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1- OBJECTIUS DEL TREBALL 
 
 

1.1.  Agraïments 
 
Aquest treball, impulsat i  finançat per l ’Oficina de  Patrimon i Cultural de la 
Diputació de Barcelona i l’Aj untament de Salde s a petició del mateix,  
d’acord amb el conveni subscrit per ambdues administracions en el marc del 
programa de mape s del Patrimoni Lo cal que g estiona l’OPC,  ha esta t 
realitzat p er la hi storiadora Mª del Agua Cortés Elía, per encàrrec  de 
l'OPC amb l'e streta col·laboració de  l'Ajuntament de Saldes,  que ha  posat 
tots els mitjans tècnics i humans a disposició meva.   
 
Principalment agra eixo l ’interès i col·laboració desint eressada de 
l’alcaldessa, Sra. Dolor s Gonz ález Da na, així com dels regidors, que van 
propiciar la realització d’aque st mapa del patrim oni degut al seu interè s en 
tirar endavant projectes culturals en benefici de la població del municipi. Ha 
estat també molt importan t la co l·laboració d’a lguns tre balladors de 
l’Ajuntament, en concret de  la tè cnica municipa l M. C arme Rodríguez 
Molina, que m’ha proporcionat diferent documentació i assessorament. 
 
 
He de fer menció especial de la co l·laboració prestada per José Luís 
Bermúdez i José Luís Rodriguez, director i facultatiu de l’empresa Carbones 
Pedraforca, que m’ha facilitat dades sobre la mineria i extracció de carbó al 
terme. 
 
També del director d el Parc Na tural Cadí-Moixeró, Jordi Garcia Petit, i del 
tècnic Marc Sallent. De l’anterior alcalde de Saldes, Josep Picas. Del director 
de l’a rxiu Comarca l de  Be rga, Xa vier Pe drals. De l’administratiu de  
Carbones Pedra forca, Pere Puj ol. El pale ontòleg de  la Ruta Minera, Be rnat 
Vila; la pa leontòla de l’Àrea d’Arqueològia del Dep artament de Cultura , El i 
Playa. 
 
 
Especialment vull a grair l’ interès mo strat per M ossèn Ra mon Angl arill, 
capellà de  Salde s, que em va  facilita r la consu lta als arxiu s parroquials.  
També mo lt esp ecialment vull agrair l’atenció i la informació que em va 
facilitar R amona Gu illemàs, d e ca l’E stevelló, prop ietària del  mas de Les 
Llenes, un dels més antics de Saldes. Igualment a Xavier Campillo i Besses, 
que m’ha proporcionat informació sobre el camí Ral de Guardiola a Gósol. 
 
 
He comptat també amb la co l·laboració d’altres persones, Basili Casals del 
molí de Maçaners, J uan Calvo  del mol í de la Pala nca, Ram on Guille màs 
Fontdevila de cal Manau, Jau me Bernades d irector de l Mu seu D iocesà i 
Comarcal de Solsona, Noemí Fontdevila Girabent de cal Baldari, Josep Coma 
Cardona de cal Quel de Feners, Joan Prat Espolla de cal Xisqu et de 
Maçaners, Martí Perarnau Farré, Roser C omas Angelet de ca l Capdevila de 
l’Espà, Miquel De seuras Martorana de  la ca sa S ull de  Ma çaners, M artí 
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Perarnau de cal Matabó, Miquel Tomàs Prat de ca la Susagna, Família Ribera 
de Guardiola de Berguedà, Família Pedrals de Bagà. 
 
Per descomptat també ag raeixo l’aju da de tote s aque lles persone s que 
anteriorment han estudiat d iferents temes de Saldes i que han escrit sobre 
la seva re cerca. Concreta ment  a l’Àmbit de Re cerques de l Berguedà, a 
Rosa Tous que va fe r un estud i sobre la documentació de la parròqu ia de 
Saldes al segle XV i q ue ofereix una important visió sobre la vid a i relacions 
socials en aquesta època, Ramon Felipó que ha fet diferents estudis sobre el 
Pedraforca; tots ells estudiosos de la  història de l poble que en s han lle gat 
amb les seves publicacions i que constitueixen un important punt de partida 
de qualsevol estudi h istòric. Així com a tants que han fet petits escrits i als 
que cal un reconeixement per una feina que m’ha estat d’ajuda. 
 
No vull de scuidar l’atenció prestada per l’Oficina de Patri moni Cultural i  en 
concret pe r la tècn ica Teresa Reyes que  ha realitz at la cor recció de tot  e l 
treball i a  la que no se li ha  escapa t ni el més petit de tall. Gràcie s per 
l’ajuda i meticulositat. 
 
Vull destacar i de ixar constància de  la positiva predisposició de la  majoria 
de person es que he  visitat en vers a l de scobriment i al cone ixement d el 
passat històric del municipi i de qual sevol tema rela cionat, fet que m’ha 
encoratjat en tot moment en la realització del present treball. I per això el 
meu agraïment final és per a tots e ls habitants de Saldes que m’ha facilitat 
la tasca amb el seu entusiasme sempre evident cap a la meva feina.  
 
Finalment, vull de ixar palè s qu e és pro bable qu e no hagi fe t con sultes a  
persones concretes i que això no ha estat fruit de deixadesa o descuit, sinó 
perquè la informació que probablement em podien proporcionar ja la  havia 
aconseguit per altre s vie s. Igualment e ls agrae ixo la segura dispo sició i 
espera. 
 
 
 
 

1.2. Objectius 
 
El pre sent mapa de  Patrimoni del mun icipi de Sa ldes inclou tot el term e 
d'aquest municipi. 
 
El punt de partida  va ser l'interè s pe r part de  l'Ajuntam ent d'obte nir 
informació dels ele ments h istòrics i d 'interès cultural del  ter me muni cipal 
per tal de tenir coneixement de l'estat i la importància de cada un i del seu  
conjunt, a fi de portar a terme accions concretes, entre elles l'especificació i 
ampliació dels elements a  protegir a les Norme s Subsidiàrie s d e 
Planejament del terme mun icipal de Saldes. La recollida i processament de 
les dad es s'ha rea litzat entre els me sos de sete mbre de 2007 i gen er de 
2008. 
 
Els objectius d'aquest treball són els que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques per a la r ealització de mapes de patr imoni lo cal d e l'O ficina de 
Patrimoni Cultural de la Diput ació de Barcelona: "la recollida  exhaustiva de 
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dades sobre el patrimoni cu ltural i natural del mun icipi i la seva valoració, 
permetent l'e stabliment de  mesures per a la seva protecció i con servació, 
així com la planificació de la seva rendibilitat social". El resultat és una eina 
a disposició de l'Aju ntament amb la info rmació individual i d e conjunt dels 
elements patrimonials del municipi que ajudi a fomentar la conservació, la 
difusió, el coneixement del m edi, i utilitzar-la com ajuda en la ordena ció i 
planificació urbanística, així com en d'altres accions de benefici social”. 
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2-METODOLOGIA 
 
 
 

2.1. Metodologia de treball 
 
Per realitzar el mapa de pa trimoni cultural es va adoptar una metodologia 
de treball estructurada en tres etapes principals, segons estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona: 
 
 1- Recopilació prèvia de documentació 
 2- Treball de camp: recollida d'informació oral i visita a cada  element 

detectat i al terme en general 
 3- Treball de gabinet: con trastant l es fit xes de cam p amb la 

documentació, introducció de la informació a les fitxes i elaboració de la 
memòria com a conclusió 

 
 En cad a una d'aqu estes eta pes s'ha p rocedit a  realitzar u na sèrie de 
tasques que es detallen a continuació de forma cronològica: 
 
 
 
 
 1- Recopilació prèvia de documentació: 

 
- Recopilació de la  docume ntació e xistent sobre el m unicipi: 

bibliografia, publicacions, Inven tari d e Patrimoni Arqueològic de la 
Generalitat, Inventari  de Patrim oni Arqui tectònic de  la Generalitat , 
Inventari de Patrimoni In dustrial de  la Gene ralitat, Norme s 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi, pre-Catàleg de 
patrimoni dins les N ormes Su bsidiàries, lli stats de Béns d'Interès 
Local, de Béns d’Interès Nacional, llistat s d’el ements pro tegits pe r 
normativa del Parc Natural.  Aquesta recopilació es va realitzar fent 
un buidatge de la bi bliografia existent a la Biblioteca de Berga, a la  
Biblioteca de Catalu nya, a l'A rxiu Municipal de  S aldes, a l'Arxiu 
Històric i Comarcal de Be rga, a l’A rxiu Episcopal de Sol sona, i a 
d'altres a rxius que s'especifiquen més endavan t, junt a mb la  
documentació i informació facilitada per l' Ajuntament,  així co m les 
publicacions espe cífiques que  s’han re alitzat sob re el municip i i 
citades a la bibliogra fia, aquestes publicacions, i d’a ltres, que s'han 
fet so bre diferents t emes de l terme, ha n facil itat molt la t asca 
d'inventari. 

 
- Amb aquesta ba se e s va realitzar un llistat de p ossibles e lements 

inventariables que es va contrastar amb l'opinió d'alguns estudiosos  
del territori i membres de l 'Ajuntament i altres entitats municipals. 
La llista  n o es va  consid erar tancada ja  que quedava subjecta a l 
treball d e cam p qu e va  permetre  ide ntificar m és e lements en  e l 
transcurs de la feina. 
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- Per ta l de  facilita r e l treba ll d e camp es van di ferenciar zones del 
municipi que ja venien d onades per l’e structura històrica i 
geogràfica.  

 
 

- Es van establir contactes inicials amb informadors orals: estudiosos 
del te rme, els hab itants de  les masies i ca ses, pro pietaris 
d’elements, rector de  la parròq uia,  gent gran, arte sans, ....; i que 
en el mo ment del treball d e camp es va n anar visitant per tal de  
cercar el màxim d'informació. 

 
 
 
 
 2- Treball de camp:  

 
- En base  als e lements qu e j a s'ha vien dete ctat es va in iciar la  

recollida de dades visitant cada element,  re copilant la  informació 
que ens p roporcionava la observació d irecta junt a mb la que ens 
proporcionaven les fonts documentals i els possibles col·laboradors;  
es fotografiaven els elements, fet que fa cilitava després la tasca de 
gabinet. 

 
- Es contrastava amb documentació cartogràfica històrica i actual per 

tal de detectar topònims o nous elements a la zona visitada. 
 

- En el cas de les ma sies es va  procurar visitar el major nombre de 
cases po ssibles ten int en com pte la di sponibilitat dels hab itants i  
l’estat de  les ca ses. Es documentava  cada un  dels ele ments 
destacables i es situ aven en un plànol. Cal desta car que no s'ha  
pogut accedir a tots els immobles, tot i que s'ha conegut per altres 
mitjans l'existència o no d'elements interessants que permetessin o 
no la documentació. 

 
- Ha estat molt impo rtant la tasca d e treball d e camp sobre el 

territori, és a dir, de recerca directa en el medi a partir de les dades 
obtingudes per via oral o documental. Degut a que el terme és molt 
gran i muntanyós, la recerca ha estat lenta, tenint en compte que la 
climatologia també ha influit. 

 
 
 
 
 3- Treball de gabinet: 

 
- Realització d e l es f itxes de ls e lements. Le s f itxes s 'anaven 

completant a mida que es feia  el treb all de camp, de manera  que 
aquestes dues fa ses s'han an at co mpaginant. Això ha facilitat la 
feina ja que s'ha vien detectat molts elements d'entrada i era  
necessària una estructura ció per zon es i co mpletar el procés en  
cada zona. 
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- En omplir els ca mps de descripció i d'histò ria e s contrasta va la  
documentació e scrita de que  es dispo sava a mb la informació  
obtinguda d'altres inventaris previs i amb  les conclu sions tretes de 
l'observació directa  de cada elemen t. D'aquesta mane ra e s 
procurava ser el màxim exhaustiu en la d ocumentació. En fer això, 
s'han detectat errades en  altres inventaris previs i altra  
documentació publicada que queden subsanades amb el present. 

 
- Es feien rutes per les zones diferenciades, inventariant els elements 

que ja es coneixien prèviament i detectant d'altres sobre el terreny. 
Aquestes rutes, completades amb la visita a cada element fa cilitava 
l'obertura de noves fitxes. D'aquesta manera també s'anava fent un 
llistat d'elements "no fitxats" per adjuntar a la memòria, consistent 
en aquells elements que no tenen prou entitat cultural per elaborar 
una fitxa documental, els ele ments no  lo calitzats, així com també  
els desapareguts. 
 

- Quan es va tenir int roduïda a les fi txes la informació documental i 
històrica, es van comple tar amb les dades co mplementàries: 
coordenades UTM, alçada i fitxes relacionades. 

 
- Finalment es van relacionar a mb la  ba se de  dade s les fotog rafies 

que s'havien realitzat en format digital i els plànols topogràfics en el 
cas d ’elements que  són de gran exten sió, amb la  qual cosa  són  
difícils de representar nomé s a mb un pu nt, el que  ens done n le s 
coordenades UTM. Amb això les fitxes es donaven per tancades. 

 
- En tancar les fitxes es va procedir a la redacció del present informe. 

 
- Posteriorment es va realitzar una reunió amb tècnics de la Diputació 

de Barcelona, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Saldes i la tècnica que 
ha realitzat el mapa de patrimoni per tal de fer una correcció de les 
fitxes, previ anà lisi d’aque stes per  l’ Ajuntament i l’ Oficina d e 
Patrimoni Cultural.  Amb la  incor poració d e les corre ccions 
suggerides per aquests es va donar per acabada la tasca d’inventari  
i processament de dades. 

 
 
 
 

2.2. Fonts consultades  
 
S'han utilitzat d iferents tipu s de fon ts per l'elaboració del tre ball: 
documentació d'arxius púb lics i d'arxius privats, in formació oral,  
bibliografia, a més de la observació directa dels elements. Passem a detallar 
aquestes fonts. 
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DOCUMENTACIÓ D'ARXIUS: 
 
 
ARXIUS PÚBLICS 
 

 AMS Arxiu Municipal de Saldes 
 APS Arxiu Parroquial de Saldes   
 ACA Arxiu de la Corona d’Aragó   
 ABEV Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic 
 ACB Arxiu Comarcal del Berguedà   
 CDPC-M Centre de Documentació del Parc Natural 

Cadí-Moixeró 
 AFCEC Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de 

Catalunya  
 AHDB Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona  
 ANC Arxiu Nacional de Catalunya 
 BPB  Biblioteca Pública de Berga 

 
 
ARXIUS PRIVATS 
 
 APB   Arxiu privat can Baldari 
 APCP Arxiu de Carbones Pedraforca 

 
 
 
 
 
ALTRES INVENTARIS UTILITZATS O CONSULTATS 
 
 Inventari del Patrim oni Arquitectònic de la Gen eralitat de Catalunya 

(IPAC), municipi de Saldes. (1985-1990). (31 elements). 
 Inventari de Patrim oni Arque ològic de Catalunya. Servei d 'Arqueologia 

de la Generalitat de Catalunya. Saldes. (1990). (5 elements). 
 Catàleg de Monuments i C onjunts Hi stòrico-Artístics de Catalunya. 

Generalitat de Catalunya (BCIN). (1 element). 
 Inventari del Patrim oni Industrial (Muse u de la Ciència i la Tècnica de  

Catalunya, Generalitat de Catalunya) (IPIC). (n o hi ha element s 
inventariats). 

 Centre d e Pro moció de l a Cu ltura Popular i  Tradi cional de  Catalunya 
(IPEC). (recull de cançons populars).  

 FUSTÉ, G .; CAZO RLA, X. (1 997). Est udi sob re els ant ics c amins 
ramaders a l'Alt Be rguedà. Estudi realitzat per estudiants de  Cièncie s 
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, promogut pel Parc 
Natural del Cadí-Moixeró. Propietat del Parc. Inèdit. 

