp a ti a àelàdes u a e tàdeàl a ti à a pa a àdeàto eà ueàhiàha iaàaàlaà a daà o d-est 
i en va consolidar els seus paraments. Recentment el SPAL el 2005 en va practicar una 
intervenció arqueològica a la coberta ent eà l à ià elà à deà juliolà deà à pe à laà à deà
l arqueòleg Àlvar Caixal Mata ueà aà e i àa o pa adaàdeàlaà estau a i àdeàl esgl siaàiàdeàlaà
se aà o e taà e t eà l a ilà deà à ià elà desembre de 2006 recuperant la coberta de lloses 
original i consolidant-ne els seus paraments. 



Mapa de Patrimoni Cultural de Guardiola de Berguedà. Memòria 
_________________________________________________________________________ 

37 
 

  

Església de Sant Martí de Brocà, una vegada acabats els treballs de restauració. Foto. P. Cascante. 
2006 

Castell de Guardiola. 

Intervenció arqueològica que es va i i ia à elà à pe à laà à deà l ássociació de la Torre de 
Guaitaào àpe à itj àd u à a pàdeàt e allàpe àaàjoves en va començar a practicar un seguit de 
a pa esà d i tervenció arqueològiques preventives al castell entre els anys 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Aquestes campanyes de 15 dies de durada han estat dirigides 
pe à Jo dià Gua diaà ià Felipà ià s ha à e t atà en la delimitació de la torre mestra del castell, la 
u allaà ueà l hau ia encerclat i el poblat. Recentment aquestes campanyes han vingut 

seguides per tasques de consolidaci .à L e ist iaà delà astellà e aà o egudaà pe à laà
documentació històrica i el 1982 Mn. Enric Bartrina en va escriure un llibre sobre la seva 
història. En aquells moments tant sols hi havia algunes escasses ruïnes distribuïdes al llarg del 
turó i de difícil interpretació. 

 

Treballs de consolidació de la muralla i de la torre mestra del castell de Guardiola. Foto. P Cascante. 

 

Mina de petroli de Riutort 

Mina restaurada entre els anys 2004 i inaugurada el juliol de 2008. La restauració va ser 
p o ogudaàpe àlaà utaà i e a àiàl e p esaàCa o sàPed afo aà“.á.,àque van emprendre la 
restauració dels 340 metres de bocamina i la realització u à e t eàd i te p etació visitable 
amb plafons aà l e t ada, any à pe à l e p esaà T a s e sal,à p oje tesà ultu als.à Haà
fu io atà o à aà polà d at a i à tu ísti aà deà fo aà ininterrompuda fins el 2017 quan es va 
obligar a practicar el seu tancament per despreniments de roca. 
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Interior de la mina de petroli (Foto Xavier Martí i Pifarre. Ajuntament de Guardiola i local de recepció 

 

Estació del carrilet de Guardiola. 

Esta i à estau adaàpe àl áju tament de Guardiola de Berguedà per destinar-lo a equipaments 
culturals i Oficina de Turisme. Els treballs es van portar a terme entre els anys 2002 i 2003. 
Actualment acull una exposició sobre el centenari del primer passatger del tren de Guardiola 
de Berguedà al Clot del Moro, dels 150 anys de la història del primer ferrocarril de Barcelona 
a Mataró així com una local polivalent destinat a exposicions i oficina de turisme. 
Recent e t,àelà àseà ha fet una nova il·luminació exterior. 

  

I atgesàdeàl estació del carrilet en el seu estat actual. Foto. P Cascante. 

 

 

 

Arxiu de Guardiola de Berguedà. 

La documentació municipal ha estat conservada a les dependències de l'Ajuntament i els 
seus successius emplaçaments fins a la ubicació actual. No es té constància de cap 
documentació arxivística específica ni tampoc cap instrument de documentació sistemàtic 
fins que l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona hi va portar a terme 
entre el mes de febrer de 1995 i març de 1998 un recull i classificació de l'arxiu municipal. 
L'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona durant 
el 2004 ha permès que l'arxiu es mantingui i s'actualitzi sistemàticament. El tècnic que va fer 
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a uestaàtas aà aàse à l a i e àál e tà‘u o i Solera, que actualment porta el manteniment 
com a arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. 

Restauració de la o erta de l’església de la Puríssima 

El 1988 es van fer obres d'estintolament i de reforç dels tirants ja que l'edifici patia greus 
problemes d'estabilitat. Els treballs van ser en a egatsàaàl a uite teàsolso í Jaume Cuadrenc 
i Bertran Altres obres en serien la instal·lació de la calefacció el 1992, la nova il·luminació 
exterior el 1996 i el repàs de les seves cobertes i de la rectoria annexa el 2000. 

  

Imatges deàl esgl siaàdeàlaàPu íssi aàiàdetallàdelà a pa a.àFoto 1 P. Cascante i Foto 2.Aj. De Guardiola 

Església de Sant Andreu de Gréixer 

L arquitecte del Servei de Catalogació i Conservació de monuments de la Diputació de 
Ba elo a,àCa ilàPall sàelsàa s àen va realitzar la reforma de la seva coberta, el repicatge 
dels seus paraments i la seva consolidació. Des d alesho esà oà s hià haà fet cap altre obra 
destacable. 

  

Església de Sant Andreu de Gréixer en el seu estat actual. Foto. P. Cascante 2006. 

Campanar de Sant Genís de Gavarrós. 

El 2012 es va procedir a la restauració del campanar de Sant Genís de Gavarrós per part de 
l Ajuntament de Guardiola de Be gued à ià sotaà laà di e i à deà l a uite teà u icipal. 
Recent e tà à s haà lliu atàu àp oje teà a uite t i à deà l església de Gavarrós realitzat 
pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona ueàp e euàl estudi,à
la consolidaci àià estau a i ài teg alàd a uest edifici. 
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El campanar de Sant Genís vist des de la capçalera i detall de la part superior després dels treballs de 
restauració 

 

Sant Climent de la Torre de Foix. 

Església que es troba situada dins el terme de la finca p i adaàdeàlaàTo eàdeàFoi àià ueàs haà
estau atàià o solidatàg iesàaàlaài sist iaàdelsàseusàp opieta isà ueà ha àti gutà u aàiàha à

motivat a les administracions a emprendre mesures per a la seva restauració. Entre els anys 
2016 i 2017 el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona hi va 
portar u aà a tua i à d u g iaà estau a t- eà pa tà deà laà o e taà ueà s ha iaà e de rocat i 
també consolidant-ne els u sàpe i et alsà ueà s ha ie àdesplo atà ià a e aça e à uï a.à Elà
projecte que va se àe a egatàaà l a uite teàá adioàá i asà iàá o oà  tenia com a objectiu 
evitar el procés de degradació mitjançant estintolaments i consolidacions de les parts en 
perill i després donar-hi una solució. Aquesta es va aconseguir mitjançant consolidació dels 
seus murs amb morter de calç i omplint i segellant els esvorancs ocasionats amb pedra 
aprofitada i reconstruint laà oltaàdeàl i te io àa à i e tàa at.àFi al e tàesà aà e o i àlaà
coberta amb teula ceràmica àrab.àá tual e tà a çà àl església està fora de perill. 

  

Sant Climent durant el procés de restauració de SPAL. Foto P. Cascante 2017. 

 

2.9. Equipaments i activitats  patrimonials. 
Malgrat que guardiola sigui un municipi relativament petit cont à u à seguità d espaisà
patrimonials que cal mantenir i difondre. 

ARXIU MUNICIPAL. 
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L a iuà u i ipalà deà Gua diolaà esà t o aà situatà aà laà pla taà ai aà deà l aju ta e tà e à u aà
a aà ueàhiàhaàa e aàaàl espaiàdeà e ep i àià o sulta.àLaàdo u e ta i àesàt o aàgua dadaà

en caixes de cartró (arxius definitius) dipositats en armaris metàl·lics pensats per a la 
o se a i àd a uestaà tas a.à L a sà sà est i gità ià s haàdeàde a a àpe ísà aà l ájuntament 

per realitzar consultes fet que limita el seu horari reservant-se exclusivament en elsàd ate i à
al públic. 

L'arxiu municipal de Guardiola conté bona part dels fons que integren el patrimoni 
documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents 
administracions municipals al llarg de la història (fons de Brocà, Gavarrós, Guardiola i part de 
Sant Julià de Cerdanyola que fins el 1993 va pertànyer a Guardiola de Berguedà). Entre la 
documentació conservada a l'arxiu cal destacar-ne el fons de l'administració local de 
l'ajuntament de Guardiola de Berguedà, el fons de l'antic municipi de Brocà dels anys 1729 a 
1943; fons públics no municipals com ara el Registre del jutjat de pau dels anys 1878 a 2005 i 
fons privats diversos. Entre aquests cal destacar-ne la Cambra agrària local, la germandat de 
llauradors i ramaders i el sindicat agrícola dels anys 1939 a 1968; l'arxiu de L'Associació de 
Defensa Forestal dels anys 1992 a 2001; la Delegació local de les FET i les JONS del 1939 a 
1977; l'agrupació Coral Mixta dels anys 1952 a 1982, l'arxiu de l'agrupació excursionista de 
·Les Cabretes de l'any 1993; del club de futbol de Guardiola dels anys 1940 a 1962, el fons de 
la parròquia dels anys 1954 a 1958; el de la Mútua de Previsión de las Entidades Sindicaes 
Autónomas de l'any 1955 i el fons de L'Associación de Cabezas de Família del Movimiento 
nacional dels anys 1965 a 1969. 

 

MONESTIR DE SANT LLORENÇ. 

Important equipament patrimonial situat en un altiplà damunt del nucli de Guardiola. El 
o esti àdesàdeàl a  2000 ofereix un Servei de visites guiades incorporat en el programa de 

SPAL, programa Berguedà  oà o u e tsà estau atsà pe à laà Diputa i à deà Ba elo aà aà laà
o a aàdelàBe gued àelà ualàt à o àaào je tiuàdifo d eàelàpat i o iàBe gued à ueàhaàestatà

restaurat per SPAL (Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona) 
itja ça tà u à se eià deà isitesà guiadesà o à aà t a sà d u à guiaà espe ialitzatà e à laà at iaà ià

fo atàpelsàt i sàdeàl “PáL, explica la història i els trets més rellevants de cada monument. 
El programa Berguedà aàse à i iatà l a à àpe à“PáLà “e eiàde Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona) i incloïa altres monuments fora del municipi de Guardiola 
i altres dins el terme: Sant Martí de Brocà (Guardiola). L o je tiuàe aàdo a àaà o i e à totsà
aquests monuments mitjançant la visita i obertura al públic. Actualment  aquest servei és 
gestionat directament pel Consell Comarcal del Berguedà i adjudicat a una empresa 
mitjançant concurs públic. La visita al monestir es realitza els caps de setmana i festius. Es 
isitaà l església, el sota tribuna, el claustre i restes de les dependències i la sala hospital. 

Desta a à laà p oje i à d u à audio isualà so eà laà se aà estau a i à ià u aà salaà oà e t eà
d i te p eta i à o à hià haà e posadaà u aà a uetaà ueà ost aà talà ià o à hau iaà estatà e à u à
passat. áà a daàd ai à alà o esti à s hià po te àaà te eà totà tipusàd a tesà o àa aà ultu als,à
religiosos, exposicions, tallers, concerts... gràcies al conve iàe t eàl áju ta e tàdeàGua diolaàià
l asso ia i à deà Ci itasà Cultu aà ueà seà e a egaà deà laà se aà di a itza i .à La futura 
hostatgeria i el restaurant encara no estan finalitzats tot i que està contemplat en projecte. 
També hi ha una casa per un masove àoà igila t.àEsàt a taàd u àg an conjunt patrimonial que 
presenta moltes perspectives de futur siàs u ifi a amb els eremitoris, els molins i la font. 
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MINA DE PETROLI DE RIUTORT. 

Antiga mina de petroli explotada a principi del segle XX. El 2004 es van recuperar uns 340 m. 
de galeries que comprenien la galeria principal, una de transversal i una darrera de 
secundaria. Aquesta mina ofereix un servei de visites guiades gestionat pel mateix 
Ajuntament amb conveni amb una empresa de guiatges des del Consell Comarcal. Es porten 
a terme visites guiades cada cap de setmana i dies festius entre les 11 i les 14.00 hores 
ampliant-se aquest horari a les tardes en els mesos estivals. El 2008 es va inaugurar un centre 
d i te p eta i àaàl e t adaàdeàlaà i aà ueàe pli a aà itjançant plafons, fotografies i gràfics la 
hist iaàd a uestài po ta tàele ent pat i o ial.à“ hiàhan fet alguns actes extraordinaris com 
és el cas del odatgeà d es e esà d u aà pel·lí ulaà i e atog fi aà ià ta à tastsà deà i s.à
Actualment roman tancada per despreniments de la roca i per tasques de manteniment. 

ESTACIÓ DEL CARRILET DE GUARDIOLA. 

Restaurada el 2003 acull a la pla taà ai aàl ofi i aàdeàtu is eàdeàGua diolaàdeàBe gued àiàaàlaà
planta superior una exposició sobre els 150 de la posada en marxa del ferrocarril de 
Ba elo aàiàMata àiàdesàd alesho esàs haàa atàa plia tàa à o ti gutsàdeàlaàlí iaàMa esa-
Olvan i recentmentàGua diola.àL a à à iàe à otiuàdelà e te a iàdelàp i e àpassatge àdelà
fe o a ilàdeàGua diolaàoà delà a ilet àdeàGua diolaàaàlaàPo laàdeàLilletàiàCastella àdeà Hug es 
van col·locar uns plafons explicatius que narraven aquest fet.àElàtítolàdeàl e posi i à àa sà
delà a iletàdelà i e t àp ete iaàdifo d eàelsà u lisàdeàGua diola,àlaàPo laàiàCastella àdeà Hugà
mitjançant visites guiades, exposicions, conferències amb un denominador comú com era el 
carrilet. Recentment (any 2017) Esteve Amills i Sisó n haà u tatà u aà e posi i à deà laà se aà
o aàpi t i aàaàlaàpla taàsego aàaàt a sàd u à o e iàe t eàl áju ta e tàdeàGua diolaàià laà
fu da i àp i adaàEste eàá illsàià“is .àL e posi i ào eàalàpú li à adaà apàdeàset a a. 