 Annex de les Normes Subsidiàries d e Sald es. Catàleg d’edifica cions 
admeses en sòl no urbanitzable. Saldes, Maçaners, l’Espà. Any 1997. 
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INFORMACIÓ  ORAL 
 
 
S'ha obtingut informació oral, i a vegades amb alguna documentació escrita 
puntual, de les següents persones: 
 
 
Dolors González 
M. Carme Rodríguez 
Josep Picas 
José Luis Be rmúdez (Ca rbones 
Pedraforca) 
José Lui s Rodrigu ez (Carb ones 
Pedraforca) 
Mossèn Ramon Anglarill 
Ramona Guillemàs  
Basili Casals 
Juan Calvo 
Pere Cascante 
Barnat Vila 
Pere Pujol 
Xavier Campillo Besses 
 

 Josep Coma Cardona 
Joan Prat Espolla 
Martí Perarnau Farré 
Roser Comas Angelet 
Miquel Deseuras Martorana 
Miquel Tomàs Prat  
Família Ribera 
Família Pedrals 
Xavier Pedrals 
Jordi Garcia Petit 
Marc Sallent 
Jaume Bernades 
Noemí Fontdevila Girabent 
Ramon Guillemàs Fontdevila 
Eli Playa 
 

 
 
A mé s d 'aquests col·laboradors di rectes, cal  fe r e sment de  cada un  d els 
habitants de les cases que s'han visitat, ja que to ts ells han contribuït a la 
documentació dels elements.  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Es va re alitzar un buidat de la do cumentació bibliogràfica e xistent 
principalment a la Biblioteca Pública de Berga, a l’Arxiu Històric Comarcal de 
Berga, a l Centre d e Documentació del Parc Na tural Cadí-Moixerò,  j a que 
conserven fons bibliogràfic local. També  es va consultar do cumentació de 
diferents arxius que s’han especificat més amunt. 
 
 
 
 
CARTOGRAFIA  
 
Per a l'anàlisi del terme municipal s'ha utilitzat: 
 

 Mapa i guía excursio nista Serra del Cadí-Pedrafo rca. Editorial Alpina.  
Escala 1:25000. Any 2003.  

 
 Mapa i gu ía excu rsionista Moixeró-La Tosa. Edito rial Alp ina. Escal a 

1:25000. Any 2002. 
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 Mapa de les No rmes Sub sidiàries de planejament de Salde s. An y 

1997. 
 

 Mapa C omarcal de  Catalun ya: El Berguedà, E/ 1:50. 000. Institut 
Cartogràfic de Catalunya. Edició de l'any 2002. Format paper i format 
digital.  

 
 Mapes topogràfics de Catalunya de l'Institut Cartogràfic de Catalunya  

E/  1:5.000 i 1:10.000. www.icc.cat. www.diba.es/SITMUN.   
 

 

Per la localització de les coord enades topogràfiques s’ha u tilitzat la we b de  
l'Institut Cartogràfic de Catalunya i del programa SITMUN de la Diputació de 
Barcelona:  

http://www.geoportal-idec.net/gestor/mapawms/index.jsp.  

http://www.diba.es/SITMUN 

 

 
 
 

2.3. Explicació de la fitxa  
 
El model de fitxa que s'ha utilitz at és e l que ha proporcionat l'Ofi cina de  
Patrimoni Cultural de la Diputació d e Barcelo na per a la realitzaci ó 
d'inventaris municipals, i que formen part d'una base de dades programada 
en MS Access 2000. 
 
La fitxa conté una sèrie de camps d'informació que s'han omplert per a cada 
element: Número d e Fitxa, Codi, Àmbit,  Denominació, Ubicació, Titularitat,  
Propietari, Tipologia, Ús actual, Descripció, Observacions, Estat conservació, 
Autor, An y, Estil/È poca, Se gle, Empla çament, L ongitud, L atitud, UT M, 
Alçada, Ac cés, Nú mero ne gatiu, Fitx es associades, Històr ia, Bi bliografia, 
Protecció, Número Inventari G eneralitat, Autor  fit xa, Data  registre, Data 
modificació, Mapa, Fotografies. 
 
Hi ha una sèrie de camps en q ue el contingut s'ha de triar d'uns estab lerts 
prèviament per l'OPC: Àmbit,  Codi, Tipologia i T itularitat. L'Àmbit i la  
Tipologia donen un Codi concret establert d'acord amb el següent esquema: 
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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’imatges 
 

4.1-
Manifesta-
cions festives 

5.1-Zones  
d’interès 
natural. 
 

1.2-Conjunts 
arquitectònics 
 

2.2- Objectes 
 

3.2-Fons 
documentals 
 

4.2-Tècniques 
artesanals 

5.2-
Espècimens 
botànics 
singulars 

1.3-Elements 
arquitectònics 

2.3- 
Col·leccions 
 

3.3-Fons 
bibliogràfics 
 

4.3-Tradició 
oral 

 

1.4-Jaciments 
arqueològics 
 

  4.4-Música i 
dansa 

 

1.5- O bra 
civil 
 

  4.5- 
Costumari 
 

 

 
 
Cada fitxa  es comp leta amb u n mapa d'ubica ció, generat des del Siste ma 
d’Informació Geogràfica (SIG) en que es presenta l’inventari, i d'una a  tres 
fotografies. 
 
 
 

2.4. Criteris de selecció 
 
En aquest treball s'ha procedit a la identificació, descripció i documentació 
dels e lements que s'han consid erat pa trimoni cu ltural del te rme municipal 
de Saldes per tal d'oferir una visió panoràmica d'un conjunt que determina 
les característiques concretes del l loc. No és aquest un es tudi tancat, sinó 
que ha d e manten ir-se obert a qualse vol aportació que contribueixi a 
l'enriquiment d'aquest patrimoni en funció de noves investigacions. Tampoc 
és un estudi que limiti les perspectives patrimonials al que conté el mapa de 
patrimoni cultural, sinó que ha de servir com a punt de p artida pe r a 
incentivar  la recer ca i la gest ió del  patrimoni que  doni form a a difere nts 
tasques entorn aquest i permeti la seva ampliació i conseqüent evolució. 
 
S'ha tingut en compte reunir el màxim nombre d'elements identificadors del 
terme incloent to t a llò qu e po dia ten ir u n valo r pa trimonial històric o de 
diferenciació. S'ha procurat obtenir el màxim d'informació de cada ele ment 
de forma individual i de la  relació amb el seu entorn per tal de mostrar la  
importància de cad a elem ent com  a quelcom característic i de finitori 
d'aquest territori. Però cal assenyalar que no s'h an inclòs tots els elements 
detectats sinó que s'ha fet una selecció envers els següents criteris: 
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1- S'han inventariat tots els elements q ue prèvia ment havien esta t 
compilats en altres inventaris: 

. De la Generalitat:  Patrim oni Arqueolò gic (5 e lements), Patrimon i 
Arquitectònic  (31 elements). 

. Catàleg de Monum ents i Con junts Històrico-Artístics de Cata lunya. 
Generalitat de Catalunya (BCIN). (1 element). 

. Béns C ulturals d ’interès L ocal (BCIL). (1 e lements) (2 en  
tramitació). 

. Espais Protegits del Medi Físic i del Paisatge. (3 elements). 
 

2- S'han inventariat els elements mobles, immobles o naturals destacables 
per: 

. Singularitat històrica, artística, etnològica, identitària, simbòlica. 
 
3- S'han inventariat els fons documentals i fotogràfics que tingu essin  u n 

fons històric important individualment i per al conjunt del municipi. 
 
4- S'han inve ntariat le s manife stacions festi ves, musicals, arte sanes i de  

tradició que són representatives i identificatives del terme. 
 
 
És per això que el volum de fitxes s'ha limitat finalment a les que hi ha a la 
base de dades com a elements més representatius (149 elements), però  hi 
ha una sèrie d'eleme nts que no  s'han fitxat perquè s'ha considerat que no 
tenen prou significació per a ser incl osos al mapa  de pa trimoni cultural, 
elements que coneixem però q ue han desapare gut  o elemen ts que s'h an 
inclòs dins d'altres fitxes.   D'aquests elements "no fitxats" es fa una relació 
a l'apartat corresponent d'aquesta memòria.  
 
 
Finalment, cal deixar cla r què  aquesta fe ina no és ni una recerca, amb 
uns objectius i un es conclu sions fi nals ( encara q ue s ’hagin u tilitzat 
coneixements i pro cediments científics pe r a realitzar-la), com tampoc es 
tracta d’un catàleg del patrimoni de l municipi, el qual ha uria de po rtar 
unes categories i proteccions determinades. Però si què és una b ase per a 
poder r ealitzar tant tasques d’i nvestigació com d e protecció, conve rtint-se 
també en un instrument per la gestió, la difusió i la informació del patrimoni 
del munici pi, entre d’altr es ut ilitats. També cal fer esment  que aquest  
treball no  esta tancat ja que pod ran anar incorporant-se elements 
patrimonials si en sorgei xen d e nous i fer les esmenes ne cessàries al ja  
existents.  
 



SALDES                                                    Mapa del Patrimoni Cultural /  Memòria      
15 

 

3- MARC D'INTERVENCIÓ GENERAL 
 
 
3.1. Marc geogràfic, geomorfològic i econòmic 
 

                                                                                  
 
El terme municipal de Saldes està com prés majoritàriament dins la conca 
alta del riu Salde s, delimita da per la serra d’ Ensija, el  massí s del  
Pedraforca, la serra pedregosa i la serra de Gisclareny. Una petita part del 
municipi queda d ins la conca  d el riu Aigu a de Valls, es tracta de l’Espà i 
Feners. El territori es troba  enclavat al Pre-Pirineu, trobant un desnivell de 
1600 metres en només 6km lineals, ja que la vall del riu Saldes es troba a 
860m i el Pollegó Superior del Pedraforca a 2497m d’altitud. 
 
El relleu més con egut és el Pedra forca, singular muntanya en forma  de 
forca am b una tarte ra a la pa rt central,  essent la visió  de s del poble de 
Saldes la més característica. 
 
La serra Pedrego sa s’aixeca per sobre e l Collell, é s una pe rllongació de  la 
serra d el Cadí. Pel vessant su d és de fo rmes relativamen t suaus, men tre 
que pel n ord forma  un cin gle quasi co ntinu. De s del C ollell cap  a l’est 
trobem el coll de la Balma, a 1700m, termenejant amb Gisclareny. Entre e l 
Pedraforca i els cingles de la Bola, hi ha l a serra de Gisclareny, amagant la 
vall on h i ha el santuari. Al sud,  la serra d ’Ensija m ostra un pa isatge 
diferent, d e for mes suaus, p oca ro ca i cobertura forestal q uasi contínua. 
D’Ensija baixen diverses rieres i torrents, que constitueixen la  capçalera del 
riu Salde s. El coll d e la Trapa  separa le s conque s hidrogrà fiques del riu  
Saldes i de l’Aigua de Valls, on hi ha els veïnats de Feners i l’Espà. 
 
En aquest marc de valls entre  muntanyes, la pob lació s’ha desenvolupat 
tradicionalment a les parts mitj anes i baixes, on hi ha les terres aptes pel 
conreu i el clima més agradable, com Saldes, Maçaners, Feners i l’Espà. Les 
altituds in feriors, a les part s baixes del riu Saldes, no han estat ocupades 
per l’establiment humà, que s’ha situat a partir dels 1400m d’altitud, ja que 
més amunt el clima no permet una activitat humana normal. 
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La via de comun icació principal ha e stat la vall del riu Saldes, q ue 
posteriorment va permetre passar la carretera principal de comunicació. 
 
Essent un a zona tan muntan yosa ha motivat la insta l·lació de d iferents 
miradors que permeten copçar el paisatge. El mirador de Maçaners es troba 
sortint de Maçaners en direcció Saldes, a la carretera, ens dona una visió de 
la serra de Gisclareny, el Cadí. El mi rador del Pedrafroca, al peu de la pista  
forestal que mena al refugi Lluís Estasen, permet tenir un a panoràmica  
sobre la vall del Gresolet. El mirador d e l’Esp à, a la carre tera de G ósol, 
passant pel Coll de la Trapa, s’aboca sobre l’Aigua de Valls. 
 
Geològicament, Saldes es troba dins el marc geogràfic de Pirineus, amb una 
evolució històrica que comença amb la formació d ’un conjunt de materia ls 
sedimentaris de l’era del Mesozoic (240 a 70 milions d’anys), configu rant el 
relleu d els Pirineu s, fruit de l plegament a lpí su cceit en l’era del Cenozoic  
(entre l’Oligocè i el Miocè inferior -28,5 – 20,5 MA-). 
 
La riera d’Aigua Salada neix al vessant nord de Serra d’Ensija, sobre la Pleta 
de la Vila, en una clotada en mig del bosc a 1710 m d’altitud. A mesura que 
baixa va rebent aigü es d’altres torrents fins a torna r al riu Saldes, el ca bal 
del qual encarà creixerà més quan s’ajunti amb la riera de Gresolet. El no m 
de Saldes ve de la riera Salada. La causa de la salinitat de la riera l’hem de 
buscar en els materials geo lògics que e s troben en la seva font. El torren t 
surt de la base d’un talús d’uns cinc metres d’alçada en forma de b rollador 
de fort corrent. Les roques on neix só n guixos del triàsic de colors griso s, 
marrons, vermells i blancs, barrejats amb el g uixos hi ha sal minera l 
(halita). Quan l’aigua d’infiltració t ravessa aquestes cape s de guixos dissol  
la sa l i la porta a  l’e xterior. Es tracta d’u n tipus d’aigua corrent únic a  la  
comarca, essent un aigua tèrbola per la quantitat de materials en suspensió 
que porta. 
 
Els organismes que habiten en aquest corrent són singulars, destacant els 
del tram superior on hi ha baixa diversitat d’e spècies que s’incrementen a 
mesura qu e rep altres ap ortacions d’aigua al llarg  del seu recorregut. La  
riera Salada desguasa al riu Saldes a pro p del Molí del Ferrer. Abans el se u 
corrent s’ha utilitzat per moure els molins de la Palanca, de les Flors i de les 
LLenes. 
 
Una important característica del territori carbonífer, trobant-se les capes de 
lignit al s nivel ls infer iors de l garumnià. El lignit és un tipus d e carbó a mb 
poder calo rífic mitjà  que s’e xtreu de la  conca qu e s’exten  per Sald es, 
Vallcebre, Guardiola, Cercs, Fíguls, Fu manya i Pe guera. L’e xplotació es va  
iniciar e l 1860 i, a mb di ferents e tapes i e mpreses s’ha mantingut fins el 
2007. 
 
Altra fenomen característic és la formació de cavitats degut a l’abundància 
de roques calcàries a l’entorn de Saldes que, degut a la dissolució de la roca 
en l’aigua,  dóna lloc a diverse s formacio ns tant en  superfície . Les form es 
càrstiques, mode lats de superfície, s’observen arreu, sobre  tot a les parts 
altes del Padreforca, serra Pedregosa i Ensija. 
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Les ro ques sed imentàries, co m margue s i c alcàries, so len tenir r estes 
d’organismes d’altres èpoques que es poden observar en diferents punts del 
terme. Ge neralment són fòssils d’amb ients lacu stres i aiguamolls. Són 
importants la preséncia d’algues, troncs, empremtes foliars i els nivells amb 
margocalcàries trobem una bona representació d’icnites de sauròpode. 
 
En quant a la vege tació, l’entorn de Saldes prese nta una coberta vegetal 
molt variada, amb diferèn cies d’altitud i v essants orientats diversament. Hi 
ha diferents comunitats vegeta ls  d istribuïdes segons els diversos estatges 
en funció de l’altitud : l’estatge  su bmontà o de muntanya baixa (1300m),  
amb vegetació d’alzina i pi roig; l’estatge montà (1300-1600m),  abunda el 
pi roig a mb sotab osc arbustiu, fagede s limitade s a  la obaga de Gresole t; 
l’estatge subalpí (1600 en amunt), on comencen els prats d’alta muntanya, 
domini exclusiu de pi negre; l’esta tge a lpí (2250-2300m), d e prats alp ins 
amb gran quantitat de petites herbes i zona de pastures de ramats d’estiu. 
 