OFICINA DE TURISME DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ  

“ituadaàaàlaàpla taà ai aàdeàl a tigaàesta i àdelà a iletào eàelsàcaps de setmana i festius; els 
dissa tesàdeà àaà àho esàiàdiu e gesàdeà àaà . àho es.àDisposaàd u aàp gi aà e àiàdeà
tots els certificats per fer un turisme de qualitat com és el cas de SICTED i recentment el de 
iosphe e .àEst à i uladaàaàlaà a aàd ofi i esàdeàtu is eàdeàlaàGe e alitatàdeàCatalu a. 

XALET DE COLL DE PAL. 

Refugi i xalet situat a la zona dels plans de Canells prop de Coll de Pal. Utilitzat com a casa de 
colònies el converteix en un lloc idoni per entrar en contacte amb la natura.  Va ser construït 
el 1972 i durant molt de temps va estar destinat a garatge de les llevaneus que durant el 
període hivernal mantenien la BV.4024 en bones condicions. El xalet pertany a l oficina 
tècnica de la Diputació de Ba elo aà ueàelàgestio aàià adjudi aàlaà o t a ta i  per potenciar 
a uestàe uipa e tàd at a i à tu ísti aàaàpa ti àdelà fo e tàdeà l o upa i à lo alà ià o àaàei aà
educativa per a potenciar el Parc Natural del Cadí Moixeró. Obert a les escoles té una 
capacitat de 50 places, ofereix allotjament i restauració i també com a zona i aula de tallers 
vinculats amb la  natura. 

 

ÀREES DE LLEURE. 

Al terme municipal de Guardiola hi ha diferents àrees de lleure amb infraestructura. A 
continuació enumerem les més importants. 

-Font del Panxut (fogons, foc, taules i bancs) 
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-Fo tàdeàl á ella e à taules,à a sàiàzo aàd es a jo  

-Font de la set (taules i bancs) 

-Font de Sant Llorenç  

-Gréixer 

 

U aàzo aàd a a pada  

Als plans de  Cal Companyó 

 

Un refugi de muntanya 

Refugi Sant Jordi a la font del Faig 

Refugi de Cal Companyó 

 

Cases de turisme rural 

Rectoria de Gavarrós 

 

Càmpings 

Càmping el Berguedà a Rialp 

 

XARXA DE SENDERS. 

. GR. 4.2 de Montserrat a la Guingueta passant per Guardiola 

. GR 150. Circular del Parc Natural que passa per les crestes del Moixeró 

.GR. 107 o Camí dels Bons Homes en el tram de Gréixer a Coll de Pendís 

.PR.125. O deàl HostaletàaàHostaletào àpassaàu aàpetitaàpa tà per terme de Guardiola 

.P‘. àd U úsàalà efugiàdeà‘e ost 

.PR.158 de Guardiola a Paller de Dalt 

 

ALTRES ITINERARIS 

. Tram inicial de la via del Nicolau 

. Circular de Guardiola, Sant Llorenç a Torre de Foix 

.‘utaà i ula àdeàGua diolaàaàlaà i aàdeàPet oli,à olíàdeàl EspeltàiàGua diola. 
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. Tram inicial de la ruta de Pi assoàaàlaàzo aàdelàColletàd Ei aàià olíàdeàBossoms. 

. Ruta circular de Gréixer per canal de la Serp, Penyes Altes del Moixeró, coll de Cabrera i 
Gréixer 

 

RUTES NATURALS SENYALITZADES PEL PARC NATURAL DEL CADÍ MOIXERÓ 

.Ruta de la marmota a la zona dels Plans de Canells. 

 

A més a més, el municipi està dotat d áLT‘E“àEQUIPáMENT“àque detallem a continuació 

. Ajuntament de Guardiola de Berguedà. Plaça Municipal núm. 3 

.Biblioteca municipal de Guardiola de Berguedà. C/Carrilet núm. 3 

.Ca pàd áp e e tatgeàdeàl áltàBe gued .àC/Ca iletà ú .  

.Camp de futbol a la zona esportiva al costat del Llobregat 

.CEIP Sant Llorenç. C/Carrilet núm.3 

.Cementiri Municipal. A 2 Km del terme municipal. Pujada de St. Llorenç S/N 

.Centre Cívic. Ctra. de Bagà núm.15 

.Deixalleria. Polígon el Collet S/N 

.Dispensari Mèdic EAP ALT BERGUEDÀ. C/Estació S/N 

.Escola bressol municipalà ElàPatufet .àPassatgeàCa iletà ú .  

.Llar del Pensionista. C/Comerç núm.2 

.Local parroquial. Plaçaàdeàl esgl siaà“/N 

.Telecentre de Guardiola de Berguedà. C/comerç núm. 2 (llar dels avis) 

.Tele isi àlo alàdeàGua diolaà Plaçaàdeàl áju ta e tà ú .  

.Bibliobús Pedraforca. Servei itinerant 

 

ENTITATS. 

A continuació llistem les entitats i associacions de Guardiola de Berguedà 

 

AFAB (Associació fotogràfica i audiovisual de 
l altàBe gued  

Focs als Pistons 

AJEC Guardiola Associació Juvenil esportiva i 
Cultural 

G upàd EsplaiàPe esàáltes 

Amics del Col·leccionisme de Guardiola G upàdeàteat eà Els Co ediast es  
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AMPA Ceip Sant Llorenç Llar del Pensionista 

ásso ia i à To eàdeàGuaita  Nits musicals de Sant Llorenç 

Associació de veïns Moixeró Penya Blaugrana de Guardiola 

Bike Guardiola Punta de Coixí 

Clu àd á ue sàdeàB o  “o ietatàdeàCaçado sàl Isa d 

Comissió de Festes del Barri Bastareny Societat de Pescadors Alt Llobregat 

Comissió de Festes del carrer Comerç, Ral, 
estació i Carrilet 

Televisió Local de Guardiola 

Comissió de Reis  

 

 

2.10. El Patrimoni de Guardiola de Berguedà 
La redacció del present treball ha estat una eina de gran utilitat per tenir una visió global del 
patrimoni del municipi de Guardiola de Berguedà. Cal valorar el conjunt de la totalitat del 
Mapaàta tàpelsàele e tsàfit atsàiàdi iditsàa àlesàdife e tsà atego iesàe posadesàaàl apa tatà , 
com també dels elements no fitxats. Es t a taàd u aàei aàiàu àdo u e tào e tào àse p eàs hià
podran afegir o modificar nous elements que puguin aparèixer mitjançant la recerca 
arqueològica, documental o científica. 

Malgrat això hem intentat agrupar el patrimoni per grups amb característiques comuns, 
alg atà ueà hià hagià ele e tsà o à a aà lesà eesà d e pe tati aà a ueol gi aà oà lesà zo esà

d i te sà atu alà ueà oà a te e à apà e aàdeà ela i àe t eàelles.àE àa uestàapa tatàesàfaà
una explicació i valoració general del patrimoni dividit per les zones establertes aàl apa tatà .6 
Aquests apartatsà e e ààaàse àu aà e aàd es ue aàoàsu a iàdelà ueàesàdes iu àe àdetallà
e à lesà dife e tsà fit esà delà apaà pe à ueà ta à s hià i loue à elsà ele e tsà o fitxats o 
desapareguts. Dins aquests grans grups es podrien diferenciar diferents famílies que per les 
característiques pròpiesà ueà o te e às i loue àe àu àdeàsol. 

A grans trets hem diferenciat els següents grups: 

-Patrimoni medieval. 

.Jaciments arqueològics. 

.Masies, obra popular i activitats pre industrials. 

.Patrimoni religiós. 

.Camins rals i obres de fàbrica relacionades amb es camins (hostals, ponts i hospitals) 

.Elements vinculats a la mineria i la industrialització 

.Festes i tradicions. 

.Patrimoni natural. 

.Patrimoni Documental. 

.Altres. 

1.El patrimoni medieval. 
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El patrimoni medieval correspon amb un important llegat que preserva el municipi de 
Guardiola de Berguedà. A grans trets aquest patrimoni és més del 50% del patrimoni que 
conforma el municipi jaà ueà aàse àu àllo à oltào upatàiàha itatàdu a tàl edatà itja a.àDeàfetàià
tal com hem anat veient va ser centre i escenari de dos grans poders que rivalitzaren entre 
ells;àpe àu aà a daàelà o esti àdeà“a tàLlo e çàpe àpe àl alt aàlaà a o iaàdelsàPi sàamb seu 
a la vila de Bagà. A banda d ai  s hià ea e à ià dese olupa e à u à seguità deà u lisà deà
població, parròquies, vinyes camps de conreu que ocuparen tot el territori que conforma el 
municipi i distribuït entre les valls del Gavarrós, la vall de Gréixer,à laà allàd Ei a,à laà allàdelà
Bastareny, la zona de Brocà i que a nivell de conjunt es denominà com a Vallis Huchranensis. 
La cronologia de la majoria del patrimoni medie alà do u e tatà sà deà l altaà edat mitjana 
oscil·la entre els segles X a XIII però també hi haàu à o à o eàd ele e tsàd poca baix 
medieval. En aquest apartat hem intentat agrupar la majoria dels elements fitxats en el 
present mapa i enumerar-los seguint aquest gran grup o família.  Val a dir que gairebé en 
totes les grans masies visitades, especialment Cal Companyó, Rotllant, Torre de Foix, Vilella, 
Vilalta, Cal Josepó de Gréixer, Casa Gran de Gréixer,à l Hospitalet,àCa a es,àPa di ellaà iàP atà
Terrer contenen restes del període medieval en alguns paraments exteriors o interiors que 
cal estudiar a fons en el moment que es puguin realitzar obres de reforma i manteniment de 
cara a poder-losà pote ia .à Ta à s haà istà ià lo alitzatà u à o à o eà deà asos,à alousà ià
vinyes que apareixen documentats en els documents de sant Llorenç i que gràcies a la 
o fe i àd a uestàt e allàhe àpogutàsitua ,à onèixer i fitxar, registrant-los de cara a futures 

intervencions. Val a dir que una de les troballes més destacables ha estat la de la localització 
deà l a ti à astellàdeàGavarrós que fins aleshores era desconegut i que nosaltres hem tingut 
ocasió de conèixer gràcies a les indicacions de Josep Sánchez i incorporar-lo a la llista dels 
ele e tsà edie alàiài i ia àt itsàdeà a aàalàseuà egist eàjaà ueàesàt a taàd u àele e tà ueà
per la seva naturalesa hauria de ser u àBCIN.àáà a daàd a uestsà s haàd i lou eàe àa uestà
gran apartat el monestir de Sant Llorenç i el castell de Guardiola però també els ponts de 
Gua diolaà deà “aldes,à deà Calà Ti e tà ià deà “a tà Naza ià elsà di e sosà oli sà ueà s ha à pogutà
documentar. Cal no oblidar els elements mobles ja siguin petris, escultòrics o de talla que hi 
ha al municipi i als museus. 

Fo e àpa tàd a uestàpat i o iàelsàsegüe tsàele e ts: 

Casa de Cal Companyó, uï esàd u aàantic mas a Cal Companyó, elements arquitectònics de 
Cal Companyó, contrapès de premsa de cal Companyó, Casa de Vilella, elements 
arquitectònics de Vilella, casa dels masovers i coberts de Vilella, casa de Vilalta i Serradet, 
cambra amb volta de canó e Cal Vilalta, cal Cosí, el Puig, casa Subirana, Castell, ermita de 
Sant Marc de Brocà, Cerconeda, Clarà, elements arquitectònics de Clarà, Sant Martí de Brocà, 
Rotllant, elements arquitectònics de Rotllant,à ‘uï esà d u à a ti à asà als plans de Rotllant, 
Contrapès de premsa de la Talaia, Cavallera, Reboll, Molins de Sant Llorenç, eremitoris de 
Sant Llorenç, basílica paleocristiana de Sant Llorenç, església del monestir de Sant Llorenç, 
claustre i dependències monàstiques de Sant Llorenç, restes del cementiri dels monjos i 
altres dependències, finestra decorada amb relleus pre romànics de Sant Llorenç, elements 
arquitectònics del monestir de Sant Llorenç, pica baptismal de Sant Climent de la Torre de 
Foix, material arqueològic dipositat al museu de Berga, Sant Miquel de Sant Llorenç,  
jaciment del Vilar, casa del Vilar, contrapès de premsa del Vilar, Les Llenes, Pont vell de 
Guardiola, Pont damunt de la riera de Saldes, castell de Guardiola , molí de Guardiola, moles 
del molí de Guardiola, molí de Bossoms o Riaup, Torre de Foix, elements arquitectònics de la 
torre de Foix, sant Climent de Vallcebre o de la Torre de Foix,à uï esàd u àa ti àmas a la Torre 
de Foix,à uï esàd u àa ti à as prop de Soldevila, ruïnes d u àa ti à asàalàJou,à“olde ila, Sant 
Salvador del Jou, el Far del Jou, pont de Cal Tinent, Pont de Sant Nazari, sant Andreu de 
Greixer, encenser de Greixer, Greixer, Santa Maria de Rocasança, Hospitalet de Rocasança, 
uï esà d un vilatge a Millares,à asaà d Escriu, castell de la Roca Gavarret, mas de les 
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Trevanoses, molí de Massaner, casa de Massaners, conjunt de Cabanes, església de Sant 
Genís de Gavarrós, parament romànic de Sant Genís, Casa en Vila, la Coma, mas del clot del 
Saborell al coll del Vent, poblat de la roca de Gavarret, casa de Pardinella, casa del Prat Terre, 
casa del Camp del Mill, moles de Pardinella i altres elements pètris, pi aàd oliàdeàCa a es, 
pallissa i quadres de Pardinella, molí de Greixer, font de la set, camí ral de Berga a Bagà, camí 
de Sant Llorenç, camí de Coll de Jou, camí de Gavarros, Camí de Guardiola a la Pobla passant 
per Brocà, Carrera de Cal Companyó a Vilalta i Rotllant, camí de Gréixer a Coll de Pendís, camí 
del Collet a Vallcebre, cal Josepó de Greixer, font de Sant Llorenç, material arqueològic 
procedent del monestir de Sant Llorenç, material arqueològic procedent del castell de 
Guardiola i elements arquitectònics de cal Frare. 