Curiosament l’exp lotació de carbó durant el segle XX va alte rar exten ses 
superfícies naturals en les explotacions a cel obert, que des de fa uns anys 
es tornen a rehabilitar per retornar l’antic paisatge . Aquestes explota cions 
van afe ctar prin cipalment el vessant me ridional de l Ped raforca que, en se 
Paratge d’Interès Natural, està essent objecte de restauració. 
 
L’explotació de boscos i pa stures ha  estat un tipus d’explotació trad icional 
del medi, ja des de l’Edat Mitjana, per extreure fusta i els prats per pastura. 
A la zona de Greso let es troba una de les zones boscose s més importants, 
que ha sigut motiu de litigi per la seva explotació i que ha tingut més ressò 
fora de la comarca. La tradicional propietat col·lectiva d’aquests boscos, que 
impedia l’explotació comercial, va permetre que arribessin fins al se gle XX 
en molt b on estat d e conse rvació. El di a 1 de fe brer de 1843 la fa mília 
Còdol va lliurar en  emfiteusi el bosc de  Gresolet a ls Capmasats de Saldes 
per 600 lliures, fins que es va redimir aquest cens. El bosc va ser venut el 6 
de de sembre de  1920 al co mte de  O lano, ven da impu gnada el 4 d e 
desembre de 1924 p er una pa rt dels Ca pmasats a judats d’altres entitats, 
entre elles el Centre  Excursion ista de Ca talunya, a turant-se la venda. Del 
30 de setembre de 1941 al 1957 van torn ar a sorgir els plets, arribant-se  a 
l’acord que donava l’explota ció del bosc al Sr. Olan o per vint anys, i po dia 
treure 300.0003 de fusta tallada i desbra ncada, mo lt més del que dona va 
de si el bosc. A pa rtir de 1957 e s va limitar la talla. El contrast de  la  
conservació dels bo sc de  Gre solet en compara ció amb d’a ltres b oscs d e 
Catalunya va atreure el món cultural i ex cursionista, influint en la tala qu e 
es va pla ntejar els anys 1920, prod uint-se una campanya que va aturar 
aquesta a cció. Desp rés de la Guerra Ci vil va ser o bjecte d’una expl otació 
desmesurada que va acabar amb el caràcter de bosc mon umental que 
l’havia fet  famós.  Malgra t ai xò en cara es cons erven cl apes amb gr ans 
arbredes. 
 
L’important patrimo ni natura l ha e stat reconegu t de s de  fa an ys i ha  
motivat la protecció legal de diversos espais. 
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PARC NATURAL CADÍ-PEDRAFORCA:  
Conjunt orogràfic format per tres unita ts ben dif erenciades: la S erra del 
Cadí (me itat occide ntal), la Serra de Moixeró i altres massissos més 
orientals, com la To ssa d' Alp i  el Puigl lançada, i p er últim e l mass ís d el 
Pedraforca, directament adossat al vessant meridional del Cadí. La Serra del 
Cadí està  bàsicame nt forma da per sed iments calcaris, en els quals el 
modelat càrstic del relleu ha t ingut molta importància. El  contrast climàtic 
entre els dos ve ssants de la Serra, les característiques del relleu i el fort 
gradient altitud inal, determ inen una gran diversita t de paisa tges 
mediterranis, euro-siberian s i bòreo-alpins. És el millor rep resentant d els 
espais dels Pre-p irineus orientals septentrionals, tant en d iversitat com en 
singularitat. És el si stema muntanyós calcari més extens i elevat dels Pre-
pirineus catalans. 
 
El parc inclou municipis de tres comarques: Alt Urgell, Cerdanya i Berguedà, 
amb un total de 17 municipis. Abasta les serres de l Cadí, del Moixeró, i els 
massissos de la Tosa i d el Puigllançada; amb altituds entre 800 i  2.647 m 
del puig de la Canal Baridana. Aquesta b arrera muntanyosa pertany al Pre-
Pirineu català, amb un relleu esquerp que es suavitza cap a la vall ce rdana. 
És el se gon e spai natura l prote git que o cupa majo r supe rfície, 
aproximadament 4 13 km 2. La princi pal caract erística é s la  biodiv ersitat 
d'espècies i hàbitats que hi viu en, així com els seus paisatges de muntanya 
i els diferents microclimes que podem trobar. És un bon representant de les 
muntanyes alpin es, amb a lguns trets m editerranis. La gran  diversitat de 
paisatges presenten zone s altitudina ls típiques qu e van  de s de l'estatge 
basal mediterrani fins a prats alpins, passant pels boscos submediterranis, 
fagedes, boscos boreals de pi roig i bo scos de coníferes de pi negre i avet.  
Destaca també pe r un poblament fa unistic de  notable diversitat i la  
presència d'espècies animals rares  a Catalunya (gall fer, picot negre, pardal 
d'ala blanca, esparver d'estany, marta i gat fer). També hi ha  presència de 
cérvol, isard i cabirol, així com diversitat de fauna invertebrada. 
 
Amb el Decret 353/1983, de 15 de ju liol, es crea el Parc Natu ral del Cadí-
Moixeró, q ue inclou dins els seus límits el massís del Pe draforca, que  ja 
havia e stat declarat  Paratg e Natural d 'Interès N acional l'a ny 1982. La 
protecció d'aquest territori es va iniciar l'any 1932 amb una p roposta de la 
Generalitat Repu blicana de conservació de la zona, posteriorment la  
Diputació de Barcelona torna a  plantejar la prote cció fent un parc de l'Alt 
Berguedà l'any 1963.  L'any 1966 es crea per la Lle i 13/66, de 31 de maig, 
la Re serva naciona l de ca ça d el Cadí, a mb l'o bjectiu de r egular la caça i  
promoure pobla cions, fet qu e va  permetre  la vetlla de l territori amb 
guàrdies forestals. E l parc ha estat declarat Zona d'Espec ial Protecció per a 
les Aus (ZEPA) per la Unió Europea; així com hi ha 30 hàbitats i 30 espècies 
de flora i fauna prote gides a nivell eu ropeu (Directiva 92/43/CEE hàbitats), 
que ha pe rmès qu e s'in clogui en la Xarxa Natura 2000 d'espais natu rals 
protegits europeus. La Oficin a del Parc  Natural d el Cadí -Moixe ró que  el 
gestiona e s tro ba a  Bagà. Els obje ctius prin cipals del parc natura l és 
garantir la  conservació de ls seus va lors naturals i la preservació dels seus 
hàbitats per al fu tur, tot això compaginat amb les activitats humanes. Així 
el parc a  més promou activitats que permeten e l seu coneixement, a m és 
de totes aquelles relacionades amb la protecció. 
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PARATGE D'INTERÈS NATURAL MASSÍS DEL PEDRAFORCA :  
Superfície 1671 HA d e les qual s 1352 pertanyen al  municip i de Saldes. La 
declaració comporta la implanta ció de un conjunt de  normes d e protecció , 
com la p rohibició d’activita ts cinegètiques, no es perm et la instal•la ció 
d’elements artificials de carà cter perma nent que d egradin e l paisatge,  e s 
prohibeix l’aboca ment de  re sidus fora dels p unts e specialment habilita ts i 
l’encesa de fogueres fóra dels indrets autoritzats. Per assolir els objectius de 
conservació i protecció de l’espai es va crear el Patronat del Paratge Natural 
d’Interès Nacional del Massís del Pedraforca què des de l’any 1995 disposa 
d’un Centre d’Informació i Interpretació a saldes. 
 
Declarat Paratge Natural d'Inte rès N acional l'an y 1982, in clòs en el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró creat amb el Decret 353/1983, de 15 de juliol. 
Llei 6/1982, de 6 de maig, sobre declaració com a Paratge Natural d’Interès 
Nacional del massís de Pedraforca (Berguedà). DOGC núm. 223, de 14-5-
82. 
 
Decret 114/1983, de 12 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/1982, 
de 6 de maig, sobre declaració com a Paratge d’Interès Nacional del massís 
del Pedraforca. DOGC núm. 321, de 20-4-83. 
 
 
 
ESPAI D'INTERÈS NATURAL SERRA D'ENSIJA - RASOS DE PEGUERA:  
És un dels espa is meridionals més n otables dels Pre -pirineus orientals,  
suposant una àrea excepcional per la seva riq uesa en algu ns elem ents 
naturals, el seu interès bio geogràfic i per la seva diversitat. Co nstitueix un 
dels límits meridion als a Catalunya de  la vegetació alp ina i subalpina. 
Destaquen els prats alpins a mb nomb roses esp ècies pirin enques i les 
pinedes d e pi ne gre amb n eret. La fa una inve rtebrada mostra algu nes 
singularitats, com algunes e spècies endèmiques o rares  d'aràcn ids i 
heteròpters. 
 
Declarat Paratge Natural d'Inte rès N acional l'an y 1982, in clòs en el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró creat amb el Decret 353/1983, de 15 de juliol. 
 
 
 
L'ECONOMIA ACTUAL 
Es contin ua fent e xplotació forestal i ramad era enca ra que, e l pila r 
fonamental de l'economia saldenca ha sigut la mineria del carbó a càrrec de 
l'empresa Carbones Pedraforca, S.A. que ha esdevingut en l'únic expon ent 
del sector -en termes macroeconòmics- de tot el Principat, que ha suspé s 
definitivament la e xplotyació l’o ctubre de 2007. En els d arrers anys, el  
turisme ha experimentat un fort increment amb el conseqü ent 
desenvolupament d e l'empre sa turística que sap aprofita r la boniq uesa 
incomparable de la muntanya  i l'ampli ventall de  possibilitats que té  en 
l'excursionisme, l'escalada i  la  conte mplació vivificadora i  co mplaent d el 
majestuós Pedraforca. 
 
Un facto r a tenir en compte en quant al turisme és la gastron omia: 
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A tots els establiments de restauració del lloc de Saldes es poden tastar els 
plats tradicionals de la zona, cuinats sempre a partir de productes naturals 
de la com arca: escu della i carn d'olla, " bullabesa" de fredulics, p atates 
emmascarades, carn de xai, vedella del Berguedà, embotits,  peus de porc 
amb panses i pinyons, truita de moixerons, etc. 
 
 
DEMOGRAFIA 
Els llibres de baptismes i defuncions de les parròquies es van perdre durant 
la Guerra Civil, de manera que la demografia només la sabem a través dels 
fogatges, sistema d’impost reia l. El fogatge de 1365-70 es compten 58 focs 
(unes 240 pers ones). El 13 81, 36 focs ( unes 1 50 persones). El 1 553 l a 
població de Saldes representa un 4,4% del total de la comarca (970 focs) . 
El 1718 arriba al n ombre més elevat de població: 321 habitants a Sa ldes i 
Maçaners, 11 4 a  l’Espà. El 17 87, hi havi a 19 9 i  10 5 ha bitants 
respectivament, mostrant una davallada del 69% (cens de Floridablanca). El 
cadastre incomplert de 1769 dona 200 contribuents a Saldes.  
 
Del segle  XVI al XVI II la vall de Saldes era terra de sen yors feudals, dels 
barons de Pinós i Mataplana. El govern de les parròquies s’organitzava amb 
un batlle i dos cònsols, que e ls segles XVI i XVII e s feia per Corpus amb la 
presència de tots els homes del terme. Els cònsols administraven les terres 
del comú, redactaven els bans per la conservació dels camins, les pastures, 
pagaven les obre s de refo rma o ampliació de le s esg lésies i desp eses 
extraordinàries. 
 
 
POBLACIÓ 
 

Any 
 

focs 
 

 
 

Any Cases o 
habitants 

1497 
1515 
1553 

 

15 
 18 
 29 

 
 
 
 
 

1717 
1787 
 

59 
199 

(Font: Iglésies) 
 
any habitants 
1857 24 7 
1860 10 62 
1877 66 0 
1887 38 6 
1900 36 9 
1910 41 0 
1920 38 2 
1930 58 2 
1936 55 8 
1940 67 5 
1950 86 4 
1960 10 64 
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1970 40 5 
1981 30 2 
1991 32 8 
2007 33 6 

(Font: IDESCAT) 
 
 
 
 

3.2.Marc històric 
 
 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE SALDES 
 
Són nombrosos els testimonis prehistòrics, com el Dolmen que es trob a a  
mig camí de Cal Xisquet i Cal Gravat, o n han aparegut mo lts objectes de  
sílex i ceràmi ca, així co m moned es ib èriques. Però  les tr oballes 
arqueològiques d’aquestes èpoques queden reduïdes a aquest jaciment. 
 

El lloc de Saldes és documentat als seg les X-XI en l'acta de co nsagració de 
la catedral d'Urge ll. Al seg le XI s'esmenta ja el Ca stell de Sa ldes. Al segle 
següent ja es trobava en possessió dels barons de Pinós, senyors del lloc de 
Saldes, que sovint hi residien. 

Durant el segle  XVI,  Saldes passà a ser possessió  del duc d'Alba. La fi de 
segle fou d'altera cions fre qüents de la pau a causa de  la guerra de l 
remences, que afectaren sovint la població de Saldes. D'aquesta època data 
l'inici de l'abandonament gradual del castell. 

L'increment de la població es p roduí a fin als del seg le XIX a mb l'explotació 
de les mines. Durant la dèca da dels 50 fou quan h i hagué m és habitan ts 
(1.064).  

La població de la vall s’aplegava en pe tits nuclis r urals, Feners, Pa lomera, 
Cardinasal, Greso let, Mo lers, les L lenes, vilars qu e es trob aven d ins els  
marc de les parròqu ies d e l’E spà, Salde s i Ma çaners.  Els ha bitants de  la  
Franquesa de Feners gaudien d e privilegis concedits primer pels com tes de 
Cerdanya i confirmats el 1289 per Galceran de Pinós. 
 
A Cardinasal, avui barri de la Cardina de Saldes, la majoria de pagesos eren 
remences i algun benestant. 
 
A mitjan s del seg le XIV, p er la pe sta negra,  molts m asos restaren 
abandonats. El 1357 Pere Ga lceran de Pinós fe ia procu radors a Ramon 
Fortuny, batlle de Saldes, i a Ramon Saig, batlle de Gavarrós, perquè fessin 
tornar a la seva jurisdicció to ts els ho mes propis que havien fugit a la 
Cerdanya. 

 
NUCLI URBÀ  
 
L’origen del nucli urbà de Saldes es produiria a l’Edat Mitj ana, quan els 
francs establiren un a frontera als Pirineus en resposta a l’ in vasió sarraïna, 
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en que m oltes persones de les zones properes es van posar sota la 
protecció dels francs, com ho van fer el de Girona el 785, els de l’Alt Urgell i 
els de la Cerdanya el 789. L’a ny 798 els francs va n ocupar el Be rguedà i 
nomenaren comtes per organitzar els territoris, entre els que destaca Guifré 
el Pelós que va rep oblar les terres de l’interio r de Catalunya,  provocant la 
retornada de la gent que havia fugit arran de l’ocupació sarraïna. 
 
El 831 ja hi havia un nucli de població a Saldes format per cinc o sis famílies 
a l’entorn  d’una e sglésia de dicada a Sant Martí.  Una mica  més tard, al 
mateix se gle IX, el nucli havia crescut,  ja que es va con struir una nova  
església i els 15 caps de casa van demanar al bisb e d’Urgell que  la  
consagrés, com va fer el 8 de desembre de 857 (ORDEIG, 1993). 
 
Amb po sterioritat el lloc de Saldes (S allices)  es nomena t en diferen t 
documentació, com l’acta de consagració de Santa Maria de la Seu d ’Urgell, 
datable a  finals d el segle X, en la que tamb é s’anom ena Maça ners 
(Macianeros). 
 
El primer docum ent que parla del ca stell és datat entre els anys 1068 i 
1095, quan un tal G alceran presta ho menatge al comte Guillem Ramon de 
Cerdanya, comte del Berguedà, pels castel ls que tenia al seu feu, entre ells 
el de Sa ldes. El 1117 o 1118 el comte Berna t Guillem va mori r sense  
descendència i el comtat es va unir al de Barcelona, jurant Galceran de nou 
fidelitat a Ramon Be renguer II I. Al segle  XII resid eix al ca stell la família  
cognominada Saldes, probablement castlans del castell.  
 