Elsàele e tsà oàfit atsàesàdes iu a àaàl apa tatà o espo e t 

2. Els jaciments arqueològics. 

El municipi de Gua diolaàiàtalàià o àhe à istàaàl apa tatàd i te e io sàe àelàseuàpat i o i, 
ha estat u àllo ào às hiàha àpo tatàu à o à o eàd i te e io sàa ueol gi uesà e t adesà
especialment al monestir deà“a tàLlo e çào às hiàa tua des del 1982, però també al castell de 
Guardiola, declarat BCIN i que per normativa i llei és obligat feu un seguiment arqueològic 
adaà egadaà ueàs hiàpo tiàaàte eàu aài te e i àjaàsiguiàdeà o solida i ,à etejaàoàestudi.àáà

banda també s ha àfetài te e io sàaà“a tàMartí de Brocà, a Sant Climent de la Torre de Foix 
i també una prospecció amb resultats negatius durant les obres de millora de la carretera de 
Guardiola a la Pobla de Lillet. No obstant això, en el present mapa hem inclòs un bon nombre 
de jaciments arqueològics, molts dels quals formen part del patrimoni medieval, citat a 
l epígraf anterior i que caldria posar en valor i afegir-loàaàl I e ta iàdeàPat i o iàárqueològic 
de la Generalitat de Catalunya (IPAPC) tenint el mateix tractament que la resta de jaciments. 
Caldria posar en valo à laà g a à ua titatà deà asiesà ueà o te e à estesà d ele e tsà
arqueològics a Brocà, Gavarrós, Torre de Foix, Gréixer i Reboll. Aquestes masies, moltes de 
les qual estan incloses al catàleg de masies del municipi de Guardiola, seria convenient de 
realitza à u à estudià hist i à ià a uite t i à e à elà o e tà ueà s hià po t sà aà te eà alguna 
intervenció per petita que fos, a fi de documentar els elements més rellevants, conèixer la 
seva evolució històrica i arquitectònica i marcar uns paràmetres de cara a la seva restauració 
respe ta tà l a uite tu a,à tipologiaà ià est u tu aà a uite t i aà deà l ele e tà e ita t així, 
intervencions poc respectuoses i destructives amb el patrimoni. La majoria dels elements 
d po aà edie alàpe à laà se aà atu alesa i encara que a la fitxa es denominin amb un altre 
concepte (conjunt arquitectònic, edifici, obra civil...) es consideren també jaciments 
arqueològics 

áà o ti ua i à lliste àelsàele e tsà ueàs ha à ide tifi atà o àaà ja i e tsàa ueol gi sàe à laà
o ep i àdelà apaàdeàPat i o ià ià ueà ta à s hià i loue àalgu esà asiesà o pleta e tà

arruïnades. En caldria destacar: 

‘uï esàd u aàantic mas a Cal Companyó, Casanova de Cal Companyó, casa de Segarulls, el 
Puig, casa de Dal, Cerconeda,à uï esàd u à as a Plans de Rotllant, basílica paleocristiana de 
Sant Llorenç, restes del cementiri dels monjos i altres dependències de Sant Llorenç, Sant 
Miquel de Sant Llorenç, jaciment del Vilar, Les Llenes, ruï esàd u àa ti  mas a torre de Foix, 
uï esàd u àantic mas a Soldevila, ruïnes d u àa ti à asàalàJou,à uï esàd u à ilatgeàaàMillarès, 

cal Po, Castell de la Roca Gavarret, mas de les Trevanoses, casa en Vila, mas del Clot del 
Saborell al Coll del vent, poblat de la Roca Gavarret, Cal Mariano, casa vella de Cabanes o cal 
Pla, Ca la Pastora de Greixer, casa de la Font del Faig, restes de barraques de pastors a 
Cabrera, restes de barraques de pastors a canal de la Serp, restes de cabanes de pastors a 
Balma Roja i Gavarrós.  
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Pelà ueàfaàalsàele e tsà oàfit atsàesàdes iu a àaàl apa tatà o espo e t. 

3. Masies, obra popular i activitats pre industrials. 

Les masies corresponen amb un conjunt patrimonial molt destacat al municipi de Guardiola, 
jaà ueàpe àu aà a daàsuposaàu à o à o eàd ele e tsàfit atsà iàpe à l alt aàpelàseuà i te sà
arquitectònic. Les masies poden correspondre amb un immoble isolat (una masoveria) o a 
grans conjunts arquitectònics formats per la casa pairal, les masoveries, els coberts, les 
pallissesàiàl e aàdeà at eàelàg a.àáàGua diolaàs ha àide tifi atàu à o à o eàd a uestàtipusàdeà
bens, molts dels quals han estat fitxats. Les masies són un tipus de bé que es relacionen amb 
laà o upa i à delà te ito i,à l e plota i à delà os ,à laà iaà delà estia à ià laà ea i à deà zo esà deà
conreu. La majoria de les masies de la zona de Brocà amenacen en desaparèixer, entre elles 
els conjunts patrimonials de Vilella, Rotllant i Vilalta que amenacen en desaparèixer ja que fa 
temps que estan abandonades i presenten un avançat estatàdeàdeg ada i .àáàtallàd e e pleà
Rotllant i Vilella són les que presenten un perill més immediat i que caldria solucionar amb 
urgència ja que corresponen a importants conjunts arquitectònics amb un notable interès 
arquitectònic, històric i també artístic. Per contra la de Cal Companyó, Cabanes, Pardinella, 
Gréixer, Hospitalet i Torre de Foix presenten un bon estat de conservació i fins hi tot en 
algunes (Torre de Foix) els seus propietaris en tenen especial cura i consciència de la seva 
importància.  

Com a trets més rellevants de les masies del terme de Guardiola en destacaríem les eixides 
de fusta de les façanes de migdia, els gran voladísà deà lesà o e tes,à l est u tu a de pedra i 
maçoneria, tàpia i entramat de calç i també les pallisses i cobertes amb les mateixes 
característiques i amb cobertes de teula ceràmica. 

Lligatà aà lesà asiesà hià hau ie à elsà ele e tsà d o aà popula  i activitats pre industrials 
relacionats de forma directa amb les mateixes i que correspondrien als murs o feixes dels 
camps de conreu, les carreres o camins, els forns de pa, els molins hidràulics les sèquies i 
també els elements ueà a à i ulatsàa àl a ti itatà a ade aàiàdeàlesàpastu esà o àa aàlesà
pletes, orris, bordes, cabanes de pastors localitzats a Gréixer i Sobretot a Gavarrós. El port de 
Gavarrós va ser una zona molt freqüentada pels ramats de la transhumància bovina i ovina 
que durant les temporades estiuenques es traslladaven dels territoris del sud de Catalunya 
seguint les vies o camins ramaders. Aquest en podria ser el cas del monestir de Poblet on es 
t à do u e ta i à ueà elsà seusà a atsà pastu a e à aà lesà u ta esà deà Castella à deà Hug, 
Toses i Gavarrós; és a dir als plans de Canells, Coll deàPal,àplaàd E ols,àPa di ellaà iàTossalàdeà
Rus.  
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Masies de Companyó, el Vilar, cal Josepó de Gréixer, Rotllant, Masdepei, la Creueta, Cal Muntaner, 
Pardinella, Cabanes, Vilella, Torre de Foix, Galló, Hospitalet, casa gran de Gréixer i la caseta de 
Gavarrós. Totes elles mostren les característiques pròpies de les masies de les zones de muntanya. 

En el present treball hem fitxat en aquest grup els següents elements: 

Cal Companyó, teuleria vella de Cal Companyó, forn de calç de cal Companyó, teuleria nova 
de Cal Companyó, forn de guix a la zona del Berenador, casanova de Vilella, les Planes, Vilella, 
casa dels masovers i coberts de Vilella, casa de Segarulls, Cal Vilalta i Cal Serradet, Cal Cosi, 
casa Subirana, Castell, Caseta de Castell i cal Joanó, casa de Dalt, barraques de vinya dels 
camps de dalt o pla Solà, Cerconeda, Clarà, Rotllant, Cal Galló, Cavallera, Cal Blau, Hostal 
Nou, Molí de la Farga, Casa Duaner, pontarró de la Farga, mola de l a ti à olí,àCalàF a e,àCalà
Pontarró, Reboll, casa del Vilar, molí de Guardiola, Hostal de Guardiola, moles del molí de 
Guardiola, casa pairal del Collet, els Fangassos, el Castellot, Masdepei, molí de Bossoms o 
Riaup, Riaup, Torre de Foix, Soldevila, casa del Jou, Cal Clotet i Cal Janola, pont de Cal Tinent, 
Cal Tinent, pont de Sant Nazari, Greixer, Hospitalet de Rocasança, Millares, casaàd Es iu,àCalà
Po,àL Est et,àLaà aseta, molí de Masaners, casa de Masaners, La rectoria de Gavarros, conjunt 
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de Cabanes, casa en Vila, Cal Serres i Cal Muntaner, Casa Freda, la Creueta, La Coma, Pla de 
l á aà Vell,à asaà deà Pa di ella, elements arquitectònics de Pardinella, casa del Prat Terrer, 
casa del Camp del Mill, moles de Pardinella, Cal Mariano, pallisses de Cabanes, cal Masover 
de Cabanes, pallissa i quadres de Pardinella, casa Vella de Cabanes o Cal Pla, molí de Gréixer, 
camins Rals de Guardiola de Berguedà, camí ral de Berga a Bagà, camí de Sant Llorenç, camí 
de Coll de Jou, camí de Gavarrós, camí de Guardiola a la Pobla passant per Brocà, carrera de 
Cal Companyó i Rotllant, Camí de Gréixer a Coll de Pendis, Camí del Collet a Vallcebre, murs 
de pedra seca de Brocà,  Clarà, Cercuneda ià“ol àdeà“a tàMa ,àCasaà o aàd E ols, Cal Josepó 
de Gréixer, Ca la Pastora de Gréixer, caseta dels Carboners de Gréixer, casa de la Font del 
Faig, restes de barraques de pastors a Cabrera, restes de barraques de pastors al Canal de la 
Serp, restes de barraques de pastors a Balma Roja i Gavarrós, Elements arquitectònics de cal 
Frare i quadres i rectoria de Gréixer. 

Els elements no fitxats es descriuran i enumeraran en el corresponent apartat. 

 

4. Patrimoni religiós 

Com a patrimoni religiós hi inclouríem tots aquells béns vinculats amb un edifici, àmbit o 
culte eclesiàstic. Aquest camp  tal i com succeïa en els altres casos pot ser repetitiu de molts 
dels elements ja que poden ser obres religioses, de caire popular i d`època medieval. No 
obstant això els hem volgut diferenciar de la resta, malgrat que estiguin relacionats amb les 
anteriors famílies. 

En aquest grup hi hauríe àd i lou eàelsàsegüe tsàele e ts: 

Fo sàdo u e talà aà l a iuàDiocesà de Solsona, Fons parroquial de Sant Andreu de Gréixer, 
Fons parroquial de Sant Genis de Gavarrós, fons del monestir de Sant Llorenç conservat a 
l arxiu de Montserrat, capella de Santa Eulàlia de Vilella, Ermita de Sant Marc de Brocà, Sant 
Martí de Brocà, Creu del cementiri de Sant Martí,à Po tadaà deà l esgl siaà de Sant Martí de 
Brocà, La Puríssima, Eremitoris de Sant Llorenç, restes de la basílica paleocrsitiana de Sant 
Llorenç,àl església del monestir de Sant Llorenç, claustre i dependències monàstiques de Sant 
Llorenç, Restes del cementiri dels monjos i altres dependències, Finestra decorada amb 
relleus pre romànics de Sant Llorenç, Elements arquitectònics del monestir, pica baptismal de 
Sant Climent de la Torre de Foix, Sant Miquel de Sant Llorenç, Sant Climent de la Torre de 
Foix, Sant Salvador del Jou, Sant Andreu de Gréixer,àl encenser de Sant Andreu, Santa Maria 
de Rocasança, La rectoria de Gavarrós, Sant Genis de Gavarrós, el parament romànic de Sant 
Genis, El comunidor de Sant Genis, creu de la Coma, capella de Sant Josep de Pardinella, clau 
de sant Llorenç i les quadres i rectoria de Gréixer. 

Elsà ele e tsà ueà ueda ie à fo aà d a uestà o elements no fitxats en parlarem al se apartat 
corresponent.. 

5. Camins Rals i obres de fàbrica relacionades amb els camins (hostals, ponts i hospitals 

Hauríe àd i lou eàe àa uestàg upàtotàelà ueàs àelsà a i sà als,à a i sà a ade sà iào esà
d enginyeria de fàbrica; en aquest cas ponts i hostals. Hem volgut establir aquest grup 
perquè el terme municipal de Guardiola engloba molts dels elements que van vinculats amb 
a uestaà tas aà ià ueà osalt esà he à olgutà efle ti à e à u à d a uestsà g ups.à He à pogutà
identificar cadascun dels camins que hem fitxat de forma individual, tota vegada que els 
elements de fàbrica com ara els ponts i els elements que hi anaven associats com ara els 
hostals i els hospitals també els hem volgut vincular en aquet grup. Els camins són elements 
d u aà i po ta tà elle iaà jaà ueà ens ajuden a entendre el desenvolupament, ocupació i 
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transformació del territori. A Guardiola hem pogut identificar el que es coneixia com a 
st ata àoà a íàdeàBe gaàaàBagà i Cerdanya i molts altres de menors que també mostren una 

certa entitat ja que servien per connectar alous, vinyes, masos i fins hi tot llogarrets. 