El 1259 Galceran de Pinós va enfranquí  Bernat Tomàs, habitant de Saldes.  
També el 1259, Galceran de Pinós signa un pacte amb Galceran, clergue al 
servei de l ’església de Santa M aria del Cas tell de Sal des, i  amb el  f ill 
d’aquest, ambdós habitants del castell, assegurant la vivenda en el castell i  
els redimeix de determinats serveis, quedant obligat el fill a fe r de guaita al 
castell durant tota la seva vida. 
 
El 1276, G alceran de Pinós aprova la donació del m as Ferrer de Saldes en 
favor del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, per Guillem de Josa. El 1277 
Galceran de Pinós fa testament i en ell llega al seu fill Galceran IV, el castell 
de Saldes, entre a ltres possessions. Aquest arrendà el 1279, per cinc anys 
les rendes de Saldes a Joan Cascalls de Berga i a F. De Fenollet. 
 
A mitjan d el segle XI II es con firma l’existència de d ues esglésies a Sald es, 
la del castell dedicada a Santa Maria, i la del poble dedicada a Sant Ma rtí i 
considerada al seg le XIV la principal. Així queda palès pel fet que Galceran 
IV de Pinós en els seu testament deixa 100 sous a Sant Mart í i només 50 a 
Santa Maria. 
 
El 1288 Galceran IV de Pinós donà l’església del castell a Pere Ponç, clergue 
de Gresolet, que més tard serà nomenat rector de Sant Martí. 
 
El 1292, Galceran de Pin ós concedia a Jaume Martí, batlle de Sald es, en 
compensació al s se rveis rebu ts, el delme de lla na, forma tges, ca brits, 
anyells, ous, cols, gallines, vedells i po lls, reservant-se el de le s cuixes del 
óssos. 
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El 1293 G alceran de Pinós cedí a Jaume Digo de Bagà el ca stell de Saldes 
perquè fes estada permanent amb la seva família, i a canvi l’enfranquia dels 
serveis d ’host i ca valcada, l’e ximia de pagar la quèstia i d’have r de  fer 
qualsevol altre servei forçat. 
El castell segueix h abitat a l segle XIV, entre 1306 i 1316 les tro pes de 
Jaume II ocuparen el castell  en el contexte de la guerra entre aquest i Pere 
I Galceran de Pinós.  
 
L’any 1316 quatre veïns de la parròquia de Saldes, dos habitants de Saldes 
i dos del Roc de Palomera, de manen a Pere de Santa Eulàlia, procura dor 
d’Ot de Montcada tutor de Pericó de Pinós, que e ls atorgui potestat d’elegir 
consiliaris, cònsols, síndics o procuradors per a resoldre el s assumpt es 
comuns entre els homes de la batllia, car estaven molt dispersos i era difícil 
ajuntar-se per tractar assumptes comun s. El procurador els hi concedí, 
iniciant-se un siste ma d’organització municipal a mb una representació dels 
caps de casa. El 1348 la pesta negra va deixar molts masos abandonats. El 
1370 es feren ob res al castell, prin cipalment a la part d e la residèn cia 
senyorial. El segle XV acaben les re ferències hist òriques d el caste ll, q ue 
perdé importància i inicià la seva decadència. 

 

 
NUCLI DE MAÇANERS 
 
El conjun t del vilar de Ma çaners é s d’o rigen med ieval. El 1068 trobe m la 
primera notícia histò rica del llo c. El 1292 es cita l’e sglésia de Sant Sadurní 
de Maçaners, quan el cavaller G. de l’Espunyola i el rector i parroquians de 
Maçaners encarregaven  a l’escriptori de Bagà la confecció d’un santoral pel 
cant de l’església. Els segles XIII, XIV i XV hi ha diverses cites històriques. 
El 1371 R. De Sant Cerni vivia a Maçaners (Baronies). El 1356 s’esmenta el 
castell de Maçaners, dins el qual tenia possessions Canals de Berga. El segle 
XIV hi ha refer ències al rector de Maçane rs. El 149 7 el llo c de Maçane rs 
tenia 11 focs. El 1553 el lloc de  Maçaners era fogatjat conjuntament amb el 
de Sald es, esmenta nt se conjuntament 29 cases o fo cs, probablement 
l’època a mb m és quantitat de po blació fins al segle XVIII. L’any 196 0 
comptava amb 32 1 habitan ts. El 18 97 Ma çaners van passar a  se r  
parròquia, que abans depenia de Saldes (APS). 
 
Pere Canals de Berga, arrendatari del C astell de Saldes, fe ia homenatge de 
mans i a Saura de Pinós el 1312 pel feu que posseïa  a Maçaners. 
 
Pere del Castell, capellà de Maçaners, el 1312 comprava els drets que l’abat 
de Sant Llorenç i Pere Canals tenien a  la parro quia de Maçaners. Aqu est 
Pere C anals i Pon ç d’Argilaguers, a més de Bernat Joan  d e Bag à i els 
senyors de Sull, tenien drets a Maçaners. 
 
Guillem del castell de Valmanya el 1312 va vendre a Bernat Joan de Bagà el 
terç del de lme que rebia a Gresolet, Anorra i Oriach, els censos de Molers i 
del mas Prat de Gavarrós.  
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MOLERS 
 
El lloc de Molers formava part del terme  del ca stell de  Salde s i era  de  la  
jurisdicció dels barons de Pinós. L’any 1 311 el lloc i la ca sa de Molers eren 
de Ramon de Vila de Lillet que el subinfeudà a Berenguer de Fígols. Degut a 
la crisis demogràfica de la Baixa Edat Mitjana el lloc es despoblà i l’any 1632 
l’església encara estava a bandonada. L es ma sies del lloc les tro bem 
documentades ja al segle XV. El mas Grifé de Molers, documentat el 1491 
quan va morir Margarida Larigós de Maçaners, el seu marit, Pere Cazo àlies 
Gavax, podia quedar-se al mas fins a recuperar les 5 lliures que Margarida li 
havia deixat en testament, fet que most ra la pobresa d’aqu est mas.  El  
1397 es tà docu mentat el  ma s Pra t de Molers, e l 1322 el mas Bover de 
Molers, el mas Guil lemas també al segle  XV (TOU S, 1985). Al foga tge de 
1497 Molers està fog atjat junt amb Maçaners, igual que al de  1553, per la  
qual cosa no podem extreure les cases qu e hi havia,  tot i que segura ment 
serien les mateixes quatre que hi ha a l’actualitat. 
 
 
 
 

3.3.Toponímia   
  

El concepte de top ònim va lligat al de  nom de lloc, am b connotacions 
geogràfiques. L'estu di i el coneixement dels n oms de llo c (o  noms propis 
geogràfics, o topònims, segons les equivalències habitualment acceptades) 
ha desve tllat, en qualse vol època i amb independèn cia del co ntext 
geogràfic, una curiosita t i un interès que no s'han limita t als ambients 
estrictament acadèmics. Tot i que, des del punt d e vista epistem ològic (o  
sigui, des de la teoria del cone ixement), el con cepte de topòn im roman en 
una certa  nebulo sa, és indu btable que, com a  fet s lin güístics referit s 
específicament al te rritori, els topònims tenen una àmplia transcendència a 
múltiples nivells i són suscept ibles d'afe ctar, en u na mesura  més pet ita o 
més gran, una col·lectivitat d'usuaris n ombrosa. Alguns dels autors que, en 
diversos contextos lingüístics i culturals, més han excel·lit en l'estudi de les 
disciplines relaciona des amb la toponím ia (particu larment la  lingüística), 
s'han referit en un m oment o a ltre a aquesta qualitat essencial de ls noms 
de llo c, a això que podríem dir-ne el se u tret sin gularitzador respe cte a l 
conjunt de ls noms. Joan Coro mines, per exemp le, inicia d'aq uesta manera 
els seus Estudis de toponímia catalana:  

"L'estudi dels noms de lloc és una de les cose s que més han  desvetllat la 
curiositat dels erudits i àdhu c la del pob le en general. És natural qu e sigui 
així. Aquests nom s s'apliquen a l'h eretat de  què som prop ietaris, o a la  
muntanya que enclou el no stre horitz ó, o al riu d'on tra iem l'aigua per 
regar, o  a l pob le o la ciutat q ue ens ha  vist n éixer i que  estimem p er 
damunt d e totes les altre s, o a la co marca, el país o l' estat on està 
emmarcada la nostra  vida col·lectiva. ¿Com fóra possible que l'home, que, 
des que té ús de raó, es pregunta el perquè de totes les coses que veu i que 
sent, no cerqués el d'aquests noms que tots tenim contínu ament en  els 
llavis?" (COROMINAS, 1994). 
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El nom de lloc é s alhora pro pietat de ningú i de  tothom. Si és po sseït 
d'alguna manera, ho és per la memòria col·lectiva. És agafat en préstec pels 
usuaris, en el ben entès que l'ús pot modificar l'objecte del préstec. Perquè 
el nom de llo c és ab ans que res un m ode de comunicació, a lhora que un 
testimoni del con text de l seu origen, com  també de les seves  
transformacions i de  tot allò que les mateixes transformacions testimonien. 
Saldes, igual que qualsevol altre lloc, té topònims referits al lloc geog ràfic o 
a successos històrics concrets que han marcat la història del terme. 
 
Els topònims del m unicipi de Saldes p rocedeixen majoritàriament de l’Ed at 
Mitjana. 
 
 
Saldes 
Sembla qu e el nom de Salde s prové de la condició  salada de  la riera. La  
causa de la salinitat de la riera  l’hem de buscar en els ma terials geològics 
que es troben en la seva font. El torrent surt de la base d’un talús d’uns cinc 
metres d ’alçada en forma de brollador de fort corrent. Les ro ques on neix 
són guixos del triàsic de colors grisos, ma rrons, vermells i blancs, barrejats 
amb els guixos hi h a sal mineral (halita). Quan l’ai gua d’infiltració travessa 
aquestes capes de guixos dissol la sal i la porta a l’exte rior. Es tracta d’un 
tipus d’aigua corrent únic a la comarca i molt rar a Catalunya, essent un 
aigua tèrbola per la quantitat de materials en suspensió que porta. 
 
El llo c de  Saldes (Sallices) es nomenat en diferen t docu mentació de s del 
segle X, com l’acta de consa gració de Santa Maria de la Seu d’Urg ell, 
datable a  finals d el segle X, en la que tamb é s’anom ena Maça ners 
(Macianeros). 
 
 
Maçaners 
El topònim de Maçaners troba el seu origen en una llegenda que explica que 
els habitants de la zo na en tastar l’ aigua que passava a prop del lloc deien 
“massa n’és de sa lada, massa n’és”. La forma d ’escriure e l topònim  ha  
variat al llarg del te mps, des del Macianeros que e s citava a docum entació 
del se gle X, fins a l’anterior nom en ú s fin s els anys 90 d el seg le XX,  
Massanés, fins que e s va sol·licitar un estudi normatiu per esta blir la forma 
correcta d’escriptura que afegeix la ç en lloc de la doble s i que finalitza el 
nom en ers. 
 
 
Gresolet 
El nom de Gresolet procedeix de grevoleda, arbust molt abundant a la zona. 
Topònim que es manté des dels primers segles medievals. Probablement la 
característica natu ral bosco sa de la  zon a fou  la que va  pro vocar e l n om 
d’aquesta vall i els elements que en ella es troben. 
 
 
L’Espà 
Trobem el topòn im escrit de diferents forme s al llarg d e la  història: Spa, 
Aspà, són les formes tradicionals. El lloc és esmentat ja l’any 961, quan e ls 
marmessors del difunt Ava d onaren al monestir de Sant Llo renç prop Bagà 
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diferent alous, entre  ells qua tre maso s a  l’Espà, i que van ser con firmats 
l’any 983 en la consagració de l’església. 
 
 

 
 
3.4. L'escut de Saldes   
 

Els emblemes i escut del municipi s’estableixen d’acord amb el que disposen 
els articles 35, 37 i concordants de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i 
de règ im local de C atalunya, i els articles 9, 24 al 26 i concordants del 
Reglament dels sím bols dels en s locals de Catalunya, Decret 263/1991, de 
25 de novembre. 

Aquesta Llei 8/1987, de 15 d’abril diu: 

Artículo 35.  
1. Las corporaciones locales podrán dotarse de un escudo o emblem a como 
distintivo. 
2. Los  elementos del escudo se fund amentarán en hechos histó ricos o 
geográficos, en características propia s de la corporación o en su prop io 
nombre. En cualquier caso, deberán respetar las normas de la heráldica. 
 
Artículo 36.  
1. Los municip ios podrán dotarse de  una ba ndera muni cipal. La bandera 
derivará del propio escudo, del que co ntendrá los elemen tos esenciales o el 
color predominante. 
2. No podrá utilizarse la bandera de  Catal uña como fondo de l a bandera 
municipal. Quedarán exceptuados  de ello los municipios  que por derecho 
histórico tengan en su escudo el de Cataluña como elemento esencial. 
 
Artículo 37.  
1. Para aprobar o modificar el escudo o bandera se seguirá un procedimiento 
análogo al establecido para el cambio de nombre de los municipios. 
2. La intervención del Gobierno de la Gen eralidad solo  podrá produ cirse 
cuando el escudo o bandera sean susceptibles de ser confundidos con los de 
otro mu nicipio o cu ando n o se cu mplan los requ isitos establecidos por lo s 
artículos 35 y 36. 
 

El Decret 263/1991, de 25 de novembre, diu: 

SECCIÓ 1 
Procediment referent a l’escut 

Article 24 
Iniciació de l’expedient 
24.1 L’expedient per adoptar, rehabilitar, modificar o canviar l’escut s’ha 
d’incoar per acord del ple o l’òrgan competent de l’ens local. 
24.2 L’expedient ha d’incloure un projecte, que ha de constar dels 
documents següents: 
a) Una memòria o informe elaborat per un titulat superior especialitzat en 
heràldica o per una institució competent en la matèria que justifiqui la 
correcció del blasonament que es proposi. 
b) Tots els antecedents heràldics, sigil·logràfics, històrics, geogràfics o altres 
en els quals es fonamenti la proposta d’escut. 
c) Una proposta de blasonament d’aquest. 
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d) Un dibuix de l’escut. 
24.3 La Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació prestarà l’assistència necessària per elaborar el projecte d’escut 
als ens locals que en justifiquin la necessitat. 

Article 25 
Informació pública 
25.1 L’ens local ha de sotmetre el projecte a què es refereix l’article anterior 
a informació pública, per un termini de 30 dies, al tauler d’edictes i al DOGC. 
25.2 Transcorregut el termini d’informació pública, l’ens local ha de trametre 
una còpia de l’expedient a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació per tal que emeti informe sobre aquest i sol·liciti 
el dictamen a l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

L’Ajuntament de Saldes, en  sessió d e 3 de  juny de 1997, va a cordar 
d’incoar expedient d’oficialització de l’escut municipal sol·licitant un informe 
tècnic al Departament de Governació de la generalitat de Catalunya. 

Aquest, pe r ela borar la p roposta, va tenir en compte els an teriors segells 
utilitzats. L’any 1811 l’Ajuntament de Saldes emprava un segell rodó amb la 
llegenda S/MA RTI/D.E/SALDAS en quatre rengles (Fer ran de Segarr a: 
Sigil·lografia catalana, vol. II  núm. 1476). Entre 1836- 1851 s’utilitzava un 
segell ovalat amb una imatge, probab lement de Sant Martí. El 1876  
s’utilitzava un segell rodó amb bàcul i mitra de bisbe.  Des d’inicis del segle 
XX fin s aproximadament 1968 emprava un segell ovalat a païsat amb un  
mont de tres penyes cadascuna somada d’un sant: Sant Martí, Sant Andreu 
i Sant Serni. Des del 1980 s’utilitzava segell ovalat amb escut quadrilong de 
tipus francès amb u n mont d e tres penyes somats, el de la  destra d’un 
bàcul, el central d’una palma i el de la sinistra d’una creu llatina. Per timbre 
porta una corona de duc encimerada del bàcul, la creu llatina i la palma de 
l’escut. 