Com a camins principals cal esmentar els següents elements: 

Camí de Berga a Bagà. 

Co espo à a à elà a íà p i ipal,à o egutà a à elà o à deà st ata .à El camí de Berga es 
conserva en nombrosos tra sà desà deà l álfa à fi sà alà u i ipià deà Bag .à Esà potà essegui à
completament en un tram de més de 2 Km amb restes d'empedrat de còdols i murs de 
contenció. A la zona del Collet el camí s'ha perdut però creuava pel pont vell de Guardiola per 
sota del castell i passava per la riba dreta del Llobregat seguint el traçat de l'actual C-16. A 
Guardiola el camí passava per Cal Frare i Reboll fins a creuar el Bastareny per damunt del 
pont de les dues sors o pont de Tarradellas a Bagà. Aquest camí travessava el nucli de Bagà 
amb les entrades i sortides a la vila formant carreres entre els camps, i enfilava cap als passos 
de Coll de Jou i coll del Pendís seguint la traça del riu Gréixer. El tram de la central del Collet 
conserva l'empedrat original i els murs de contenció. Passa per la llera dreta del Llobregat i es 
dirigia fins a l'hostal de l'Alfar seguint en part el traçat de la actual  C-16. Aquest tram és el 
que es conserva en més bon estat. 
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Camí de Sant Llorenç. 

Petit tram que va de Cal Frare al monestir de Sant Llorenç passant pel costat dels molins 
fariners i per la part nord-est del monestir. És un tram petit i empinat que conserva en bon 
estat l'empedrat de l'antic camí amb còdols de riu col·locats de cantó, trenca aigües i també 
alguns murs de contenció. Aquest camí era l'antic accés al monestir i també a Sant Miquel, el 
Vilà i les Llenes. El tram del monestir és el més ben conservat i coincideix amb el pas del 
GR.4.2 
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Camí de Bagà a Gréixer i de Gréixer a Coll de Pendis i de Gréixer a Coll de Jou. 

Es tracta de dos camins que enlloc de ser-ne dos, en realitat és un de sol; el principal de 
Cerdanya que es ramifica amb dues bifurcacions que es corresponen amb dos colls; el de Jou 
que era el més sovintejat i el del Pendís. El camí sortiria de Bagà per la Creu de l'Hom i 
enfilava cap a Riugréixer, estret de Malgrau on creuaria pel pont homònim i passaria pel 
costat de la pedrera de l'església de Bagà a la zona de l'estret de Malgrau o grau de Palau. A 
continuació seguiria pel molí de Gréixer, Cal Tinent on travessaria altre vegada el riu Gréixer 
pel pont de Cal Tinent i arribaria al pont de Sant Nazari. Allí hi tindríem una bifurcació que 
aniria al coll de Pendís per Gréixer. El camí principal seguiria per sota de Millarès arribaria a 
l'Hospitalet de Rocasança i ascendiria planejant fins el Claper. D'aquest indret començaria 
una forta pujada que el camí aniria fent continus revolts per ascendir a Rocasança i 
posteriorment al Coll de Jou i Altar del Mila. Aquest tram de Rocasança a Coll de Jou és el que 
conserva restes de l'antic empedrat de còdols de riu, units amb argamassa de calç i murs de 
contenció amb trenca aigües. Aquests trams ens donen més la idea de com hauria estat 
aquest antic camí de ferradura i bast. Altres trams serien a la zona de Cal Tinent vell i a 
l'estret de Malgrau. Ja en el terme de Bagà; el tram que va de Bagà a la Creu de l'Om 
conserva en bon estat part de l'antic empedrat i els murs que delimiten les carreres i 
conreus. Cal fer es e tà deà l edifi ià deà l Hospitalet que tal i com diu el seu topònim 
corresponia amb un hospital de peregrins que es dirigien a Cerdanya per aquest pas i que 
rebien hospitalitat en aquest lloc en cas de mal temps. Correspon amb un dels pocs hospitals 
medievals ques es conserven a Catalunya erigit al mateix moment que el del Pimorent i coll 
de la Perxa (segle XIII). 
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La ramificació de Coll de Pendís sortia des del pont de Sant Nazari de Gréixer i es dirigia a 
Gréixer,à ollà d Es iu,à fo tà delà Faigà ià Coll de Pendís pe à o ti ua à pe à laà allà deà l Ingla, en 
territoris cerdans fins a Bellver de Cerdanya. La hipòtesi que alguns han afirmat que el camí 
del Pendís sortia per les cases de l'Hostalet i del veïnat del Forat (Terme municipal de 
Gisclareny) i pujava pel torrent homònim per la zona dels Empedrats ,és una hipòtesi poc 
fiable atès que la zona dels Empedrats resultava ser una zona que patia fortes avingudes del 
torrent del Forat en temporades plujoses que en malmetia greument l'antic camí. Val adir 
que aquesta zona és un engorjat molt abrupte on el camí per ascendir a la "font d'Escriu" ha 
de superar un fort desnivell. Sembla ser que aquest traçat es va emprar com a camí ral 
secundari en temps molt més moderns, ja que encara hi ha alguns trams amb empedrat i 
també un pont. Tot i així el camí originari passava per la zona que descrivim. 
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Camí de Brocà a la Pobla i camí de Gavarrós 

l'antic camí ral de Guardiola a la Pobla passant per Brocà. Aquest camí inicialment seria el 
que sortiria de Bagà i es dirigiria a la Pobla de Lillet passant per Brocà per la zona del torrent 
del Mig fins als plans de Rotllant, Rotllant, Brocà, Vilalta on hi hauria un encreuament que 
pujaria a Subirana, costes de Sant Marc i Pla de l'Arca  creuant cap a Gavarrós per la vall de la 
Coma. El camí principal continuaria per la casa de Segarulla, Companyó, travessaria per 
Vilella i arribaria a l'Espelt. En aquest indret creuaria el Riutort per un pont d'un sol ull a 
l'alçada del molí de l'Espelt i continuaria fins a Sant Cecília de Riutort i la Pobla. Es conserven 
alguns trams ja que han estat aprofitats per a senders locals i també com a PR i itineraris de 
curta distància .Amb tot, el traçat que descriu C.A. Torres (C.A. Torres, 1905) encara es pot 
resseguir en bona part destacant els trams envoltats per murs o Carreres a la zona de Brocà, 
de Cal Companyó i Vilella. Antigament no es passava per Guardiola ja que per accedir a Brocà 
s'hi anava pels plans de Rotllant que tenia l'encreuament al torrent de Mullapà. A Guardiola 
hi passava el camí principal de Berga a Bagà per les planes de Reboll i Cal Frare. Existia un 
altre camí que de Guardiola anava a la Pobla i que seguia el traç de la b-402. Aquest segon 
camí és explicat per c:A. Torres en un altre itinerari que surt des de Guardiola 

El camí de Gavarrós sortiria des del pont de l'Espelt (Terme de la Pobla de Lillet) pujaria a 
Gavarrós i ascendiria a Pardinella, castell de la Roca de Gavarret, Erols i Coll de Pal. Aquest 
camí seguiria paral·lel el Riutort fins a l'alçada de l'Estret. En tot aquest tram el camí ha estat 
substituït per la pista actual. Una vegada a la casa de l'Estret trobaríem una bifurcació d'un 
sender que pujaria a la Coma i Pla de l'Arca i potser també al Saborell seguint la carena de 
Sant Marc (actual GR.4.2). El camí principal pujaria fins a la caseta on hi  trobaríem 
l'encreuament del camí que pujaria al castell de la "Roca de Gavarret" seguint el collet de les 
Trevanoses i també el mas de les Trevanoses. En aquest tram el camí es pot resseguir ja que 
encara es conserva algun pas amb un "grau" i l'antic empedrat amb restes dels còdols de riu i 
algun trenca aigua fins arribar a Prat Terrer i Pardinella on encara es pot resseguir la seva 
traça. El camí principal seguiria des de la Caseta per sota de la pista actual passant pel molí 
de Massaners, pujaria a la serradora i Casa de Massaners i arribaria a Sant Genís per 
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continuar pujant cap a Casa freda i arribar als rocs de Canells i les pastures de Coll de Pal. 
Aquest tram de la caseta  a Massaners encara es pot resseguir enmig de bosc amb part del 
traçat del camí empedrat i els murs de contenció de pedra seca i fins hi tot trenca aigües. 
Prop del molí de Massaners s'endevinen encara les traces o estrep d'un pontarró que 
accediria al molí. 

 

 

Ca í del Collet d’Ei a a Vall e re 

Restes de l'antic camí ral de Saldes que partia del Collet. Es conserva de manera fragmentària 
i parcial ja que ha estat embegut per la B-402 en el seu tram inicial. Hom pensa que aquest 
camí que partia des del camí principal de Berga a Bagà seguia paral·lel a la riera de Saldes 
travessant pel pont de Saldes i pujaria per la riba esquerra passant per sota de la casa del 
Castellot la qual possiblement seria una torre de vigilància. A continuació arribaria fins a 
"Grallera" i creuaria la riera prop del molí de Bossoms prop de l'actual passarel·la o pont que 
hi ha. En aquest punt es bifurcaria i una part aniria per la riera de Bossoms, molí homònim i 
seguiria cap a Riaup, Soldevila, Masdepei i Torre de Foix. Aquest camí en aquest tram de 
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Bossoms a Soldevila encara es pot endevinar part del seu antic traçat enmig del bosc i parts 
de pastura que seguia les corbes de nivell amb un pendent més aviat suau. Del pont damunt 
de la riera de Bossoms en sortiria un altre sender que ascendia fins a Sant Julià de Fréixens ja 
a Vallcebre. Aquest segon tram també hem pogut endevinar alguna part del seu antic traçat i 
dels murs que el contenien. Es conserva força perdut ja que ha estat embegut en part per 
l'actual sender i pista forestal. 

 

En aquest grup hi hem inclòs els següents elements: 

Hostal Nou, Cal Frare, Pont vell de Guardiola, Pont sobre la riera de Saldes, Hostal de 
Guardiola, pont de Cal Tinent, pont de Sant Nazari, Hospitalet de Rocasança, casaàd Es iu, 
camins rals de Guardiola de Berguedà, Font de la set, camí ral de Berga a Bagà, camí de Sant 
Llorenç, camí de Coll de Jou, camí de Gavarrós, camí de Guardiola a la Pobla passant per 
Brocà, carrera de Cal Companyó i Rotllant, camí de Gréixer a Coll de Pendís, camí del Collet a 
Vallcebre, casa de la Font del Faig i elements arquitectònics de cal Frare. 

Els elements  com ara l hostalà delà Fa ,à laà pala aà deà l hostalà deà Gua diola,à laà pala aà deà
Bosso s,à laàpala aàdeà es lesàa gues ,àelàpo tàdeàl Espeltà ià lesà estesàdeà l a tigaà asaàdeà
CalàGua diolaàs e posa a àaàl apa tatàdelsàele e tsà oàfit ats. 

 

6. Patrimoni industrial i miner. 

E à laà atego iaà deà Pat i o ià i dust ialà ià i e à hià t o e à u à g a à o eà d elements 
inventariats i també uns quants de no fitxats. El municipi de Guardiola i talàià o às haà istàaà
l apa tatàde síntesi històrica, va patir una gran transformació a  mitjans del segle XIX i principi 
del segle XX. En aquest apartat hi diferenciarem cinc grans obres que motivaren un gran 
ei e e tà ià a ià deà l a ti itatà e o òmica del municipi. Aquestes  grans obres foren la 

construcció de la colònia Pujol i Thomas a la zona del Collet que significà la transformació de 
l a tigaà asaàpai alàdeà laà atlliaàdeàBe gaàe àseuàdeà laàfa ília Pujol i Thomas, la construcció 
d u aà f i aà deà i e tà a à elsà ha itatgesà delsào e sà ueà hià esidi e à ta tà aà laà zo aà delà
Colletà o àaà laà deà lesà asesà o es à ià totsàelsàse eisà e essa isàd u aà ol ia,àtotaà egadaà
ueàs o i e àalgu esà i esàpe àe t eu eàlaàped aàiàt a sfo a -laàe à a filà e e tosà olletà
ào àe a aàa uià s e p aàpe àaà laà o st u i .àU aàalt eàg a à efo aà ueà s hià aàpo ta àaà
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terme va ser la construcció de la resclosa del Canal industrial de Berga per la mà de Marcel·lí 
Boixader que va significar un gran avenç tècnic per la ciutat de Berga ja que va poder portar 
aiguaàpe àfe à ou eàlaà fa i aàdelàCa al ,àlaàdeà Ca u osà et li os àiàlaàdeà Llu s .àá uestà
a alà te iaà laà es losaàaàp opàdeà l aigua a eigàdeà la riera de Saldes amb el Llobregat i els 

primers quilòmetres transcorrien pel terme municipal de Guardiola. 

L e plota i àdeàlaà o aà i e aàdeàFígolsàiàposte iorment de la torre de Foix i del Collet per 
extreure elà i e alà delà a à o à aà fo tà d e e gia, va implicar la realització de grans 
infraestructures,à e t eà ellesà l a i adaà delà fe o a ilà aà laà zo aà deà ‘i e aà ueà sig ifi à laà
creació i orige à d u aà estació terminal que donà peu a la creació d un poble (nucli de 
Gua diola àa àtotsàelsàseusàse eisàpe àlaà àdeàl e p esa iàJoseàE i ueàOla oàiàLo zaga,à
comte de Fígols. El mateix Olano aàse àl e a egatàdeà o st uir la central hisdroelèctrica del 
Collet que alimentava laà o aà i e aà deà Fígolsà g iesà aà laà o st u i à d u à a alà ueà
recollia les aigües del Bastareny i del Llobregat per mitjà de dues rescloses encadenades. La 
u i à deà Gua diolaà a à laà f i aà deà i e tà ásla dà deà Castella à deà Hugà s a o segui iaà
mitjançant laà o st u i àd u àt e àdeà iaàest etaàoà a ilet à ueàdu a tà oltàdeàte psàva 
se àl ú i à itj àdeàt a spo tà ueàu iaàGua diolaàa àlaàPo laàdeàLilletà iàCastella àdeà Hug i 
que transportava el carbó del Catllaràs, elà i e tàdeà l ásla dà iàpotse àe àalgun moment el 
petroli de Riutort.àFi al e tàelà àesà aàde idi àd e t eu eàlaàfustaàdeàlesào aguesàdeàBag àià
Gis la e à itja ça tà u aà ago etaà deà t a i à a i alà oà t a iaà deà sa g à ià ueà a uià
o stituei àu aàpopula à ià t a s o egudaà iaà e da à ueàesà o eix amb el nom de Via del 

Nicolau. Aquesta via va ser construïda el 1914 per Tomás Nicolau i Prieto. Gran part del seu 
recorregut transcorre pels Termes de Bagà i Gisclareny. 