La propo sta d’Arm and de Flu vià, conse ller heràld ic, feta e l 3 de julio l de 
1997 a partir d’aquesta petició de l’Ajuntament és: 

“Escut caironat, de sinople, un mont de penyes d’or movent 
de la punta, les penyes sobremuntades d’un sautoret o creu 
de Sant Andreu d’argent, la de la destra; d’una espasa d’or 
sobremuntada d’una ferradura d’or, la central; i d’un bàcul 
de bisbe d’argent en pal, la de la sinistra. Per timbre una 
corona mural de poble”. 

La corona que timbra l’escut és la mural del poble, perqué no hi ha cap Duc 
a Saldes. La cimera  amb els tres senya ls hagio gràfics de l’escut situats 
sobre els tres mun ts de pen yes: el bàcul de Sant Serni, la creu de Sant 
Andreu i l’espasa de Sant Martí. Els mateixos símbols es repeteixen sobre la 
corona. 

Aquesta proposta d’escut no va  ser aprovada per Ple municipa l, de manera  
que l’escut vigent a Saldes és un escut que no és normatiu. 
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3.5.Mapa de zones del terme 
  
S’ha fet una divisió del terme en zones triades tenint en compte les 
característiques geogràfiques, que en serveixen únicament per delimitar el 
lloc on trobem els elements documentats. 
 

• 1 Nucli urbà, poble (barri Sobirà, Cardina,  
• 2 Maçaners 
• 3 l’Obaga  
• 4 l’Espà 
• 5 Feners 
• 6 Pleta de la Vila, Palomera 
• 7 Gresolet 
• 8 Pedraforca 
• 9 Parc Natural 

 
 
 
 
 



SALDES                                                    Mapa del Patrimoni Cultural /  Memòria      
30 

 

4-EL PATRIMONI DE SALDES 
 

 
4.1. Anàlisi de la informació recollida a les fitxes   

 
 
 

Tipologia general del patrimoni de Saldes 
 

Tipologia general 

49%

16%

9%

11%

15%
Immoble

Moble

Documental

Immaterial

Natural

 
 
Tal i com es desp rèn dels gràfics presen tats, al terme municipal de Saldes  
hi ha un  predo mini imp ortant de pa trimoni im moble (51%), am b un  
important nombre d’edificis (35), obra civil (8), jaciments arqueològics (6), 
conjunts arquitectònics (8) i elements ar quitectònics (15). Això mostra que  
les ca ses i l’obra civil, en l a que s’i nclouen b arraques, són el ll egat 
patrimonial més important. 
 
El patr imoni mob le constitueix un 17% del to tal, situant-se en segon lloc,  
format principalment per obje ctes (17) , col·leccions ( 2), e lements urb ans 
(4). 
 
El patrimoni documental és també  rep resentatiu del terme, constitueix un 
6% del total. Hi ha 6 fons documentals privats i públics i 3 fons d’imatges. 
 
El patrimo ni imma terial re presenta un 11% del total, pre dominant les 
manifestacions fe stives (9), la  tradic ió oral (4), i elements de música i 
dansa (3).  Tot i qu e a la zo na estan documentades difere nts trad icions 
artesanes, són poques les que es mantenen a l’actualitat. 
 
Finalment, el patrim oni natura l, amb un 17% d’e lements. Aquest é s molt  
remarcable, destaca nt 18 zones d ’interès natu ral i 7 esp ècimens botà nics 
singulars.  
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Cronologia i estils artístics: 
 

29%

3%

8%

55%

2%3%

Prehistòria-història
antiga
Romànic/Gòtic

Barroc

Neoclàssic

Arquitectura
popular
Arquitectura
industrial

              

6% 2%

25%

7%
60%

Cretaci - Terciari

Neolític i Bronze

Medieval (XI-XV)

Moderna (XVI-XVII)

Contemporània (XVIII-
XIX)

 
 Estils artístics                                    Cronologia 
 
 
El patrimoni data majorità riament d’època medieva l i contem porània, tot i 
que cal te nir en co mpte que la majoria  de case s i masie s del terme van 
tenir origen medievals i va ser reconstruïdes o amp liades a finals del segle 
XVII-XVIII, encara que en la  crono logia s’ha tin gut en co mpte l’orige n 
medieval principalment. 
 
Els jaciments arqueològics són un grups patrimonials important, centrats en 
les dife rents troballes d’època del Bron ze final i medieval, principa lment, 
amb una representació del 29% del total. És interessant també la presència 
de jaciments paleontològics del Cretaci, en total 7 elements. 
 
L’estructura d’estils artístics m ostra una gran varie tat que agafa dife rents 
èpoques h istòriques. Predo minen els e lements d ’època romà nica i g òtica 
(29%),  la que anomenem arqu itectura popular (55%) en la que s’ubiqu en 
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els masos i els elements rurals com barraques, molins;  i elements vinculats 
amb l’arquitectura industrial (3%).  
 
Destaquen també d’època ba rroca i d’època n eoclàssica, principalment 
vinculats a l’arquitectura religiosa.   
 
 
 
Estat de conservació i nivells de protecció: 
 

Estat de conservació

76%

16%

8%

Bo
Regular

Dolent

  

7%

93%

Legal

Sense protecció

 
 
Crida l’atenció el fet que els percentatges d’elements en bon estat són molt 
elevats respecte al total. Un 9% es troba en estat dolent, i un 18% en estat 
regular davant el 76% en esta t bo. Això  ens mostra que el patrim oni del 
terme gossa de b ona salut, principa lment perqué es tra cta d’una zona en 
que s’han rehabilitat molt les masies com a segones residències. Tot i així, 
d’entre els que es troben en mal estat destaq uen alguns en perill d e 
desaparició degut a l’abandó, cosa que tindrem en compte en el capítol de 
recomanacions per tal que es posin en marxa mesures per garantir la seva  
protecció. 
 
En quant als nive lls de protecció  legals, destaca l’elevat nombre d’elements 
que no està proteg it per algu na figura legal, essent nomé s un 7% els 
elements que disposen d’alguna figura legal. 
 
Hi ha un BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), el Castell de Saldes. 
Hi ha un BCIN incoat, el jacimen t paleontològic de Salde s, Vallcebre i 
Fumanya. 
Hi ha un BCIL declarat i dos en tramitació recent.  
 
També te nen nivell de protecció els espa is natur als d’in terès. Els ca mins 
ramaders, tot i que es poden protegir per la llei 3/1995, de 23 de març, de 
Vies Pecuàries, necessiten tenir un nivell de classificació pel departament de 
Medi Ambient de la  Generalitat de Catalunya, q ue en el cas de Sa ldes 
encara no s’ha fet i per tan no es troben protegits legalment. 
 
Tot i l’existència d’aquests nivells de protecció, el nombre d’elements sense 
cap tipu s de figura legal é s molt a lt, fet qu e obliga a que afegim  
recomanacions al darrer capítol d’aquesta memòria. 
 
Tots aque sts nivells de protecció els estudiare m deting udament més 
endavant. 
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Titularitat dels elements: 
 

Titularitat dels elements

30%

70%

Públic

Privat

 
 
La prop ietat dels e lements és bàsicam ent privada , ja que el gru ix del 
patrimoni està format per masos i altre s elements relacionats amb l’ús d el 
medi. El p atrimoni de tipus públic està format p rincipalment per elements 
que pertanyen a l’Ajuntament i són d’ús públic, o camins i zones naturals de 
gestió del Parc Natural. 
 
 
 
 
Situació dels elements: 
 
Per t al de  situa r el s elemen ts en una z ona concreta i facilitar així la  seva 
localització, s’ha optat per diferenciar les següents zones dins el terme: 
 

• 1 Nucli urbà, poble  
• 2 Maçaners 
• 3 l’Obaga  
• 4 l’Espà 
• 5 Feners 
• 6 Pleta de la Vila, Palomera 
• 7 Gresolet 
• 8 Pedraforca 

 
Aquestes zones són arbitrà ries i s’h an marcat tenint en compte zones 
geogràfiques diferen ciades; d ’aquesta manera é s mé s fà cil lo calitzar els  
elements en un lloc concret del terme. 
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El repartiment d’ele ments al terme es  concentra bàsicamen t al poble  de  
Saldes i als seus entorns, mentre que a la resta del territori el repartim ent 
és mé s h omogeni, conc entrant-se en  a ltres agru pacions u rbanes com 
Maçaners, l’Obaga, l’Espà i Feners. Trobem també elements dispe rsos a la 
vall de Gresolet, a la Pleta de la Vila i al Pedraforca, tot i que són els menys. 
El fet de ser un terme tan exten s i tan mon tanyós pr ovoca aq uest 
repartiment del patrimoni en les zones que han estat m és habita des 
tradicionalment. 
 
 
Finalment s’ha fet un gràfic que  mostra el nombre d ’elements que s’havien 
inventariat en altres compendis anteriorment, per ta l de mostrar el nombre 
que s’ha detectat en el present treball de documentació.  
 
L’Inventari de Patrimoni Arqu eològic de la Gen eralitat de Catalunya té  
documentats 5 e lements; l’I nventari de Patrim oni Arquitectòn ic d e la  
Generalitat, 31 elements. En el present inventari s’han detectat 87 elements 
nous. Cal assenyalar que els elements inventariats pel Parc també es troben 
als altres dos inventaris de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

4%

25%

71%

Inventari de Patrimoni
Arqueològic

Inventari Patrimoni
Arquitectònic

Elements detectats en
aquest inventari
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 4.2.Elements no fitxats 
 
Hi ha una  sèrie d’elements q ue per le s se ves ca racterístiques n o s’han 
fitxat. Es tracta d’ele ments que s’han considerat poc significatius, amb p oc 
valor h istòric, e lements que han desap aregut pe rò dels q ue es con eix 
l’existència, o elements que e n un principi s’ha vien inventariat però q ue 
més ta rd no s’ha n conside rat amb prou entitat per formar pa rt de  
l’inventari. Per aquest motiu aquí es fa una breu descripció i llistat d’aquests 
elements per ta l d e deixar constància de la seva existèn cia. És molt 
probable que hi hagin altres e lements als que no hem donat importàn cia o 
que no coneixem, però que es podran anar afegint a aquest llistat a mesura 
que es coneguin de manera que l’inventari es veurà ampliat. 
 
Cal afegir que d’algun tipus d’e lements que són freqüents al terme tan sols 
s’han do cumentat u ns quants com a representatius d’a quests i la re sta 
només s ’ha lli stat. A ixò pas sa amb l es mines, ca ses d e pa gès o  ma sies, 
elements naturals. En aquest cas, aquests elements no fitxats s’han posat 
en un a partat e n el que s’explica e l pa trimoni del terme, i no  en aqu est 
llistat d’ elements n o fit xats, tot i que no s’ha fet fit xa de  tots, ja que 
suposaria repetir el que ja s’ha posat en altre capítol. 
 
 
ELEMENTS NO FITXATS 
Elements desapareguts o no localitzats 

Edificis Molí de les LLenes 
Castell de l’Espà 

Patrimoni 
Immoble 

Obra civil Teuleria al castell 
Antiga centraleta elèctrica de cal Tomàs (Feners) 
Telefèric de l’Espà 

Patrimoni 
moble 

Objectes 
 
 

Imatge Marededéu del Castell de Saldes (Romànica) 
Retaule de Gresolet 
Retaule de Maçaners 

Patrimoni 
documental 

 Arxiu documental de Les Llenes 
Arxiu documental de Sull 

Tècniques 
artesanes 

Artesana filadora 
Artesans de la fusta (antic treball al bosc) 
Trementinaires 

Immaterial 

Música i dansa Ball rodó o ball de les coces 
 

 
 

Elements poc rellevants 
Edificis Moltes cases del terme de les que es fa un llistat a l’annex. 

Barraca de cal Lluc 
Barraca de La Llaguna 
Diverses pallisses del terme relacionades amb les masies 
Casilla a l’Espà 
Antic cobert de la mina Prat de la Xisca 
 

Patrimoni 
Immoble 

Obra civil Mina del Prat del Roget de Maçaners 
Mina de la Tieta 
Mina Pollegó Petit (vora el barranca de Molers) 
Mina Transversal de Fumanya (esquerra del torrent del Pujol) 
Pou per damunt la mina Fumanya 
Mina la Campos (esquerra riu Saldes) 
Mina Pedraforca (en actiu fins octubre 2007) 
Mina Susagna (sota castell de Saldes) 
Mina Nova 
Mina Sant Joaquim (costat del poble) 
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Mina Coll de Jou 
Mina cal Ninot 
Mina piso 16 
Mina pis 4art 
Mina piso 7 
Mina Ferrao (coll de Jou) 
Mina ca l’Esquiroló 
Mina Clara (l’Espà) 
Mina Cisquetó 
Mina Vicençó 
Mina Capdevila (l’Espà) 
Mines Butric i Mosqueroles 
Mina Horacia de Palomera (coll de Pradell) 
Mina Ferrer (Coll de la Trapa) 
Mina sota carretera vella  
Mina Mari 
 

Elements 
arquitectònics 

Creu al cim del Calderer 

Patrimoni 
documental 

 Arxiu documental de Carbons Pedraforca (recentment donat al Museu 
de les Mines de Cercs) 

 Graller de Carbasser 
Balma del Calderer 
Forat del Calderer 
Forat de les Olles 
Forat del Coll d’Agudes 
Esquerda del Coll d’Agudes 
Espluga Rodona 
Esquei de la Jaça dels Prats 
Cova del Diedre 
Balma del Pedró 
La Grallera 
Balma de les Orenetes 
Balma de Llúria 
Grallera de Forat Micó 
Graler de la Pleta de lÓs 

Patrimoni 
Natural 
 

Zones d’interès Reserva nacional de caça del Cadí 
Grups de rouredes a cal Toniquet, cal Baldari, cal Calderé, les Llenes 

 
 
Relació dels masos i cases sense interès  
MAÇANERS 

Cases antigues (reformades o no) Cases en ruïnes Cases modernes 
Cal Pereperiques (amb pallisa) 
Pajant (amb pallisa) 
Cal Turric 
Cal Nanjo 
Cal Gracia 
Cal Jepet 
Cal Xisquet (amb pallisa) 
Cal Guineu 
Ca la Martina 
Ca la Gran 
Ca l’Espardenyer 
Ca la Cerdana 
Cal Cebrià 
El Cruse 
Cal Mia 
Cal Manuel 
Ca l’Aymerich 
Cal Roc (amb pallisa) 
Cal Pere Esclops (amb pallisa) 
Cal Gravat de les Berques 
Ca la Carota (amb pallisa) 
Cal Rivelles 
Cal Civader 
Cal Just 

Ca l’Isidret 
Cal Marjot 
Cal Gleva 
Cal Basté 
Cal Miquelot 
Cal Gravat 
Cal Baró 
El Pla 
Cal Japarro (Molers) 
Can Pauló 
 

Xalet Sebastià 
Xalet J. Pons 
Xalet I. Pons 
Cal Susin 
Xalet Puigplanes 
Xalet Gallofré 
Ca l’Anella 
Hostal Pedraforca 
Xalet Casanova 
Xalet Fernando 
Xalet Reynals 
Xalet Llorenç 
Cal Gabarrera 
Cal Font 
Les Berques 
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Cal Guillemas (Molers) 
Cal Mainader (Molers) 
El Clot d’Esquers 

 
SALDES 

Cases antigues (reformades o no) Cases en ruïnes Cases modernes 
C al’Elies 
Cal Xiscu 
Cal Joanet 
Cal Miquel 
Cal Carcau 
Ca l’Estevelló 
Cal Taleia 
Cal Carinyena 
Cal Llaguna 
Cal Mas Fred 
La Serra 
Cal Fantasia 
Cal Turrich 
Cal Mianet (amb pallisa) 
Cal Tresegona (amb pallisa) 
Cal Xiva 
Cal Muset (amb pallisa) 
Cal Mestre (amb pallisa) 
Casemprat 
Ca l’Ermità 
Cal Marcanut 
Cal Faldella 
Cal Fumanya 
Les Llenes noves 
Cal Besso (amb pallisa) 
Camp de Jou (amb pallisa)  
Campistraus 
El Casalot (amb pallisa) 
Ca l’Anorra (amb pallisa) 
Cal Toniquet 
Cal Calderer 
Cal baldiri Cal sastre (amb pallissa) 
Les Viles 
Cal Xic 
Cal Roure 
Ca la Jana (amb pallissa) 
Cal Francisquet (amb pallissa) 
Ca l’Esquerrà (amb pallissa) 
Ca La Marja (amb pallissa) 
Cal Minoves (amb pallissa) 
Cal Norra (amb pallissa) 

Cal Cisteller 
Cal Patarra 
Ca l’Eulalieta 
Cal Massana 
Ca l’Eulalieta (la teuleria) 
 
 

Xalet Cal Serni 
Cal Cadí 
Xalet González 
Xalet Camil 
Xalet Jep Prat 
Hostal bartomeu 
Xalet Fargas 
Xalet Piferrer 
Xalet Delgado 
Cal Forneró 
Xalet Riera Salada 
Repòs del Pedraforca 
Xalet Rovira 
Hostal Montserrat 
Cal General 
Cal Sauvet 
Cal Salvans 
Ca l’Andalús 
Casa Capmasats de Gresolet 
Cal Cones 
Xalet Morales 
Xalet Nou del Carcau 
Xalet Carcau 
Els Serrats 
Cal Quedelemí 
 
 
 
 
 

 
 L’ESPÀ i FENERS 

Cases antigues (reformades o no) Cases en ruïnes Cases modernes 
Ca l’Escarola 
Cal Minguet (reformat 
completament) 
Cal Fanxó (amb pallisa) 
Cal Pasqual 
Cal Pajant (amb pallisa) 
Cal Parraquer 
Cal Xixa  
Cal Farrús (amb pallisa) 
Cal Musoi 
Cal Plata 
Cal Ponis 
Cal Caseta 
Cal Calderer 
Cobert de cal Musoi 
Cal Vicenzó 
Cal Blau 
Cal Bardines 
Cal Bigardo 

Cal Franquesa 
Porxo de cal Franquesa 
Porxo de cal Caseta 
Cal Vilaseca 
Ca l’Art 

Plana d’en Reig 
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DESCRIPCIÓ GENERAL DELS ELEMENTS NO FITXATS 
 
Desapareguts o no localitzats: 
No hi ha constància de molts elements desapareguts al terme, i els qu e ho 
han fet h a sigut condicionats per l’ evolució i creixement. Alguns masos 
medievals probablement han desparegut o bé ha canviat el to pònim, per la  
qual cosa no podem assegurar que realment hagin desaparegut. 
 