  

  

Resclosa del canal industrial, colònia Pujol i Thomas, Central hidroelèctrica del Collet i estació de 
Gua diola.àEle e tsàdeàl e aài dust ialà ueàsig ifi a e àu aàg a àt a sfo a i àalà u i ipi 

Inclourem en aquest grup els següents elements: 

Antiga mina de barita del coll de Cabrera, mina de petroli de Riutort, mina del Coll de Joncar, 
Bocamina sota la fàbrica de ciment, foradada de sota el Collet, mina vella del Collet, 
bocamines noves del Collet,  carregador del Collet i telefèric de Vallcebre, bocamina del 
Casalot o mina Lafuente, mina de pedra de la Torre de Foix, bocamina de la Fai, de la Torre o 
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del Boter, mi aàdelàplaàdelàBu ,à i aàd U uti, bocamina del Castellot, bocamina del Colletà o 
Masdepei, mi aà d aiguaà delà Vila ,à Hostalà Nou,à Caà laà Co sol, Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, La Puríssima, antiga estació del Carrilet, central de la Farga, resclosa i Canal de la 
Farga, central hidroelèctrica del Collet, rescloses i canal de la central hidroelèctrica del Collet, 
resclosa i canal industrial de Berga, colònia Agrícola Pujol i Thomas al Collet, casa pairal del 
Collet, cases noves del Collet, els Fangassos, resclosa i canal de la fàbrica de ciment Pujol i 
Tho as,àL Est et, ferreria de Quim Casas, pont de Cal Cucurull, estanyet de Gréixer, búnquer 
del carrer Comerç, locomotores del fer o a ilà Be ga .  

Com a patrimo ià oàfit atà alàes e ta àu aà ollaàd ele e tsà ueàe posa em en el seu capítol 
específic. 

7. Festes i tradicions. 

En aquest grup hi ha un important nombre de festes, aplecs i tradicions de Guardiola que són 
testi o iàd u àg a à a ietatàiàdi e sitatà ultu alàdeàlaàse aàgent i del patrimoni etnològic. 

Entre ells cal esmentar: 

Llegenda del castell dels Moros, llegenda de Gréixer, batalla de l aigua a eig del Llobregat, 
llegenda de la troballa de la verge de Roca Sança, llegenda deà l HostalàC e at, cançó de la 
font del Faig del Mestre Elisard Sala, llegenda de Sant Marc, aplec de Sant Marc, aplec de 
Gréixer, pessebre vivent del barri Bastareny, aplec de Gavarrós, nits musicals de Sant Llorenç, 
festa Major de Sant Llorenç, festa de la truitada de les Pasqüetes, mercats de Guardiola i 
aplec de Rocasança. 

Hià haà alt esà festesà ueà oà he à o atà à e à a uestà apítolà ià ueà e à pa la e à aà l apa tatà
d ele e tsà oàfit ats . 

 

8. Patrimoni natural    

Bona part del terme municipal de Guardiola discorre en terrenys del Parc Natural del Cadí 
Moixeró, fet que provoca que tingui un patrimoni natural privilegiat. El Parc natural del Cadí 
abasta un total de 17 municipis repartits entre les comarques del Berguedà, La Cerdanya i 
l áltàU gellà ià a aça les serres del Moixeró, del Cadí, del massís del Pedraforca, de la Tosa 
d álpàiàdelàPuiglla çada.àBona part dels terrenys de la vessant sud del Moixeró corresponen a 
Guardiola i això fa que contingui paratges de gran bellesa com els de Gréixer, Escriu, Millarès, 
la Font del Faig i també de Pardinella i Rocs de Canells. La principal característica és la 
iodi e sitatà d esp iesà ià h itatsà ueà hià iue à ai íà o à ta à els seus paisatges 

protagonitzats per estatges alpins, subalpins i montà caracteritzats per pinedes prats alpins i 
roquissars a les parts més altes, pinedes de pi negre, avetoses i pi roig als estatges mitjans i 
fagedes, rouredes i algun alzinar a les parts més baixes. A  les proximitats dels rius abunda 
una vegetació pròpiaàdeà lesà lle es.àTotàai à aàa o pa atàd u à o à o eàd espècies de 
fauna com els isards, cabirols, gallà fe ,à pi otà eg e,àpa dalà d alaà la a,à espa e à d esta ,à
salamandres, granota reineta, la marta i el gat fer. En aquest grup hi hem inclòs la gran 
varietat de fonts, coves i avencs  

En aquest treball hi hem inclòs els següents elements: 

Riolites de Gréixer, guixos i argiles del triàsic superior o Keuper, fageda delàClotàd E àPe e, 
roques de Gréixer i cim del Penyes-Altes, trencalòs, falguera, tritó Pirinenc, falcó pelegrí, 
perdiu xerra, boscos de pi negre en substracte calcari, Parc Natural del Cadí Moixeró, 
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muntanya i serra de Sant Marc, bassa de Tarnes, plans de Rotllant, riu Llobregat, estanyet de 
Gréixer (fitxa 225), conca de Gréixer al vessant sud del Moixeró i Serrat Gran, conca 
Hidrogràfica de Gavarrós, paratge de la Font del Faig, font de l o e tàdeàB o , font de Sant 
Llorenç, font del Panxut. 

Quedarien fora com a elements no fit atsàu à a plià e tallà d a i alsà iàesse sà ius,à algu esà
fo tsàiàtotàu àseguitàdeà o es,à al esàiàa e sà ueà o e ta e àaàl apa tatà o esponent. 

. 

 

9. Patrimoni Documental 

Correspondrien als arxius ja siguin públics o privats que conserven documentació escrita del 
u i ipià ià ta à delsà ag egatsà ià u lisà ueà e à depe e .à Calà desta a à ueà l a iuà deà B o à

(parroquial) es va perdre durant els anys de la Guerra Civil igual que el de Torre de Foix i 
Guardiola. El de Gréixer i Sant Genis de Gavarrós es conserven integrats al fons parroquial de 
Bagà i de la Pobla de Lillet. La poca documentació de Sant Llorenç que es conserva es manté 
aàl a iuàde Montserrat (42 pergamins àaàl árxiu de la Co o aàd Aragó del que alguns volums 
van desaparèixer durant la guerra  després que Joan Serra i Vilaró en fes una compilació i 
pu li u sàlaàse aào aàdeà Les Ba o iesàdeàPi sàiàMatapla a .àGràcies això sabem notícies 
de Sant Llorenç que han desaparegut. També es conse aàu à ap euàaàl a iuàdeàlaàCerdanya 
i dos pergamins a l a iuà o a alà delà Be gued .à Delà fo sà p i atà deà Pa di ella,à Vilella,à
Cabanes i Hospitalet en tenim constància per les referències que ens han donat les seves 
propietats però no hi hem pogut tenir accés. 

Entrarien en aquest grup: 

Fo sàdo u e talàaàl a iu comarcal del Berguedà. Pergamins, fons documental de Guardiola 
aà l a iuà o a alàdel Berguedà. Altres, fo sàdo u e talàaà l a iu Diocesà de Solsona, fons 
parroquial de Sant Andreu de Gréixer, fons parroquial de Sant Genis de Gavarrós, fons 
documental a l a iuà u i ipalà deà Guardiola de Berguedà, fons documental de Brocà i 
Gavarrós, fons documental de la colònia Pujol i Thomas, fo sà d i atgesà deà Joa à ‘i e aà aà
l a iuà o a alà del Berguedà, fons del monestir de Sant Llorenç conse atà aà l a iuà deà laà
Corona d Aragó, Cap euà deà à o se atà aà l a iuà o arcal de la Cerdanya, fons del 
o esti àdeà “a tà Llo e çàaà l arxiu de Montserrat, fo sàd i atgesàdeàGua diola conservat a 

SPAL, fo sàd i atgesàdeàGua diola aàl a iuà u i ipal, fons privat de Gréixer. Hi ha altres fons 
iàdo u e tsà ueàesta àe lososàià ueàe posa e àaàl apa tatà d ele e tsà oàfit ats  

 

Altres 

Correspondria al darrer grup que hi inclouríem tots els elements que no formen part de cap 
dels grups que hem enumerat unes línies més amunt. Es tracta dels monuments urbans, 
o esàd i f aest u tu aà ode a,à ol·le io s... 

“ hiài lou ie àelsàsegüe tsàele e ts: 

Col·lecció de Pintura, mural del túnel del Cadí, monument a Lluís Puig i Garcia, col·lecció 
d He inia Garcia, monument als minaires, col·lecció d auto ilsà l ssics Adolf Valldeperas,  
monument a la Penya Blaugrana, col·lecció de pintura, col·lecció de pintura . 
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Queda ie àfo aàd a uestàg upàlaà ol·le i àdeà ehi lesà l ssi sàd áuto Giva, el xalet de Coll de 
Pal, el viaducte del Bac de Diví i Gréixer, el Túnel del Cadí, el refugi sant Jordi i col·leccions 
privades de segells i material de la mineria i que exposarem al corresponent apartat. 

  

  

Imatges dels diferents que conformen el Parc Natural del Cadí Moixeró. A dalt imatges del trencalòs 
(foto parc Natural) i del viaducte del bac de Diví amb el Penyes-Altes al seu darrere (Foto. Parc 
natural). A baix imatges del Coll de Jou i de la obaga de Millarès (Foto P. Cascante) 

 

 

 

 

 

2.11. Anàlisi del Patrimoni Cultural 
 

El present estudi ha permès fitxar un total de 250 elements sobre suport de fitxer Acces 2005 
fa ilitatàpe àl Ofi i aàdeàPat i o iàCultu alàdeàlaàDiputa i àdeàBa elo a. 

Els criteris de selecció per fitxar o descartar els elements ja han estat especificats en un altre 
apartat, però els recordem de forma general.  
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Tipologia general del Patrimoni de Guardiola de Berguedà 

 

   

Total elements Patrimoni Immoble 169 =67,6% 

Total elements Patrimoni Moble 27=10,8 % 

Total elements Patrimoni Documental 15= 6% 

Total elements Patrimoni immaterial 16= 6,4% 

Total elements Patrimoni Natural 23= 9,20% 

 

Tipologia general del Patrimoni de Guardiola de Berguedà en % 
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Tipologies del Patrimoni

 

Analitzant en detall els gràfics exposats en anterioritat podem determinar que en el conjunt 
del municipi de Guardiola hi ha un predomini del Patrimoni immoble ja que correspon amb 
u à totalà d u à ,6% dels elements fitxats, o sigui uns 169 del total. El Patrimoni moble 
correspon amb un 10,8% dels elements fitxats, uns 27;  el documental un 6% (15 elements), 
l I ate ialà u à ,4% (16 elements) i finalment el Natural amb un 9,20% del total dels 
elements (uns 23). El conjunt de Patrimoni immoble es troba dispers i poc concentrat ja que 
una de les característiques del municipi de Guardiola és la distribució del seu poblament 
disseminat, almenys fins a finals del segle XIX raó de la qual hi ha un gran nombre de masies, 
conjunts arquitectònics repartits arreu del territori. Amb tot alguns elements es troben dins 
el nucli u à deà Gua diolaà ueà alg atà siguià d origen molt recent, hi ha elements molt 
destacables 

 Els elements mobles també es troben repartits en masies, esglésies, museus i col·leccions 
privades. El patrimoni documental correspon als fons bibliogràfics, fons documentals i fons 
d i atgesà desta a tà elà olu à deà do u e tsà o se atsà aà l a iuà deà laà Co o aà d á ag ,à aà
l a iuàdeàlaà i liote aàdeàMo tse atàiàe à e o àg auàaàl arxiu Coma alàdelàBe gued ,àl a iu 
Municipal de Guardiola i altres fons conservats. El Patrimoni immaterial està representat per 
un nombre no massa elevats de tradicions, manifestacions festives i costumari com poden 
se àaàtallàd e e pleàalgu esàllege des,àelsàaple sàdeà“a tàMa àdeàB o ,àGréixer i Roca Sança 
i les Nits Musicals de Sant Llorenç. Finalment el Patrimoni Natural correspon un total de 23 
ele e tsà ueà o espo e àlaà ajo iaàd ellsàalàPa àNatu alàdelàCadíàMoi e àjaà ueàelàte eà
municipal de Guardiola abraça una bona part del territori del Parc (zones de Gréixer, 
Gavarrós i Pardinella) constituint una important riquesa de flora, fauna i també de paisatge. 
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Cronologies i estils artístics 

 

Cal tenir en compte que alguns elements poden tenir diverses cronologies i estils. A tall 
d e e pleàpotàte i àuna cronologia medieval (pot presentar un parament romànic a la planta 
ai a àiàte i àlaàpa tàsupe io àd po aà ode aàiàe ào aàpopula .àá uestaà a ietatàesàdo aàe à

edifi isà ià o st u io sàd o ige à edieval que han tingut una continuïtat en època moderna 
com pot ser el cas de les masies, esglésies, molins, monestir de Sant Llorenç i ponts. Dels 
ele e tsàide tifi atsàdi sàelàà u i ipiàs ha àt o atà àele e tsàd po aà edie alàdelsà ualsà

às à o i s,à àg ti s,à àdeà isig ti sàià àdeàpaleo isti .àD po aà ode aàs ha àt o atà
un total de 103 elements dels qualsà à s à d estilà e ai e e t,à à d estilà a o ,à à d estilà
neoclàssic i 9 àd estilàpopula .àFi al e tàd poca contemporània hi hauria 48 elements dels 
quals 2 serien d estil historicista i 5 d estil eclèctic. En percentatges equivaldria a la següent 
relació. 