És tam bé impo rtant el patrimoni do cumental que ha desaparegut, 
principalment pel canvi de propietat de les cases, i que a ctualment no s’ha 
localitzat, com é s el cas de ls arxius de moltes de  les ma sies antigues de l 
terme. 
 
Destaquen els ele ments que ha n desparagut amb l’acció de la  Guerra Civil  
del 1936,  com la imatge d e la Ma rededéu de l Castell, els retau les de  
Gresolet i de Maçaners, així com altres elements re ligiosos de les diferents 
esglésies. 
 
 
Elements poc rellevants: 
En el cas de les cases, no s’ha inventariat aquelles que són de nova planta, 
les que ha n sofert ta ntes modificacions que no con serven elements antics,  
ni algun es del nucli urbà com a ele ments ind ependents, e xcepte les q ue 
històricament sobresurten de la resta. Tot i així s’ha afegit a aquesta  
memòria un llista t de les ma sies que es troben d ocumentades o que só n 
relativament antigues i de le s que queda alguna resta visible tot i que sigui 
molt min sa degut a  que es troben en ruïnes. Aq uesta é s la manera  de  
deixar constància de la seva existència antiga. 
 
Altra e lement molt identificatiu de Salde s són les pallisses, quasi to tes les 
masies tenen una o dues al co stat de la ca sa i presenten una estructura de 
planta ba ixa i pis, coberta a mb teula da a doble  vessant amb care ner 
perpendicular a la façana, amb un assecador obert per la façana principal al 
primer pis i tapat amb un tramat de taulons de fusta disposats verticalment 
que es po dien treure i posa r segons les necessitats. No s’ha n documentat 
totes les pallisses, únicament un nomb re determinat per la  tipolo gia. Cal 
assenyalar que a l’In ventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya hi ha una fitxa que documenta les pallisses com un conjunt. En el 
present inventari hem identificat i fitxat independentment les pallisses, de 
manera que no s’ha fet aquesta fitxa de conjunt, sinó individualitzada. 
 
No s’han documentat les fonts del terme, excepte aquelles que tenen un  
interès co ncret, igu al que e ls pous i altres elements na turals, com els 
avencs, coves, excepte els m és importants, degut a  que e l Parc Natural ja 
compta amb un inventari exahustiu d’aquest tipus de patrimoni. 
 
En quant a les explotacions mineres, tot i que hi ha un important nombre de 
mines a l terme, la  major p art es tro ben tapad es degut a que ja n o 
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s’exploten. Per aque st motiu no més s ’han fitxa t les més importants i am b 
elements visibles. 
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5-MARC D’INTERVENCIÓ PATRIMONIAL 
 
 
5.1. L'estructura del patrimoni de Saldes 

 
La documentació del patrimoni a través de la realit zació de fit xes, així com  
la dete cció d'ele ments que p er dife rents motius no s'han fitxat, en s ha  
facilitat el coneixement del patrimoni en el seu conjunt. Amb aquestes eines 
s'ha pogut establir l'estructura general del patrimoni del terme. 
 
Tot i a ixò, s'ha considerat interessant realitzar una agrupació del patrimoni 
per grups  determinats per una característica comú, ja que l'estru ctura de 
fitxes no permet relacionar zones amb un cert interès com pe r exemple les 
arqueològiques o les d'interès etnològic. Per aquest motiu en aquest apartat 
es fa una explica ció general d'aquestes zones, cita nt els ele ments que  le s 
integren i,  en alguns casos, a fegint un plànol de localització de conju nt. 
Aquest apartat té la inten ció de, a m és d'e structurar e l pa trimoni, ser un  
eina d'ajut per a futures accions envers  aquest patrimoni.  
 
Alguns d'aquests e lements e s troben  al present treba ll com e lements 
independents, però d'altres no s'han inventariat. Aquest apartat serveix de 
recolzament al que estructura els ele ments fitxats i no  fitxa ts, i ens dona 
peu per a fer una va loració global de l'estat del patrimoni al terme co m a 
conclusió.  
 
S'han diferenciat les següents zones i/o grups d'elements: 
 

 Jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica 
 Patrimoni històric - artístic de diferents èpoques  
 Les  masies 
 L’ús de l’aigua 
 Patrimoni relacionat amb activitats econòmiques (carbó, explotació 

bosc, pastures) 
 Patrimoni natural  
 Vies de comunicació (camí Ral, camí ramader, camins) 
 Festa i tradició 

 
 
 
 

1- Jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica 
 
El terme de Saldes és un terme amb una gran expectativa arqueològica, tot 
i  qu e e l nombre d’exca vacions arqueolò giques ha  esta t p etit i fru it de 
troballes fo rtuïtes.  A ixí, to tes les i ntervencions que s’han f et v an s er 
provocades per tro balles ca suals, gene rant una exca vació arqueolò gica. 
L’element més antic és el D olmen de Maçaners q ue va se r exca vat per 
primera vegada per Mossèn Serra Vila ró l’any 1920, dona nt diferen ts 
materials arqueològics, com  atuells de ceràmica i u n gran ganivet de sílex 
blanc, datables en è poca del Bronze Mi tjà (1800-1400 aC.). L’any  2002 es 
va fer una  segona e xcavació d irigida per Josep Farguell i p romoguda p er 
l’Associació d’Arqueologia del Berguedà i que es va fer degut al mal estat de 
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conservació del con junt. Va consistir en la neteja, reforç i reconstrucció del 
túmul amb recollida de les ter res del túmul per a  recollir probables restes 
antropològiques i arqueolò giques. Es va recup erar a l’in terior fragme nts 
ossis sense connexió anatòmica, fragments de ceràmica campaniforme amb 
apèndix de botó, ceràmica amb decoració plàstica i incisions,  ceràmica de 
superfícies llises i se nse ornamentació, sílex, algun a joia  d’ambre, tot fó ra 
de context. 
 
Destaquen també elements de l passat medieval, entre e lls el Castell de 
Saldes, el conjunt de Sant sebastià del Sull, el conjunt fortificat de Feners i 
l’antic poblament del Roc de Palomera, així com algu ns masos repartits per 
tot el terme,  tot i que no s’ha fet ca p treball de tipus a rqueològic e n 
aquests elements, igual que els d’època posterior.  
 
 
 
INTERVENCIONS i/o TROBALLES REALITZADES 
 
En quant a les zones d’expectativa arqueològica serien susceptibles totes les 
masies i altres elements amb antecedents medievals, així com els elements 
relacionats amb el passat agrícola i activitats artesanals de la zona.   
Entre aquests cal tenir en compte zones concretes com són els nuclis antics 
de Saldes,  Maçan ers, Molers, l’Espà; la zona de  Feners, d el mas Sull d e 
Maçaners, Gresolet. 
 

 Castell de Saldes (fitxa nº 1 i 2) 
 Vilatge de Roc de Palomera  (fitxa nº 41) 
 Sant Sebastià de Sull (fitxa nº 17) 
 Dolmen de Maçaners (fitxa nº40) 

 
 
 
 
ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA 
 
A diferents museus de Catalunya es con serven els materials procedents de 
les intervencions arqueològiques que s’han efectuat al terme.  
 

 Conjunt fortificat de Feners (fitxa nº 4) 
 Nucli de Saldes (fitxa nº 5) 
 Barri Sobirà de Saldes (fitxa nº 5) 
 Barri la Cardina de Saldes (fitxa nº 5) 
 Nucli de Maçaners (fitxa nº 22) 
 Nucli de l’Espà (fitxa nº 19)  
 Nucli de Molers (fitxa nº 38) 
 Santuari de Gresolet (fitxa nº 23) 
 Mas Sull (fitxa nº 88 i 50) 
 Mas Les Llenes (fitxa nº 30) 
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COL·LECIONS CONSERVADES  MUSEUS 
 

 Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (fitxa nº 76) 
 Fons conservat al departament d’Història Medieval de la U.B. (fitxa nº 

17) 
 
 
 
 

2- Patrimoni historicoartístic de diferents èpoques 
 

Podem distingir els e lements artístics de la zona que tenen un interès per 
les seves cara cterístiques, d estacant e l patr imoni ec lesiàstic i elements 
puntuals relacionats amb els masos. 

 
 

ROMÀNIC / GÒTIC 
 
 Santa Maria del castell de Saldes (fitxa nº 2) 
 Castell de Saldes  (fitxa nº 1) 
 Conjunt de Feners (fitxa nº 3) 
 Sant Martí de Saldes (fitxa nº 6) 
 Pica baptismal de Sant Martí de Saldes (fitxa nº 7) 
 Mare de Déu de Gresolet (fitxa nº 39) 
 Sant Sebastià de Sull (fitxa nº 17) 
 Pica baptismal Sant Sebastià de Sull (fitxa nº 18) 
 Sant Ponç de Molers (fitxa nº 20) 
 Sant Sadurní de Maçaners (fitxa nº 49) 
 Pica baptismal Sant Sadurní de Maçaners (fitxa nº 51) 
 Pica baptismal Sant Andreu de l’Espà (fitxa nº 59) 
 Molí de Feners (fitxa nº 66) 
 El Sull, mas i castell (fitxa nº 88, 50) 
 Les Serres (fitxa nº 114) 

 
 

BARROC 
 

 Pintures de Gresolet (fitxa nº 121) 
 
 

NEOCLASSICISME 
 

 Sant Antoni de Feners  (fitxa nº 186) 
 Retaule de Sant Martí (fitxa nº 8) 
 Retaule de la Marededéu (fitxa nº 9) 
 Retaule Santa severina (fitxa nº 10) 
 Retaule Santa Bàrbara (fitxa nº 11) 
 Retaule Sagrat Cor (fitxa nº 12) 
 Santuari Gresolet (fitxa nº 23, 13) 
 Capelleta Sant Antoni (fitxa nº 62) 
 Capelleta del Sant Crist (fitxa nº 79) 
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 Retaule Sant Antoni de Feners (fitxa nº 81) 

 
3- Les  masies: 

 
Les cases del poble, masos del terme i pallisses són un exponent històric del 
poblament de la zo na. Així cada tipus el tra ctem en un a partat separat 
degut a la diferenciació que cal fer -ne.  
 
Hem dife renciat dues etape s històriques principals, tot i qu e cal ten ir en 
compte qu e quasi to tes l es cases han  sofert  reha bilitacions en difere nts 
èpoques i que les més recents han ocultat les característiques primigènies 
de moltes d’elles. S’ha fet la classificació tenint en compte els elements més 
antics que aquestes conserven: 
 
 
MEDIEVAL (XI-XIV) 
 

 Mas Sull (fitxa nº 88) 
 Les Llenes (fitxa nº 30) 
 Les Serres (fitxa nº114) 
 Cal baldari (fitxa nº 65 
 Capdevila (fitxa nº 83) 
 Cal Guillemàs (fitxa nº 85) 
 Cal Manau (fitxa nº 89) 
 Cal Quel (fitxa nº 104) 

 
 
REFORMES I NOVES CONSTRUCCIONS RELACIONADES AMB EL PROGRÉ S 
AGRÍCOLA (XVII-XVIII) 
 

 Cal Roc (fitxa nº 85) 
 Cal Susenc (fitxa nº 24) 
 Farga de Feners (fitxa nº 26) 
 Cal Serni (fitxa nº 28) 
 Cal Lluc (fitxa nº 29) 
 Can Farines (fitxa nº 84) 
 Ca la Susagna (fitxa nº 90) 
 Porxo de cal Ponis (fitxa nº 105) 
 Cal Tresegona (fitxa nº 116) 
 Pallissa de cal Bensoi (fitxa nº 118) 
 Pallissa de cal Melitón (fitxa nº 27) 

 
 
El  patrim oni de ma sos dispersos és molt important i cara cterístic al t erme 
de Saldes. Els m asos e stan molt lligats a un  tipus d ’aprofitament del 
territori basat principalmen t en l’aprofitament ra mader d el terme i en 
l’agricultura de su bsistència. Aquests han m arcat diferents etapes 
històriques així com l’evolució de tot el municipi.  
 
Els ma sos tenen la particularitat de que  es troben  molt d ispersos, sen se 
formar nu clis de  p oblació, e xcepte en les concentracions que formen 



SALDES                                                    Mapa del Patrimoni Cultural /  Memòria      
44 

 

vilatges. Això és degut al re partiment de les terres de pastures i conreu i 
l’espai disponible entre el relleu montanyós. 
 
Molts d’aquests masos tenen un origen medieval i es van veure afectats per 
la cri sis d el seg le XV que va obligar a abandonar molte s p ropietats. Els 
masos am b tradició des de l’E dat Mitjan a que s’ha n conse rvat, són grans 
casals degut a les a mpliacions fetes al l larg del temps; mentre que els més 
moderns, obra de finals del segle XVII, XVIII i XIX, són cases petites, amb 
espais interns petits i sostres baixos, acompanyants de pallisses importants 
i coberts per bestiar. Els masos medievals més importants que es conserven 
quasi intactes són Les Llenes, el Sull de Maçaners i les cases de Molers. 
 
Les característiques arquitectòniques són molt similars a  tota la zona, amb 
masies d’estructura petita generalment amb dues crugies, sostres de fusta i 
situades en un desnivell del terreny amb accés inferior pel bestiar i superior 
per le s pe rsones. A la planta  baixa es troben les co rts, i el conjun t es 
completa amb la presènci a de pallise s amb  una estructura molt 
característica: edificis de planta  i pis cobertes amb teulada a d oble vessant 
amb a ssecador obe rt o  tanc at amb  fu stes verticals a l p rimer p is. Pocs 
masos conserven elements de la fase medieval d’ocupació. No es conserven 
llindes de pedra amb  dates, ja que les llindes d’aqu esta zona són de fusta 
principalment. No d estaquen elements ornamentals ni a l’interior ni a 
l’exterior de les cases, mostrant la seva dedicació principal a una economia 
de subsistència que no afavoria el luxe. 
 