 

Paleocristià. 0,2% Barroc. 0,5% 

Medieval. 19,6% Contemporani. 12,1% 

Visigot. 0,5% Neoclàssic.1,5% 

Pre romànic. 1,5% Eclecticisme.1,26% 

Romànic.   5,30% Historicista. 0,5% 

Gòtic.4,2% Popular. 23,4% 

Modern. 26% Mesozoic. 0,5% 

Renaixement. 1,26%  
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Estat de conservació i nivells de protecció existents. 

E à ua tàaàl estatàde conservació. Hem comptabilitzat un total de 128 elements en bon estat, 
65 en mal estat i 57 amb un nivell regular. De tots ells, 186 corresponen a la propietat 
privada i 64 són públics destacant-ne el monestir de Sant Llorenç, el castell de Guardiola, la 
mina de pet oliàiàl esta i àdelàfe o a il.àLesàesglésies de Brocà, Torre de Foix, Gavarrós i per 
descomptat el monestir de Sant Llorenç pe ta e à aà l esgl siaà pe à esta à edidesà aà l ens 
públic per a gestionar-les amb convenis que van dels 20 als 30 anys de durada Els camins rals, 
iadu tesàiàpo tsàta à o espo e àaàl o aàpú li a. En percentatges, els 128 elements en 

bon estat corresponen amb un 51,20% del total, els que estan en mal estat correspon amb 
u à , %à delà totalà d ele e tsà fit atsà ià fi al e tà elsà ueà p ese te à u à estatà egula à
o pute àu à %àdelàtotal. 

 

 

  

Paleocristià

Medieval

Visigot

Pre romànic

Romànic

Gòtic

Modern

Renaixement

Barroc

Contemporani

Neoclàssic

Eclecticisme

Historicista

Popular

Mesozoic



Mapa de Patrimoni Cultural de Guardiola de Berguedà. Memòria 
_________________________________________________________________________ 

66 
 

 

 

Situació dels elements per zones 

 

Si agafem la suma total dels elements fitxats i els situem per zones Trobem el següent: 

Gréixer: 44 elements Reboll: 3 elements 

Gavarrós: 45 elements Colletàd Ei a:à àele e ts 
Brocà: 53 elements Torre de Foix: 17 elements 

Guardiola nucli: 41 elements Fora de terme: 17 elements 
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Pel que fa a la distribució dels elements per zones podem veure com el patrimoni es 
epa tei àd u aàfo aà asta tàe uitati aàe àelsàdife e tsàse to s.àá àtotàlaàzo aào àhiàhaàu à
o eà sàele atàd ele e tsàfit atsà o espo àaàB o àa àu àtotalàd u sà àelements que 

es corresponen amb un 17,6 % del total. El seguiria Gavarrós amb 45 elements equivalents a 
un 18% del total, Gréixer a à à , % ,àGua diolaà u liàa àu sà à , % ,àColletàd Ei aà
amb uns 30 (12%) , Torre de Foix i fora de terme amb uns 17 ele e tsà adas u ;àu à %àià
finalment la zona de Reboll amb tant sols tres elements corresponents a 1,2% del total. 

 Si mirem amb detall cadascuna de les zones, veurem que si bé  a Brocà i Gavarrós 
corresponen majoritàriament a patrimoni immoble format per masies, edificis, conjunts 
arquite t i sàiàalgu àele e tàd obra civil i patrimoni natural. En el cas de Gréixer la majoria 
d ele e tsà s à deà pat i o ià atu alà jaà ueà o aà pa tà delà seuà te eà a astaà laà se aà delà
Moixeró,à oltà i aà e à pat i o ià d a uestesà característiques. En aquest cas els edificis i 
conjunts arquitectònics es reparteixen entre Gréixer, Millarès, Hospitalet, Escriu i la Font del 
Faig. Pel que fa al u liàdeàGua diolaàhiàhaàg a à a ietatàd ele e ts de totes les tipologies ja 
siguin immobles, immaterial, conjunts arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil.  
Aquesta zona abraçaria cal Frare, el monestir de Sant Llorenç, el Vilà i les Llenes. Pel que fa al 
Collet hi ha un predomini de patrimoni  miner i industrial, però també obra civil i conjunt 
arquitectònics molt notables com són el castell de Guardiola i la colònia Pujol i Thomas. Pel 
ueàfaà‘e ollàta tàsolsàhiàhaàt esàele e tsàjaà ueàl eaà sà oltà eduïda.àE à ua tàaàlaàTo eà

de Foix el patrimoni es reparteix entre masies, algun conjunt arquitectònic destacable com és 
la torre de Foix, obra civil i patrimoni miner. Finalment els elements fora de terme 
corresponen a col·leccions, patrimoni documental i algun element moble que es conserven 
als museus i també arxius. 

Protecció. 

En quant als nivells de Protecció hem detectat que del total de fitxes realitzades; uns 191 
elements tenen una protecció inexistent, 18  tenen protecció legal, 28 la tenen física i tant 
sols 13 la tenen legalàiàfísi a.àDi sàdelsà ueàesta àp otegitsàtalàià o às haà istà o sà àd ellsà
com poden ser el castell de Guardiola, el castell de Brocà i la Torre de Foix són BCIN, (Bens 
Cultu alsà d I te sà Na io al) d a o dà a à laà  llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Hist i àEspa ol,à o egutà o àaà De etàdelsà astells . 
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Deà BCILà Be sà Cultu alsà d I te sà Lo al à d a o dà a à laà lleià / ,à deà Pat i o ià Cultu alà
Catal à o sà hià haà u ,à l església de Sant Genís de Gavarrós. Altres nivells de protecció 
corresponen a un PEIN (Parc natural del Cadí Moixeró) d a o dàa àlaààLleià / àdeà àdeà
maig i alguns camins regulats per la Llei de les vies pecuàries i camins públics (Llei estatal 
3/1995 i el Decret legislatiu 2/2003 de la Llei municipal) 

   

Elements amb protecció inexistent: 191= 76,4 % 

Elements de protecció legal: 18 = 7,2% 

Elements de protecció física: 28 = 11,2 % 

Elements de protecció legal i física: 13 = 5,2 % 

 

 

 

3.  ELEMENTS NO FITXATS 
 

E à ua tàalsàele e tsà oàfit atsàs àu àseguitàd ele e tsà ueàper les característiques que 
tenen s ha à o side atà deà po aà i po t iaà jaà siguià à pelà po à alo à hist i , eren elements 
desapareguts però que es coneixia la seva existència mitjançant fotografia, informació oral o 
plànols antics, o són elements de poca entitat artística o arquitectònica. És per aquest motiu 
que a continuació esmentarem cadascun dels elements mitjançant una llista amb una breu 
des ip i àdeàl ele e tàper tal de deixar constància. És possible que sorgeixin altres elements 
que no els hi havíem donat importància o desconeixíem la seva existència i que poden 
incorporar-seà e à elà t e allà te i tà e à o pteà ueà esà t a taà d u à do u e tà o e t. Aquests 
ele e tsà s ha à e ollità e à elsà à g upsà e posatsà a te io e tà ià ueà lliste à aà o ti ua ió, 
alguns dels quals poden estar en varis grups. 

Patrimoni medieval. 

Lesà uï esàdeàl a tigaàesgl siaàdeà“a tàMa çal,àl esgl siaàdeà“a tàVi e çàdeà“e a ols,àl esgl siaà
d Es iu,àu aà lipsa ote aàdeàsa tàLlo e ç,à laà e to iaàdeàB o ,à lesà estesàdelà a íà alàalàseuà
pas per di sàdeàGua diola,à l esgl siaàdeà“a tàEste eàdeàGua diolaà iàelà ilatgeàdeà laà‘o aàdeà
Gua diolaà astell ,à ai íà o à algu esà al esà delà Collet,à elsà e e ito isà deà G i e à ià l a tigaà
església de Sant Nazari de Gréixer. 

Protecció 

Inexitent

Legal

Física

Legal i física
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Jaciments arqueològics. 

Lesà estesà deà l esgl siaà deà “a tà Ma çalà p opà deà Ca alle a,à l esgl siaà deà “a tà Vi e çà deà
“e a olsàalàplaàd E ols,àelàpo latàho i àdeà“e a ols,àiàu aàesgl siaàaàMasdepeiàad o adaàaà
“a tàMa tí.àLesà estesàdeà laà asiaàdeà‘e olletàda u tàdelà a iàdeà‘e ollà iàaà l oestàdeà“ant 
Llorenç. 

Masies, obra popular i activitats per industrials. 

Hi hauria en aquest grup Cal Quitraquis a la Coma, rectoria de Brocà, forn de guix a Cavallera, 
forn de calç de Cavallera, forn de guix al vilar, pont antic de Grallera, restes de la finca de 
G alle a,à e to iaà deà “a tà Llo e ç,à se ado aà deà l Est et,à se ado aà deà Masa e s,à u sà deà
pedra seca de Gavarros, murs de pedra seca a Greixer, Millarès i Hospitalet, murs de pedra 
seca al Vilar, casa de Cal Quel, casa de Caselles, casa de la Tria, casa de baix, casa de fora, 
casa de Riaup a Brocà, ferreria de cal Escriu a la zona de cal Frare, masia de Rebollet, restes 
deà a a uesàdeàpasto sàalà ollàdeàLle esàiàl a tigaà asaàdeà alàGua diola. 

Patrimoni religiós. 

Caldria destacar- eàl esgl siaàdeà“a tàVi e çàdeà“e a ols,àl esgl siaàdeà“a tàMa çal,àl esgl siaà
d Es iu.àL esgl siaàdeà“a tàMa tíàdeà‘iaup,àl esgl siaàdeà“a tàNaza i,àelsàe e ito isàdeàG ei e ,à
la rectoria de Brocà, la rectoria de Sant Llorenç, el retaule de Sant Llorenç, les talles de Sant 
Llorenç, la talla de la Mare de Deu de Greixer, els padrons de Greixer, sant Climent de la 
Torre de Foix, restes de les talles de Sant Llorenç. Una lipsanoteca de Sant Llorenç, el 
a pa a àdeà“a tàMa tíàdeàB o ,àelà etauleàdeà“a tàMa tíàdeàB o àià estesàdeàl església de 

Santa Eulàlia de Millarès. 

Camins rals i obres de fàbrica relacionades amb els camins (hostals, ponts i hospitals) 

“ hau ie à d i lou eà l hostalà delà Fa ,à laà pala aà deà l hostalà deà Gua diola,à laà pala aà deà
Bosso s,à laàpala aàdeà es lesàa gues ,àelàpo tàdeàl Espeltà ià lesà estesàdeàl a tigaà asaàdeà
Cal Guardiola. 

Patrimoni industrial i miner. 

Hi esmentariem la mina de cal Quel, la mina del Casalot, caseta de la Creu Roja, caseta del 
canal, restes de la destil·laria de la mina del petroli, cases deà l esta i ,à alà áse si,à iaà delà
Nicolau, restes de murs del carrilet als Fangassos, forn de guix al Collet, rentador del carbó al 
Collet,à estesàdelàtelef i àdeàVall e eàaàMasdepei,à i e te aàaàl Est et,àa tiguesàes olesàdeà
Sant Llorenç, antiga escola de Brocà a cal Galló, cementiri de Guardiola, refugi Sant Jordi, 
restes de murs del carrilet a Guradiola i Brocà, fàbrica de Guardiola, fàbrica de cartró del 
Collet,à asaàdeàl a oàdeàlaàf i aàdeàGua diola,à asesàdelà a e àCo e ç,à ot e esàdeàl esta i à
de Gua diola,àdip sitàd aigua,à estesàdelà a egado àdelàCollet. 

Festes i tradicions. 

Hiàhau iaàlaà a al adaàdeà eis,àlesà a a elles,àlesàfestesàdelà a iàdeà‘i e a,àdeàl esta i àiàdelà
camí ral. 

Patrimoni natural. 

La marta, la salamandra, el gall-fer, el cabi ol,àl isa d,àpa dalàd alaà la a,àpi ot-negre, mussol 
pirinenc, fageda de Millares, prats de Canells, rocs de Canells, Roca Roja de Gavarros, forat 
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dels aiguassers, forats de Caballera, forat del coll de la Bòfia, coll de les Deogrpacies, avencs 
del colletà deà lesà Deog ies,à o aà deà laà Bal a,à a e à delà ollà d Es iu,à a e à deà laà Co aà
Castellana, cova de la Eugassers, forat de la Font del Faig, avenc del Garrigar, bauma del 
roquer del Claper, esquerda de Roca Sança, avenc de Roca Sança, balmes de Roca Sança, 
arcada del Torrent de la Miquela, arcada del canal de la Serp. 

Patrimoni Documental. 

Haurie àdeà e a a à o àaàele e tsà oàfit atsàelàfo sàdeàVilella,àdeàl Hospitalet,àelàfo sàdeà
cal Galló, el fons de Cabanes, el fons de Pardinella i altres escriptures i documents de les 
cases de Brocà, Gavarros i  nuclis que en depenien. 

Altres. 

Laà ol·le i àdeà ehi lesà l ssi sàd áutoàGi a,àelà aletàdeàCollàdeàPal,àelà iadu teàdelàBa àdeàDi íà
i Greixer, el Túnel del Cadí, el refugi sant Jordi i col·leccions privades de segells i material de 
la mineria. 

A continuació els exposem i descrivim segons els elements desapareguts o no fitxats, els 
elements de poca rellevància, els de difícil accés i els de fora el terme. 

 

ELEMENTS DESAPAREGUTS O NO FITXATS  

TIPOLOGIA ELEMENTS I OBSERVACIONS 

PATRIMONI IMMOBLE EDIFICIS DESCRIPCIÓ 
. Església de Sant Vicenç de Serrarols. 
Do u e tadaà alà plaà d E olsà p opà deà laà asaà
o aà d E olsà “e a,à .à “e iaà d o ige à

romànic 
.Esgl siaà d Es iu.à álà ostatà deà laà asaà
d Es iu.à Do u e tadaà pe à Serra i Vilaró 
(Serra, 1987). Seria romànica. 
. Església de Sant Esteve de Guardiola. 
Església situada dins el recinte del castell de 
Guardiola. Documentada per Serra i Vilaró al 
segleàXIV.à “e a,à .àálgu sàl ha à o fosaà
amb una església més antiga documentada a 
l a taà deà “a tà Llo e çà ià ueà o espo d iaà
possiblement amb la parroquial de Bagà 
(Bolós,Pagès, 1996) 
.Església de Sant Martí de Riaup. Capella 
situada prop de Riaup i la casa de Masdepei. 
Documentada al 983 (Bolòs,Pagès, 1996) 
. Església de Sant Nazari de Gréixer. 
Documentada des del segle X. Seria prop del 
turó de Sant Nazari i del pont de Sant Nazari.  
.Eremitoris de Gréixer. Seu del primer 
prebere de Gréixer i abat Daguí de Ripoll. Es 
trobarien prop de Sant Nazari o sota el coll 
de Cabrera. (Riu i Riu, 1982). 
.Església de Santa Eulàlia de Millerès. 
Documentada al segle XIII (serra, 1987) va ser 
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confosa per Gavin amb les restes del vilatge. 
Desapareguda 
.Casa de cal Quitraquis. Situada a la vall de la 
Co aà e t eà laà asaà delà Plaà deà l á aà ià
l ho i aà deà laà Co a.à Co egudaà pe à
tradició oral. 
.Rectoria de Brocà. Interessant construcció 
que es coneix per fotografies antigues i 
situadaàaàl oestàdeà“a tàMa tíàdeàB o .àTe iaà
una interessant eixida de fusta sostinguda 
per dos pilars de pedra. Va desaparèixer a 
finals del segle XX per presentar ruïna 
.Campanar de Sant Martí de Brocà. Damunt 
deà laà apellaà o dà s alça aà u à o ustà
campanar de torre amb quatre finsetrals 
oberts a cada costa i coberta piramidal. 
P ese ta aà u aà aseà d apa ellà egula à ià u a 
part superior més tardana. Va desaparèixer 
alsàa s àe àlaàp i e aà estau a i .àE aàu aà
obra del segle XIII o XIV. 
. Rectoria del monestir de Sant Llorenç. 
Edifici construït al sud-oestà deà l esgl siaà
monàstica aprofitant les restes del claustre, 
d algu es dependències i de la part oest de 
l a tigaà esgl siaà delà segleàX.à P ese ta aà u aà
planta rectangular de dues plantes i golfes 
amb coberta a dues vessants. A migdia hi 
havia dues eixides. Es coneix per fotografies 
a tigues.à E à elsà t e allsà d i te e i à
arqueològica del 2000-2002 es va 
documentar de forma exhaustiva ja que va 
se àe de o ada.à“ hià aàt o a àduesàa adesà
de mig punt rebaixades. 
.Casa de Cal Quel. Prop del Jou i al costat del 
torrent homònim que separa amb el T.M de 
Cercs a Sant Corneli. Es documenta en 
plànols de les mines. Era utilitzada com a 
cantina. 
.Casa de la Tria. Desapareguda en els 
terrenys de Cavallera i cal Companyó prop 
dels Guixassos. 
.Casaà deà Fo a.à Di sà l a ti à te eà deà B o .à
Apareix en els inventaris de les cases als 
papers solts de Brocà. 
.Casaàdeà‘iaupàaàB o .àDi sàl a ti àte eàdeà
Brocà. Apareix en els llistats de les cases de 
Brocà en els fulls solts de cal Galló. 
.Casaà ià fe e iaà deà aà l Es iu.à “ituadaà alà
costat de Cal Frare. Va desparèixer en els 
aigüats de 1982.  
.Casa deàCalàGua diola.àP opàdeàl a ti àhostalà
de Guardiola a sota el Castelld e Guardiola i 
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p opà deà l hostal.à Vaà se à dest uïdaà e à se à
e p opiadaàpe àaàlaà o st u i àdeàl a tigaàC-
1411. 
.á ti à i eà deà laà Fa ga.à “ituatà aà l a tigaà
placeta de la Farga, el coneixem per mitjà de 
fotografies. 

 CONJUNTS 
ARQUITECTÒNICS 

. Vilatge de la Roca de Guardiola. Antic 
vilatge depenent del castell de Guardiola i 
situat dins el seu recinte. Documentat al 
segleà X,à est à esse tà e a atà pe à l ásso ia i à
deà laà To eà deà Guaita.à “ ha à documentat 
estesàd algu sàha itatges. 

. Vilatge de Sant Vicenç de Serrarols.Antic 
vilatge o masos situats a Sant Vicenç de 
Serrarols dins el terme de Sant Genis de 
Ga a s.àD o ige à edieval. Són esmentats 
per Serra i Vilaró. (Serra, 1987) 

PATRIMONI IMMOBLE ELEMENTS 
ARQUITECTÒNICS 

.Retaule de Sant Llorenç. Retaule major del 
monestir de Sant Llorenç del segle XVIII i 
d estilà a o .à Do u e tat en imatges va 
desaparèixer per la Guerra civil. 
.Retaule de Sant Martí de Brocà. Antic 
retaule de Sant Martí deàB o àd estilà a o à
popular del segle XVIII. Va desaparèixer per 
la Guerra Civil. 
.Retaule de Sant Climent de la Torre de Foix. 
Retaule neoclàssic del segle XVIII que va 
desparèixer per la Guerra civil. 
.Retaules de Sant Genis de Gavarrós. 
Retaules neocl ssi sà deà l església de Sant 
genís. Van desaparèixer per la Guerra Civil 

PATRIMONI IMMOBLE OBRA CIVIL .à Pala aà deà l Hostalà deà Gua diola.à
Co e ta aà l hostalà deà Gau diolaà ià elà olíà
amb el camí ral salvant les aigües del 
Llobregat amb una palanca de fusta 
sostinguda per pilars de pedra. Es veu en 
algunes fotografies antigues (C.A. Torres, 
1905) 
.Palanca de mescles aygües. Antica palanca 
documentada al segle XIV (Serra, 1987) i 
situada prop deà l aigüa a eigà a à elà
Bastareny. Desapareguda. 
.Resclosa del molí de Guardiola i després 
e t al.à Pei e aà deà l a ti à olíà situadaà

damunt les aigües del Llobregat a la zona de 
les cases noves del Collet. Va desaparèixer en 
els aiguats de 1982. En resta un fragment de 
mur. 
.Cot e esàdeàl esta i àdeàGua diola.àá tiguesà
cotxeres per guardar les locomotores i fer el 
a ià d agulles.à Te ie à u aà platafo aà
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giratòria. Van desaparèixer en construïr el 
a iàdeàl esta i . 

.Antic carregador del Collet. A les cases 
noves del Collet hi ha iaà l a i adaà delà
telefèric de Vallcebre i el carregador de carbó 
alà fe o a il.à L est u tu aà esà aà a te i à
dempeus fins el 1980 on va ser enderrocada 
pe ào esàd a plia i àdeàlaà a ete a. 
. Mina de Cal Quel. Situada a sota de la casa 
de cal Quel al Jou. està documentad en 
topogràfics de les mines. Despareguda. 
.Mina del casalot. Mina sdituada a la zona del 
Collet per sota de la Torre de Foix. Explotada 
durant la Guerra Civil, avui està despareguda. 
.Antigues escoles de Guardiola a la pujada de 
Sant Llorenç. Van desparèixer en construïr 
l edifi iàdeàlaà esid iaàd a is. 
.Antic carregador del Collet i cotxeres. En 
antigues fotografies hi havia un seguit de 
naus destinades a magatzems del ferrocarril. 

PATRIMONI MOBLE OBJECTES - Lipsanoteca de Sant Llorenç. Lipsanoteca o 
eli uia ià deà “a tà Llo e çà d estilà o i à ià

documentada per Serra Vilaró quant era 
comnservador del Museu Diocesà de 
Solsona. Despareguda. Era similar a la de 
Sant Maria de Lillet 
-Talla de fusta de la Mare de Déu de 
Rocasança. Talla de fusta policromada de la 
verge jacent amb un braç sostenint la bola 
delà àiàl alt eàelà e àJesús.àTe iaà o o aàalà
cap i posició hieràitica. Datava del segle XIII i 
va desparèixer per la Guerra Civil. 
- Talla de fusta de Sant Andreu de Gréixer. 
Talla de fusta policromada procedent de 
Gréixer. Semblava una obra medieval. 
Desapareguda. 
. Talles de fusta del retaule de Sant Llorenç. 
Antigues talles de fusta policromada 
pertanyents al retaule de Sant Llorenç que va 
desaparèixer per la Guerra Civil. 
.Bust de terracota de Sant Llorenç. Situat a la 
fo í ulaà deà da u tà laà po taà d e t adaà alà
monestir hi havia una talla de terracota de 
Sant Llorenç que va desaparèixer per la 
Guerra Civil. 
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ELEMENTS POC RELLEVANTS  

TIPOLOGIA ELEMENTS I OBSERVACIONS 

PATRIMONI IMMOBLE EDIFICIS DESCRIPCIÓ 
. Església de Sant Marçal. Damunt del turó de 
Cavalle aà hià haà estesà d u esà ali eacions de 
pedres de gran mida formant una terrassa 
artificial que podrien correspondre amb les 
estesà d a uestaà esgl siaà do u e tadaà alà

segle XIV (serra, 1987) 
.Bal esà alà Collet.à ‘estesà d ha itatges en 
balma o habitatges troglodítics a sota de les 
balmes que hi ha al  nord-oest de la casa del 
Collet.à“e le àd o ige à edie al 
. Casa de Caselles a la Torre de Foix i situada 
prop de Soldevila.à‘estesàdeàlesàpa etsàd u aà
casa que sembla ser una construcció 
moderna. Conserva alguns murs de 
maçoneria  
. Casa de baix. A la zona de Brocà i a sota de 
Cal Vilalta i Cal Serradet hi ha restes 
d a uestaà aso e iaà ueà est à p cticament 
enrunada. Conserva algunes parets i el forn 
de pa. 
. Masia de Rebollet. Situada en uns plans de 
damunt de Reboll i al nord del monestir de 
Sant Llorenç. Va ser enderrocada en utilitzar 
la zona com a pedrera per a la construcció de 
la variant de Guardiola. 
.Pallissa de sant Llo e ç.à ‘estesà deà l a tigaà
pallissa de sant Llorenç, reutilitzada com a 
edifici de serveis del monestir. Corresponia 
amb una construcció molt moderna 
.Fo àdeàgui àaàCa alle a.à‘estesàd u àfo àdeà
guix a sota de Cavallera i prop de la B-400. En 
resta algun mur, la barraca de les eines i els 
fo atsàd e t a i àdeàl a gila. 
. Forn de calç de Cavallera. Darrere les costes 
de Cavallera i prop de Terradelles hi ha restes 
d u à fo à deà alç.à E à estaà l es o a à
d e t a i àdeàl a gila. 
.Forn de calç del Vilà. Prop del Vilà es 
conserva un forn de calç similar al de 
Cavallera. 
.Restes de murs de pedra seca de Gavarrós, 
Millarès, Gréixer i Hospitalet. Es conserven 
encara feixes dels antics camps i zones de 
conreu construïts en aquesta tècnica. 
.Barraca de pastors al coll de Llenes. Restes 
d u aà a a aàdeàpasto s.àCo se aàelsà u sà
perimetrals de pedra seca. 
. Caseta de la Creu Roja. Edifici de planta 
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baixa conservat al costat de la casa dels 
Fangassos. És de principi del segle XX. 
.Caseta del Canal i Casa de Cal Cucurull. 
Edifici situat al costat de la captació del canal 
industrial de Berga. Reuneix les mateixes 
característiques que la caseta de la Creu 
Roja. 
.Xalet de Coll de Pal. Xalet convertit en casa 
de colònies a Plans de Canells prop de Coll de 
Pal. És propietat de la Diputació de 
Barcelona. 
. Refugi Sant Jordi. Modern refugi que 
ee plaçaàl a ti à efugiàdeàlaàfo tàdelàfaig.àÉsà

de 1960 i és gestionat per la federació 
atala aàd e u sio is e. 

.Forn de guix al Collet al costat de la casa 
pairal. En resta l e t adaà a à dosà a sà
parabòlics de maó i la boca del forn. 
.Ci e te aà deà l est et.à ‘estesà d u aà a tigaà
i e te aàalà ostatàdeà laà asaàdeà l Est etàdeà

Gavarrós. En resten encara les sevs 
instal·lacions i la pedrera. 
 
 

 CONJUNTS 
ARQUITECTÒNICS 

. Fàbrica de teixits de Guardiola de Berguedà. 
Conserva encara dues naus i la xemeneia de 
sortida de fums. Laà asaàdeàl a oà sàalà ostatà
i està habitada i forma part del mateix 
conjunt. 
. Fàbrica de cartró del Collet. Fàbrica de 
a t àaàl alt eà ostatàdel riu Eina i davant de 

la colònia pujol i Thomas. Conserva la nau i la 
xemeneia de maó. 
.à Casesà deà l esta i à deà Gua diolaà alà a e à
Comerç. Formen part de les primeres 
o st u io sà d ha itatges en pisos a 

Guardiola. Estan habitades actualment. 