 
 
 

4- L’ús de l’aigua  
 
El terme d e Saldes està travessat per les rieres de Saldes, Aigua de Valls, 
riera Salada i la de Gresolet; així com diferents torrents que drenen tot el  
territori. A més, deg ut a les ca racterístiques geomorfològiques de la zona,  
són freqüents les fonts, principalment de brollador. 
 
 
L’ús de l’aigua ha marcat l’evolució històrica del municipi, tant pel que fa al 
seu aprofitament pe r beure, i p rincipalment com a font d’en ergia, marcant 
el sorgiment d’elements patrimonials al seu entorn. 
 
 
LES FONTS 
 
Hi ha al terme un  regitze ll de fonts naturals, la majoria  de clot i de  
surgències, moltes de les quals es mantenen co m abeuradors natura ls del 
bestiar de muntanya.  
Algunes fonts de Saldes: 
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Font Torrentsenta 
Font Terrers 
Font Les Bassotes 
Les Set Fonts 
Font de Ruagran 
Font de Prat Reo 
Font del Portet 
Font de la serra 
Fon del canal de les Bruixes 
Font dels Casalots 
Font del Faig 
 

Font de la  Plaça Pedr aforca de Saldes 
(fitxa nº 55) 
Font de les Granotes 
Font d’Ensija 
Font de l’Orri 
Font Freda 
Font del Bullidor 
Font del Matrimoni 
Font de la Guia 
Font de la Pona 
Font de la Vila de Maçaners (fitxa nº 53) 
Font Vella 
Font de Coll de Balma 

 
 
AIGUA COM A FONT D’ENERGIA 
 
Ja a l’Edat Mitjana tenim documentat a Saldes un molí prop del monestir del 
Sull, que estaria en funcionament a peu de la riera de Saldes des d’inicis del 
segle XI. Posteriorment e s po sarien en  funciona ment a ltres mo lins que 
també ap rofitaren l’aigua de  la riera  Salada,  de l’Aig ua de Valls,  
principalment construccions de finals del segle XVIII. Principalment aquests 
molins e ren de farina, tot i q ue tam bé disposaven algun  d’ells d e molí 
escairador de blat de moro.  
 
 

 Molí de Maçaners (fitxa nº 31) 
 Molí de cal Ferrer  (fitxa nº 32) 
 Molí de Baix (fitxa nº 33) 
 Molí de la Palanca (fitxa nº 34) 
 Molí de les Llenes (fitxa nº 35) 
 Molí de la Farga (fitxa nº 36) 
 Molí de les Flors (fitxa nº 37) 
 La Farga de Feners (fitxa nº 26) 

 
 
 
 

5- Patrimoni relacionat amb activitats econòmiques 
 
Tot i que l’activitat econòmica principal de Saldes ha estat la ramaderia i les 
pastures, també es van desenvolupar al tres activitats puntuals tot i que  a 
vegades d e forma intensiva. Aquestes  activitats han estat  marcade s pe l 
tipus de possibilitats naturals que ofereix el terreny i la necessitat d’aquests 
productes. 
 
 
EXTRACCIÓ DE CARBÓ MINERAL 
 
L’explotació del carb ó mineral ha estat u na de les activitats econòmiques 
més importants de Saldes du rant el seg le XX, junt a l’exp lotació de l bo sc 
per extracció de fu sta. El carb ó es com ençà a explotar a fina ls del segle  
XIX, amb concesió de mines al terme des de 1868, tot i que n o és fins ben 
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entrat el segle  XX que es comença a explotar intensivament. El 1916  
l’empresa Carbones de Berga va fer un projecte de ferrocarril per facilitar el 
transport del carbó extret a la conca minera de Saldes. El 1930 es com ença 
l’explotació de la m ina Pedraforca que amb el temps esdevingué una de les 
més im portants d e Catalunya  que ha finalit zat l’ explotació l’octu bre d e 
2007, tan cant de finitivament i acaba nt així a mb un llarg perío de 
d’explotació d’aquest recurs na tural. Degut a la important e volució tècn ica 
es van anar tancan t diferents explotacions petite s per pro blemes tècnics, 
restant únicament l’explotació de Carbones Pedraforca, que ha  utilitzat uns 
sistemes d’extracció únics i modèlics al món. Aquest tancamanet de m ines 
ha provocat la de saparició de ls ele ments extern s, incló s un  antic telefèric 
que es va construir a principis del segle XX per unir l’E spà amb Vallcebre i 
transportar el carbó. 
 

 Antiga mina Clara (fitxa nº 119) 
 Mina Pedraforca (fitxa nº 117) 
 Mina Pollegó Petit  (fitxa nº 123) 
 Torres del telefèric de l’Espà (fitxa nº 147) 

 
 
EXPLOTACIÓ DEL BOSC 
 
El bosc d e pi i faig que co breix la major part del terme de Sa ldes, 
proporcionava a l’ed at mitjana matèria p rimera utilitzada principalment als 
segles XIII i XIV per fer atuells domèstics. Els senyors venien als torners de 
Berga i Bagà el dret a tallar i treballar d ins els boscs. Així, els processos de 
tallar, bru scar i tornejar es feia di ns e ls bo scos al segle XIII, quan els 
torners in stal·laven els to rns al  bosc. Al segle XIV semb la que la fu sta es 
tallava i e s prepa rava al bosc,  mentre q ue es to rnejava al taller situat a 
pobles o viles.  Generalment aquests pagaven en espècies. 
 
Més ta rd el bosc s’aprofità in tensament, essent una important font de 
riquessa pels pagesos ja que se’n aprofitava tot. És molt conegut el plet per 
l’explotació del bosc de Gresol et, que el 1843 la fa mília Còdol va lliura r en 
emfiteusi als Capm asats de Sa ldes per 600 l liures, fins que es va redimir 
aquest cens. El bosc va se r venut el 6 de desembre de 1920 al comte de  
Olano, venda impu gnada el 4 de de sembre de 1924 per una part dels 
Capmasats ajudats d’altres entitats, en tre elle s el C entre Excursionista de 
Catalunya, aturant-se la venda . Del 30 d e setembre de 19 41 al 195 7 van 
tornar a sorgir e ls plets, ar ribant-se a l’acord que donava l’explo tació del 
bosc al Sr. Olano per vint anys, i podia treure 300.000 kg de fusta tallada i 
desbrancada, molt més del que donava de si el bosc. A partir de 1957 es va 
limitar la  talla. El  contrast de  la conse rvació de ls bosc de  Gresolet en 
comparació amb d’a ltres boscs de Catalu nya va atreure el m ón cultura l i 
excursionista, influint en la tala que es va plantejar els anys 1920, produint-
se una campanya que va aturar aquesta acció. Després de la Guerra Civil va 
ser objecte d’una explotació desmesurada que va acabar amb el caràcter de 
bosc monumental que l’havia fet famós.  Malgrat això encara es conserven 
clapes am b grans a rbredes. La prote cció actual del bo sc incló s el Pa rc 
Natural d el cad í-Moixeró, el  15 d e j uliol d e 1983, gara nteix la se va 
preservació futura. 
 



SALDES                                                    Mapa del Patrimoni Cultural /  Memòria      
47 

 

 
 Bosc de Gresolet (fitxa nº 82) 
 Parc Natural Cadí-Moixerò  (fitxa nº 97) 

 
 
 
RAMADERIA 
 
La ramaderia era una de les activitats importants al terme ja que Saldes es 
troba en plena zona de pastures d’e stiu, al peu de l Cadí. La presència de 
ramaderia es va incrementar a la zona al llarg de l’Edat Mitjana ja que les 
pastures de Saldes van atreure ramats  de dif erents llocs . Les c omunitats 
monàstiques d e Poblet i Sante s Creu s van influir en la formació de rutes 
transhumants, mentre que al mateix territo ri la  població organitzava la  
ramaderia de muntanya de la zona, de manera que al llarg dels segles XIV i 
XV sembla  que dominava la transhum ància dirigid a per prop ietaris de les 
valls  i els ramats s’ajuntaven a les muntanyes en els seus desplaçaments a 
la recerca de les pastures d’e stiu de la zona. Es creà una important xarxa 
de camins pels ra mats, que  unien le s zones de pastura d’e stiu i d ’hivern, 
aprofitant en alguns casos les antigues vies romanes en desús.  
 
Destaca també la  presèn cia d’un a ntic p oblament me dieval ocup at 
principalment per pa stors, el Roc de Palomera, que  també gu ardaven e ls 
ramats en coves naturals obertes a la base de la roca. 
 
 

 Vilatge Roc de palomera (fitxa nº 41) 
 Habitatges en cova Pleta de la Vila (fitxa nº 48) 
 Aplec de Gresolet (fitxa nº 86) 
 Barraca de pastor de les Costes (fitxa nº 111) 
 Barraca de pastor de cal Calderer (fitxa nº 75) 
 Camí ramader de Feners (fitxa nº 16) 
 Camí ramader del Sull (fitxa nº 70) 

 
 
 
EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA 
 
Altre tipus d’explotació va ser l’agríco la, amb cultiu de cerea l i de  pata tes 
per a su sbsistència de rama ts i pe rsones. Aque st cu ltiu de patate s va  
provocar la cons trucció d e bar raques a ls marge s d e les cases per t al de 
guardar el producte i mantenir-ho en bon estat en èpoques fredes.  
 

 Barraca de patates de cal Matabó (fitxa nº 73) 
 Barraca de patates de cal Baldari (fitxa nº 74) 
 Barraca de patates de cal Guineu (fitxa nº 145) 
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6- Patrimoni natural  
 
Una part molt im portant del terme forma part d el Parc Natural Cad í –
Moixerò, creat l’any 1983, fet que garanteix la preservació del patrimoni 
natural de la zona.  
 
Conjunt orogràfic format per tres unita ts ben dif erenciades: la S erra del 
Cadí (me itat occide ntal), la Serra de Moixeró i altres massissos més 
orientals, com la To ssa d' Alp i  el Puigl lançada, i p er últim e l mass ís d el 
Pedraforca, directam ent ado ssat al ve ssant meridional del Cadí. El p arc 
inclou municipis de tres comar ques: Alt Urgell, Cerdanya i Berguedà, amb 
un tota l d e 17 municipis. Abasta les se rres del C adí, de l Moixe ró, i els 
massissos de la Tosa i d el Puigllançada; amb altituds entre 800 i  2.647 m 
del puig de la Canal Baridana. Aquesta b arrera muntanyosa pertany al Pre-
Pirineu català, amb un relleu esquerp que es suavitza cap a la vall ce rdana. 
És el se gon e spai natura l prote git que o cupa majo r supe rfície, 
aproximadament 4 13 km 2. La princi pal caract erística é s la  biodiv ersitat 
d'espècies i hàbitats que hi viu en, així com els seus paisatges de muntanya 
i els diferents microclimes que podem trobar. És un bon representant de les 
muntanyes alpin es, amb a lguns trets m editerranis. La gran  diversitat de 
paisatges presenten zone s altitudina ls típiques qu e van  de s de l'estatge 
basal mediterrani fins a prats alpins, passant pels boscos submediterranis, 
fagedes, boscos boreals de pi roig i bo scos de coníferes de pi negre i avet.  
Destaca també pe r un poblament fa unístic de  notable diversitat i la  
presència d'espècies animals rares  a Catalunya (gall fer, picot negre, pardal 
d'ala blanca, esparver d'estany, marta i gat fer). També hi ha  presència de 
cérvol, isard i cabirol, així com diversitat de fauna invertebrada. 
 
El Parc Na tural ha fe t un llista t d'arbres d'interès per tal que l'Ajunta ment 
de Saldes els declari en conjun t com a arbres d'inte rès local per acord d e 
Ple. Per a això els tècnics de l Pa rc ha n elab orat un in ventari a mb els 
elements representatius al terme. 
 
 
CAVITATS 
 
Tot i que al terme h i ha forces cavitats, no s’han d ocumentat  en aquest 
inventari degut a que el Parc Natural del Cad í disp osa d’un inve ntari 
exahustiu d’aquestes, per això s’ha optat per no documentar-les. 
 

 Graller de Carbasser 
 Balma del Calderer  (fitxa nº 97) 
 Forat del Calderer 
 Forat de les Olles 
 Forat del Coll d’Agudes 
 Esquerda del Coll d’Agudes 
 Espluga Rodona 
 Esquei de la Jaça dels Prats 
 Cova del Diedre 
 Balma del Pedró 
 La Grallera 
 Balma de les Orenetes 
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 Balma de Llúria 
 Grallera de Forat Micó 
 Graler de la Pleta de lÓs 

 
 
ESPAIS D’INTERÈS 
 

 Paratge d'interès natural massís del Pedraforca (fitxa nº 97) 
 Espai d 'interès na tural se rra d'Ensija - Rasos de Peguera  (fitxa nº  

98) 
 
 
 
ZONES D’INTERÈS I ESPÈCIES SINGULARS VEGETALS 
 

• Roure de l’Espà (fitxa nº 137) 
• Roure de cal Lluc (fitxa nº 138) 
• Roure de Ventajola (fitxa nº 139) 
• Arbreda de pins de coll de Bauma (fitxa nº 140) 
• Arbreda d’avets de Gresolet (fitxa nº 141) 
• Til·ler de can Joanot (fitxa nº 141) 
• Roure de cal Cuca (fitxa nº 143) 
• Blada de les Llenes  (fitxa nº 144) 
 

 
JACIMENTS PALEONTOLÒGICS 
 
Capítol a  part me reixen els jacime nts pa leontològics de l terme que 
abarquen diferents zones destacant la de Coll de Jou i Coll de  la Trapa amb 
restes de petjades de dinosaure i fragments d’ous. 
 

• Jaciment fossilífer Gresolet (fitxa nº 124) 
• Jaciment fossilífer Pedraforca (fitxa nº 125) 
• Jaciment fossilífer Maçaners (fitxa nº 126) 
• Jaciment fossilífer Pla de Palomera (fitxa nº 127) 
• Jaciment fossilífer l’Espà (fitxa nº 128) 
• De Coll de la Tra pa a Gósol, frag ments d e closqu es d’ou s. Troballa  

puntual. 
• Jaciment paleontològic a Coll de Jou. (incoat BCIN). (fitxa nº 130) 
• Jaciment paleontològic mina pis tercer (fitxa nº 149) 

 
 
 
 

7- Vies de comunicació  
 
La ubicació de Saldes en un a zona muntanyosa no ha fa cilitat l’accés. 
Antigament la forma més fà cil era ar ribar utilitza r el camí de Guardiola a 
Saldes que passava pel monestir de Sant sebastià del Sull 
 
A més pel terme  passaven diferents camins ramaders pels que transitaven 
els ramats que pujaven a pasturar al Pirineu. 
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 Camí ramader de Feners (fitxa nº 16) 
 Camí ramader del Sull (fitxa nº 70) 

 
 
 
 

8- Festa i tradició 
 
Elements singulars de Salde s són tamb é les man ifestacions de patrimo ni 
immaterial entre le s que destaquen les manifestacions festives, la tra dició 
oral i música i dansa. 
 
 
 
MANIFESTACIONS FESTIVES 
 

• Festa major de Saldes (fitxa nº 92) 
• Festa Major de Maçaners (fitxa nº 130) 
• Festa Major de l’Espà (fitxa nº 131) 
• Festa de Santa Bàrbara (fitxa nº 21) 
• Revetlla de Sant Joan (fitxa nº 132) 
• Aplec de Gresolet (fitxa nº 86) 
• Aplec de Sant Antoni de Feners (fitxa nº 99) 
• Aplec de Sant Ponç de Molers (fitxa nº 101) 
• Aplec de la Marededéu del castell de Saldes (fitxa nº 100) 

 
 
TRADICIÓ ORAL 
 

• Llegenda del Castell (fitxa nº 108) 
• Llegenda de la troballa de la Marededéu de Gresolet (fitxa nº 109) 
• Llegenda de la construcció del monestir de Sull (fitxa nº 113) 
• Llegenda de les bruixes del Pedraforca (fitxa nº 120) 

 
 
MÚSICA I DANSA 
 

• Trobada d’acordionistes de Maçaners (fitxa nº 91) 
• Recull de cançons del Pirineu (fitxa nº 94) 
• Recull de corrandes del Calic (fitxa nº 110) 
• Himne dels minaires de Saldes (fitca nº 148) 

 
 
 

CONCLUSIÓ 
 
Amb aquesta estructura del pa trimoni i els elements introduïts a la base de 
dades  podem fer una valoració global del patrimoni del municipi de Saldes. 
Aquest es caracte ritza princip alment pe r estar ll igat a la seva e volució 
històrica unida a l’ap rofitament del medi que es reflecte ix en les diferen ts 
activitats agrícoles i industrials, i pel medi natural característic de la zona.  
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Així, destaca l’evolució de la ocupació humana en masos i en els dife rents 
nuclis urb ans form ant una sagrera a l’entorn de  l’església  i al peu del 
castell. Per tant, el volum més important del patrimoni és el representat per 
l’habitatge, la ocupa ció hu mana i per els ele ments d’e xplotació del medi 
directament relacionats.  
 