PATRIMONI IMMOBLE ELEMENTS 
ARQUITECTÒNICS 

. Talla o rèplica de la verge de Roca-Sança a 
imitació de la original, perduda. 
.Talla de Sant Llorenç realitzat per Emili 
Colom en motiu de la restauració de 
l esgl sia. 
.I te io sàdeàl esgl siaàdeàlaàPu íssi a,àpi tatsà
aàl estil eclèctic. 
.Restes dels pedrons de Gréixer i de Sant 
Cli e tà deà laà To eà deà Foi à aà l ità deà
l a ti à e e ti i. 

PATRIMONI IMMOBLE OBRA CIVIL .“e ado aà deà l Est et.à á tigaà se ado aà deà
l Est età situadaàalà ostatàdelà‘iuto tàp opàdeà
l aigua a eigà a à laà ie aà deà laà Co a.à E à
resta part del seu perímetre cobert de 



Mapa de Patrimoni Cultural de Guardiola de Berguedà. Memòria 
_________________________________________________________________________ 

76 
 

vegetació. 
.Serradora de Masaners. Prop de la casa de 
Masa e sàhiàhaà estesàdeà l a tiga serradora. 
En resta la bassa amb el forat de sortida 
d aiguaàiàta àlaà aseàdeàl edifi i. 
.Murs de contenció del ferrocarril i del 
carrilet als Fangassos.  
.Restes de la palanca de Bossoms. En resten 
els pilars de sosteniment i la palanca amb 
obra de ciment. 
.Restes de la destil·laria de Riutort. Al costat 
de la mina de petroli i a tocar del Riutort es 
va construir la destil·leria de les margues 
bituminoses per extreure el mineral. En 
restes alguns murs amb obra de pedra i calç. 
.Via del Nicolau. Antic tramvia de sang que 
pa tiaà deà l esta i à deàGua diolaà ià e t eiaà lesà
fustesà deà l o agaà ajo à TMà deà Bag .à
Transcorre 1 Km pel terme de Guardiola. És 
una via turística. 
.Rentador de carbó del Collet. Infraestructura 
pertanyent a les mines del Collet. Conserva 
duesà sitgesà ià elà dip sità d e agatze atgeà
amb ciment pòrtland. 
.Restes del telefèric de Vallcebre a Masdepei. 
Al costat de la casa hi ha dues bases de les 
pilo esàdeàl a ti àtelef i . 
.Antigues escoles de Brocà situades a la 
planta segona de Cal Galló, antic ajuntament. 
.Centre cívic de Guardiola al costat de la 
carretera de Bagà.  
.Ce e ti ià deà Gua diola.à álà ostatà deà l a ti à
turó de Sant Miquel. Encara en ús. 
.Restes del camí ral de Berga a Bagà al seu 
pas per Guardiola. En resta algun tram prop 
del camp de futbol amb restes de 
l e ped at. 
.Creus inscrites a Roca-Sança. Un seguit de 
creus incises a la roca pel pas de caminants. 
Algunes són del segle XIX. 
.Viaducte del Bac de Diví i de Gréixer. 
.Boca sud del Túnel del Cadí. 

PATRIMONI NATURAL )ONE“àD INTERÈS COVES DE GUARDIOLA 
.Forat dels aiguassers 
.Cova de Cavallera 
.Forat del coll de la Bòfia. 
.Coll de les Deogràcies. 
.Avencs del collet de les Deogràcies. 
.Cova de la Balma. 
.á e àdelà ollàd Es iu. 
.Avenc de la Coma Castellana. 
.Cova dels Eugassers. 
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.Forat de la Font del Faig. 

.Avenc del Garrigar. 

.Balma del roquer del Claper. 

.Esquerda de Roca Sança. 

.Balma de Roca-Sança. 

.Avenc de Roca-Sança. 

.Arcada del torrent de la Miquela. 

.Arcada de la canal de la serp. 

.Fageda de Millarès. 

.Rocs i plans de Canells. 

.Roca Roja de Gavarrós 

 ESPÈCIMENS 
BOTÀNICS 

FAUNA . 
.La Marta. 
.La Salamandra 
.El gall fer. 
.El cabirol. 
.L isa d. 
.Pa dalàd alaà la a. 
.Picot-Negre 
.Mussol pirinenc 

PATRIMONI 
IMMATERIAL 

 .Festa del Carnestoltes i la tirada de cendra. 
.Cavalcada de reis. 
.Fira de tots Sants 

 
 

ELEMENTS DE DIFÍCIL ACCÉS  

TIPOLOGIA ELEMENTS I OBSERVACIONS 

PATRIMONI MOBLE COL·LECCIONS .àCol·le i àdeà ehi lesà l ssi sàd áutoàGi a. 
.Col·lecció de segells. 
.Col·lecció de material procedent de la 
mineria. 
.Col·lecció de mobiliari de la casa de cal 
Josepó 
.Col·lecció de mobiliari de la casa Gran de 
Gréixer 
 

PATRIMONI IMMOBLE ELEMENTS 
ARQUITECTÒNICS 

.àI te io sàdeàlaàfi aàdeàl Hospitalet. 

.Interiors de Cal Galló 

.Antiga escola de Brocà a cal Galló 

PATRIMONI 
DOCUMENTAL 

 .Fons de la família Vilella a Tona. 
.Fo sàdeàl HospitaletàaàBa elo a. 
.Fons de Cabanas conservat a casa dels seus 
familiars. 
.Fons i documentació de Pardinella 
o se adaàaàl i te io àdeàlaàfi a. 

.escriptures de les cases principals de 
Rotllant, Companyó, Vilalta... 
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ELEMENTS DE FORA DEL TERME  

TIPOLOGIA ELEMENTS I OBSERVACIONS 

PATRIMONI IMMOBLE EDIFICIS . Antic castell de Grallera (Griera). 
.Vila de Bagà amb el seu nucli antic. 
.Casaàdeàl Espeltà ueàha iaàpe ta gutàaàB o  
.Nucli de Terradelles 
 

PATRIMONI IMMOBLE OBRA CIVIL .àPo tàdeàl Espeltà 
.Molíàdeàl Espelt 
.Hostalàdeàl álfa  
.Carregador del telefèric de Malanyeu 
.Po tàdeàl álfa  
.Pont de Sant Llorenç 

PATRIMONI NATURAL ZONES 
D INTE‘È“ 

.Coll de Pal. 

.Puigllançada. 

.Tosaàd álp 

 

PERSONATGES IL·LUSTRES 

. Joan Ribera i Fornells: va néixer el 1921 a la casa de "Cal Cinto" de Guardiola de Berguedà 
on hi va viure fins al moment de la seva mort, el 18 de juny de 2005. Va cursar els estudis de 
pèrit mercantil al col·legi de la Salle de la Bonanova de Barcelona i al tornar a Guardiola va 
alternar la seva feina de comptable a les mines del Collet amb el negoci familiar. Malgrat que 
va començar a aficionar-se a la fotografia quant tenia només uns 14 anys, la seva absoluta 
dedicació no va ser fins al moment de la jubilació el 1981.Va participar en diverses 
exposicions de caràcter nacional i especialment a la revista berguedana de l"l'Erol" on a 
banda de ser membre del consell redactor hi va publicar una gran quantitat de fotografies en 
les portades, contraportades. La producció d'audiovisuals com ara "El Pedraforca, Natura, 
Estampes del meu país, i la sèrie realitzada per l'equip de l'Àmbit de Recerques del Berguedà 
com ara el Túnel del Cadí, La Patum. El Bisbat de Solsona. En el mon del cinema va produir 
algunes pel·lícules en diversos formats i que ell definia com a "fotografia filmada". L'any 2003 
es va inaugurar a Guardiola l'exposició de "Retenir l'Efímer" amb unes 40 imatges en blanc i 
negre i també el color on es mostrava la seva trajectòria com a fotògraf. Una vegada mort, el 
2005 , la seva família va cedir el seu fons a l'arxiu Comarcal del Berguedà. Des d'aleshores fins 
a l'actualitat ha rebut diferents homenatges per institucions municipals de tot el Berguedà  i 
també la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Guardiola li ha fet una completa exposició 
a l'edifici de l'estació i el Consell Comarcal del Berguedà ha fet un premi de fotografia que 
porta el seu nom i que es desenvolupa anualment per la fira de Tots Sants (1 de novembre). 
El Servei del Patrimoni de la Diputació de Barcelona li va deixar una placa honorífica a la 
restauració del monestir de Sant Llorenç per la gran quantitat d'informació aportada als 
treballs de recerca gràcies a la seva obra. 
.Joan Arocas: Reconegut pintor de Guardiola que ha pintat i dibuixat nombrosos temes de 
Guardiola, Brocà, Gavarrós ià “a tà Llo e ç.à Faà po à se là aà ho e atja à a à u aà e posi i à alà
monestir de Sant Llorenç. 
.Hermínia Garcia: Hermínia Garcia va néixer a Huelago (Granada), el 6 de març del 1944. Se'n 
aàa a àaà iu eàaàCatalu aàaàl edatàdeà àa sàià is u àalàBe gued àdu a tà àa s.àVaàa i a à

a Andorra l'any 1991, però no va ser fins a l'any 1995 que començà a pintar per homenatjar 
elàseuàfill,à ueàhaàestatàse p eàlaàse aài spi a i .àTotàiàha e àseguitàalgu à u sàe àes olesàd a tà
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del país, això només ha estat ocasional i sempre ha seguit el dictamen del seu cor, més que la 
tècnica artística. Es per aquest motiu que es considera una autodidacta. Ha experimentat 
amb la pintura, l'escultura i el gravat. A  Andorra ha exposat les seves obres a la Sala 
d E posi io sàdelàGo e ,àaàl'a ai adaàd'Espa a,àalàCe t eàJúlia,àalàpoliespo tiuàdelàPasàdeà
laà Casa,à aà l hotelà ‘o à deà Caldesà ià aà laà sala d'exposicions del Comú de Canillo. També ha 
participat en exposicions col·le ti esàaàlaàsalaàd e posi io sàdelàGo e àiàalàCe t eàCultu alàdeà
Sant Julià de Lòria. Fora d'Andorra ha exposat algunes de les seves nombroses creacions 
artístiques a la Sala d'Exposicions Llo e asà d á e sà deà Ma à ià aà laà “alaà deà Tu is eà deà
Guardiola del Berguedà i al Palau Pinós de Bagà. 
.Enric Bartrina: Re to àdeàGua diolaàaà itja sàdelsàa s .àHisto iado àiàa a tàdeàlaà ultu aà
va impulsar la restauració del monestir de SantàLlo e çàdes o i tàlaà ipta à itja ça tàelsà
joves guardiolencs. També va promoure la cultura, les tradicions guardiolenques i va donar 
alo àalàseuà astell.àVaàes iu eài fi itatàd a ti lesàiàlli esàso eàlaàdo u e ta i àhist i aàdeà

Guardiola. Actual e tà sàa i e àdeàl a iuàDio es àdeà“olso a. 
.Joan Casals: propietari de la casa de Cal Guardiola i actualment de la Casa Duaner i del 
restaurant el Recó. La seva afició amb el FC Barcelona i la constància en els partits de final de 
la Champions, lliga, opaàdelà eiàha àfetà ueàfosà o atà l á iàdelàBa çaàa àelàseuàfillàdeà
o à ta à Joa .à Delà à e à otiuà deà laà fi alà deà laà opaà d Eu opaà deà Clu sà da a tà deà

l “teuauaàdeàBu a est  a Sevilla, tots els socis i aficionats del FC Barcelona van començar-lo a 
nomenar com a a i àlle atàdelsàse illa sà ueàelà o a e à o àaà a uete àpotse àpe àlaà
similitudàa àa uestàpe so atgeàd u aàs rie televisiva. Des de llavors va començar a assistir a 
totsàelsàpa titsàdelàBa çaà estitàià o egutà o àaà a i àfi sà ueàseàl ha denominat popularment 
i actualment ha estat reconegut pel FC. Barcelona com a avi del Barça (2007). El restaurant 
delà e à epàelà atei àpseud i àdegutàaàl aflu iaàdeàso isà ul sà ueàl ha àa atàpe segui t. 
És el representant oficial del FC. Barcelona en les trobades de les Penyes barcelonistes. A 
Guardiola hi ha una placa commemorativa. 
. Altres personatges serien Isabel Artero i Novella (escriptora), Gil Casas o Gil del Castell 
o posito àdeà a ço sà ià elatsàdeàB o ,àJoa àdeà‘e ollà l ho eà sàg a  de Guardiola) i 

Laura Lucenyo, cantautora. 
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ACA       á iuàdeàlaàCo o aàd á ag  

AHCB    Arxiu Històric comarcal de Berga 

AHL        Arxiu Històric de Lleida 

ADS         Arxiu Diocesà de Solsona 

AHM       Arxiu Històric de Montserrat 

AHDP      Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona 

ACSU       ArxiuàCapitula àdeàlaà“euàd U gell 

BPB         Biblioteca Pública de Berga 

MDCS      Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 

MCB        Museu Comarcal de Berga 

APGB      Arxiu parroquial de Guardiola de Berguedà 

 

ARXIUS PRIVATS. 

APT      Arxiu Pujol i Thomas 

AFV        Arxiu família Vilella 

AFP        Arxiu família Ponça 

ALB        Arxiu Luigi de Berga 

ARB        Arxiu Àmbit de Recerques del Berguedà 

ACEC     Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya 
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-Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC). Municipi de Guardiola de 
Berguedà. 

-Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Municipi de Guardiola de Berguedà. 

-Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya del Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya (IPIC). 

-Arxiu del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 

- Llistatàd ele e tsàaà ataloga àe àelàPlaàd O de a i àU a ísti aàMu i ipalàdeàGua diolaàdeà
Berguedà, document en execució. (inèdit). 

-Centre de Promoció de Cultura Tradicional i Popular de Catalunya (IPEC). No hi ha elements 
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-Inventari de Pere Aymerich (1999) redactat pel Pla Especial del Parc Natural del Cadí i 
Moixeró. 

- Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Cadí i Moixeró, propietat del Parc 
Natural del Cadí i Moixeró.  
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Pere Cascante i Torrella, arqueòleg i tècnic en Patrimoni.  
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