El se gon grup e staria format pels ele ments relacionats amb  l’explotació 
econòmica del medi, com els molins, la ramaderia, l’explotació del bosc  i 
la mineria del carbó. 
 
El tercer g rup seria el format pel patrimoni natural, en e l que s’inclouen  
les diferents rieres i fonts, i l’entorn natural privilegiat de la zona, destacant 
els jaciments paleontològics. 
 
Les manifestacions festives organitza des entorn a dife rents actes que 
apleguen participació molt diversa. 
 
 
 
Aquests serien els quatre grans eixos patrimonials del municipi. 
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5.2. Estat legal 

 
 
Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993 
de 3 0 de  sete mbre, del P atrimoni Cul tural Cata là (DOGC  nº 18 07, 11 
octubre 1993) són  tres:  
 
• Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN); només el Govern de la Generalitat 

te la facultat de declarar-los. 
 
• Béns catalogats,  de nominats en el cas dels im mobles, Bén s Culturals  

d'Interès Local (BCI L). Aque st instrume nt de protecció i catalogació 
s'atribueix als municipis. 

 
• Els restants béns integrants del patrimoni cultural català (BIPCC). 
 
En els primers dos caso s la  legislació  estable ix els pro cediments de 
declaració per a cada categoria. 
 
 
Elements protegits per normativa general: 
 
La categoria de BCIN equival a la de Bé d'Interès Cultural (BIC), establerta 
per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.  
 
Dins de la catego ria de BCIN,  i tal com  estab leixen sengles dispo sicions 
addicionals de le s l leis e spanyola (1 985) i cata lana (1 993) d e Patr imoni, 
s’inclouen tots aquells elem ents fortificats que e s troben emparats pel 
Decret de 22 d'abril de 1949, també conegut com "decret de castells", i que 
especifica que tots e ls castells d'Espanya, sigu i quin  sigu i el seu estat d e 
ruïna, queden sota protecció de l'Esta t. Això vo l dir que to ts els castells  
prenen la categ oria de Bé d'Interès Cultural. Es va realitzar un inventari 
previ i un nou inventari l'any 1968 en el que s'inclouen un ele vat nombre 
d’elements. La Generalitat va refer la llista a mitja ns dels 80, que va se r 
acceptada pel Ministeri, el qual va donar d’alta els 1501 registres d ’aquesta 
nova relació com a  BCIN a Catalunya a partir de 1993.  
 
Només un element del terme de Saldes tenen aquest nivell de protecció: el 
Castell, donat d’alta com a BIC-BCIN amb el núme ro nº R-I-51-5625, Lle i 
25-06-1985, segon s el Decret de prote cció de C astells, BOE 5-5-1949.  
També es troba incoat com a BCIL el ja ciment paleontològic de la zon a de 
Saldes, Vallcebre i Fumanya. 
 
També e s troben dins la categoria d e BCIN les creus de terme, ped res 
heràldiques i emble mes de m és de cent  anys seg ons el dec ret 571/63, de 
14 de març d e 1963, del Min isterio de Educa ción sob re “ Protección de  
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término 
y similare s”. Els propieta ris d ’aquests elements q ue tingu in més de cent 
anys n o podran canviar-los de ll oc n i real itzar restaura cions sen se 
autorització. La cura d’aquests elements és dels Ajuntaments, responsables 
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de la seva vigilància i conservació. No hi ha cap element al terme de Saldes 
que pugui incloure’s en aquesta categoria.   
 
• 1 BCIN: El  castell de Saldes 
• 1 BCIN incoat: jaciment paleontològic Coll de Jou. 
 
Amb el De cret 353/1983, de 15 de juliol,  es crea el Parc Natu ral del Ca dí-
Moixeró, q ue inclou dins els seus lími ts el massís del Pedra forca, que j a 
havia estat declarat Paratge Natural d' Interès Nacional l'any 1982 i ta mbé 
el bosc de Gresolet.  
 
L’Espai Natural de la Serra d ’Ensija- Rasos de Peguera, declarat Pa ratge 
Natural d'I nterès Na cional l'an y 1982, inclòs en el Parc Natu ral del Cadí-
Moixeró creat amb el Decret 353/1983, de 15 de juliol. 
 

 
Elements protegits per normativa local: 
 
En quant als Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) cal tenir present qué són 
BCIL els elements inclosos dins d’un catàleg municipal redactat abans de la 
Llei de Patrimoni Cu ltural Cata là 9/1993, però no e ls lli stats inclosos a les 
normes subsidiàries, de manera  que no hi ha elements d’aque sta categoria 
a les Normes Subsidiàries de Saldes, ja que aquestes són de l’any 1997, tot 
i que e stableixen un pre-catàleg d’elements inmobles que ha n de dispo sar 
de protecció.  
 
Al mun icipi de Saldes hi ha  un  total de 3 elements amb  la categoria de  
Béns Culturals d'Interès L ocal (BCIL ). 1 elemen t declarat BCIL per a cord 
del Ple d el Conse ll Comarca l del Be rguedà  el 12-9-2001 (dolmen de 
Maçaners). Dos elem ents que es troben  en pro cés de declaració have nt 
passat la tramitació munic ipal. Un d’ ells (mon estir de Sull) ja ha e stat 
aprovat pel Plé del C onsell Comarcal del Bergu edà en data 26 de m arç de 
2008. 
 
 
En conclu sió, no hi ha un gran nombre  d’elem ents del mun icipi  que es 
troben protegits de forma lega l per aquestes dispo sicions establertes, tot i 
que seria convenient incloure altres elements a les Normes Subsidiàries del 
municipi i estab lir els corresponents nivells de protecció. Repassem-ho, són 
els següents:  
 
 
• 2 BCIL: el dolmen de Maçaners, conjunt del mon estir de Sant Sebastià 

del Sull. 
• 1 BCIL en tràmit: conjunt fortificat de Feners. 
 
 
Les Normes Subsidiàries de planejament del terme municipal de Saldes van 
ser aprovades l’any 1997 per la  Direcció General d ’Ordenació del Territori i 
Urbanisme.   
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En aquesta normativa s’in clou un Pla especial de Protecció del 
Patrimoni i un Pre-catàleg, en el qu e s’estableixen les norm es bàsiques 
de protecció, el nivell de protecció i inclou un llistat dels elements.    
 
El llistat d’elements és el següent: 

o Catell de Saldes 
o Santuari de Gresolet 
o Sant Sadurní de Maçaners 
o Sant Ponç de Molers 
o Sant Sebsatià de Sull 
o Santa Maria del Castell 
o Sant Martí de Saldes 
o Sant Andreu de l’Espà 
o Sant Antoni de Feners 
o Molí de les Flors 
o Cal Susenc 
o Molí del Ferrer 
o Molí de la Farga 
o Molí de Maçaners 
o Molí de la Palanca 
o El Roc de Palomera 
o Sant Sebsatià del Sull 
o Dolmen de Maçaners o de cal Xisquet 

 
 
En quant als restants béns integrants del patrimoni cultural català (BIPCC), 
que són aquells bé ns in closos en catàlegs de patrimoni a rquitectònic 
incorporats en plans urbanístics a partir de l'entrada en vigor de la Lle i de 
Patrimoni Cultural C atalà 9 /1993, sen se tenir ca tegoria de BCIN o BCI L, 
s’estableix el que segueix: 
 
 
 
 
Altres:   
 
 El patrim oni ecle siàstic ha de  ser vetllat per l'E sglésia Ca tòlica, en  

col·laboració amb les adm inistracions. Aquest a col·lab oració es  
determina reglamentàriament. Es conserven diferents objectes religiosos 
amb un in terès patrimonial n otable de s d el se gle XII al XVIII , alguns 
d’ells custodiats per la parròq uia: imatge de la Marededéu d e Gresolet, 
retaules de Sant Martí de Saldes, retaule de Sant Andreu de l’Espà.  

 
 Patrimoni arqueològic. Per definició, tots els béns mobles de  carà cter 

històric, per a l'estudi de ls quals cal utilitzar meto dologia arqueològica, 
integren e l patrimon i arque ològic català afectant a tots els nivells de 
protecció (BCIN, BCIL, BIPCC).  La Llei de Patrimoni Cultural Català 
9/1993 defineix e ls espa is de protecció arque ològica (art.  49), que  
també e stan regula ts especialment pe r la Llei d'Urbanisme Català 
2/2002 (art.9.3 i 34.5). Es con sideren e spais de  prote cció 
arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès nacional on , 
per antecedents històrics o pe r altre s indicis, es p resumeix l'existèn cia 
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de restes arqueològiques i paleontològiq ues. Els espais són determinats 
per re solució del C onseller de Cultura.  No hi h a a Sa ldes e spais 
arqueològics dete rminats per legisla ció, però si que hi ha espais  
arqueològics que h an estat catalo gats a l’In ventari de  Patrimon i 
Arqueològic de la Generalitat de Catalu nya i que convind ria declara r 
individualment, és el cas del Roc de Palomera. 

 
 Béns mobles. Formen part del patrimoni Català aquells que e s troben a 

museus, els que han sigut fruït d'intervencions arqueològiques i els que  
tenen une s cara cterístiques art ístiques singulars. P rocedents de Salde s 
hi ha elements custodiats a: 

 
o Museu Diocesà i Comarcal de Solsona: material procedent de la 

primera intervenció al dolmen de Maçaners (fitxa nº 76). 
 

Els museu s són el s encarr egats de la cu stòdia i c onservació d'aquest  
béns i els han de tenir catalogats i documentats. 

 
 Patrimoni docume ntal. És declarad a d'inter ès nacio nal tota  l a 

documentació que es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. La resta de 
documentació inclo sa en arxius forma pa rt del patrimoni do cumental 
català. Fo rmen part  del patrimoni do cumental e statal tots aquells  
documents que es troben als a rxius (article 19.2 de la Llei 9/1993, de 
30 s etembre, del Patrimoni Cultural Català; article 49.2 d e la Llei 
16/1985 de 25 de juny, de Patrimoni Históric Espanyol).  
 
Dins aquestes mesures, es co nsidera inclòs tot e l patrimoni documental 
que es troba als a rxius citats a le s fitxes i que  contenen  patrim oni 
documental referent a Saldes:  
 

o Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa nº 42) 
o Arxiu Comarcal del Berguedà (fitxa nº 46) 
o Arxiu Diocesà de Solsona (fitxa nº 43) 
o Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell  (fitxa nº 47) 

 
 
 
 
 

5.3. Intervencions sobre el patrimoni 
 
 
Inventaris realitzats: 
 
Del patr imoni de l munici pi d e Salde s s'havien r ealitzat al tres in ventaris 
parcials, entre els que destaquen: 
 
 Inventari del Patrim oni Arquitectònic de la Gen eralitat de Catalunya 

(IPA), en el que  es van inventariar en tre el s an ys 1989 i  19 92, 31 
elements, principalment esg lésies, altres elem ents arquitectòn ics i 
masies.   
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 Inventari del Pa trimoni Arqueològic de la  Generalitat (Carta  
Arqueològica), realitzat entre 1990 i 1996 pel Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya, amb 3 elements inventariats fins a l'actualitat.  

 
 Centre d e Pro moció de l a Cu ltura Popular i  Tradi cional de  Catalunya 

(IPEC). (recull de cançons populars).  
 
 Edificacions ade meses en sòl no urba nitzable. I nclós a le s Normes  

Subsidiàries de Planejament de Saldes. Aprovades l’any 1997. 
 
 

 
El fet d'e star in closos els e lements en a quests in ventaris no  implica  q ue 
automàticament siguin considerats Bens d'Interès Cultural Nacional o Local 
(BCIN, BCIL). Aquests inven taris únicament const itueixen eines de contr ol 
de l'estat i existència dels elements i,  per tant, no ofereixen una figura de 
protecció legal. 
 
 
 
 
Altres intervencions: 
 
S'inclouen aquí les excavacions realitzades al terme, així com la restauració 
de monu ments i d ocumentació d’ar xius, tant per  inicia tiva pública com 
privada. 
 
 El Castell: L’any 1965 l’edifici va ser restaurat pel Servei de Catalogació 

i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona.  L’o ctubre de 
l’any 2001  es  va procedir a realitza r una interv enció consistent en un 
estudi d’interpretació, consolid ació i e xcavació d'u rgència, portada a  
terme p er Pere Ca scante p er encàrr ec de l’Ajun tament d e Salde s a  
través de la Societat d’Arqueologia del Berguedà  (Cascante, 2004).  Es 
va excavar la sala principal, deixant al descobert el paviment de lloses. 

 
 Roc de Palomera: L’any 1971 e s comencen els estu dis del vilatge i le s 

primeres excavacions dirigides pel D r. Manuel Riu del D epartament 
d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona. L’estiu de 2006 es va  
fer una  altra campanya d’exca vacions  fete s per l’em presa 
Arqueociència a mb encàrrec d el Con sorci Ruta  Minera i dirigides pe r 
Ainoa Pancorbo.  

 
 Monestir del Su ll: Es rea litzaren vuit ca mpanyes d’ excavació 

arqueològiques a l conjunt, entre 19 71 i 1977, dirigides p el Dr. Manuel 
Riu i realitzades p er l’equip del Depa rtament d’Histò ria Med ieval de la  
Universitat de Barcelona.  

 
 Sant Martí de Saldes: L’any 1958 es van fer obres a la plaça i el 1971 es 

va fer una  excavació arqueològica a càrrec de Manel Riu, en la que es 
pogué descobrir una part d e l’absis, le s vuit primeres filades del mu r i  
les sis de la banqueta. 
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 Sant Ponç de Molers: La rehabilitació de Sant Ponç de Molers, realitzada 
per ini ciativa muni cipal pel s volts d e l’a ny 2000, va con sistir en la  
reconstrucció de la volta e sfondrada, consolidació dels murs de la nau i 
es va recomposar el campanar d’espadanya. 

 
 També s’han restaurat algunes cases de forma puntual i poc significativa 

pel nombre. 
 

 La docum entació de  l'Arxiu m unicipal d e Salde s va fer l’any 1996 a  
càrrec de Xavier Pe drals din s e l progra ma d’arxiu s de la Dip utació d e 
Barcelona. 

 
 El Consell Comarcal del Berguedà va realitzar un inventari de camins en 

el que s’inclouen camins del terme municipal, dirigit per Xa vier Campillo 
Besses: I nventari de camin s rurals, camins i piste s for estals del  
Berguedà. 
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5.4. Equipaments i activitats patrimonials 

 
Saldes, tot i ser un municipi amb un índex de població molt baix, disposa de 
diversos e quipaments als dife rents nu clis, així co m entit ats exter nes o  
vinculades a aquest, que organitzen tot un seguit d’activitats tant encarades 
a la població directa com al turisme.  
 
 
Equipaments municipals: 
 
 
L’ARXIU MUNICIPAL 
L’Arxiu es troba a l’ edifici d e l’Ajuntam ent de Sald es. Es va realitzar u na 
intervenció consisten t en el desen volupament d e la prim era fase de l 
programa de suport al patrim oni docu mental mun icipal fruit del conveni 
entre l’Aju ntament i la Diputa ció de Barcelona. Amb la tasca porta da a 
terme per  l’ar xiver Xavier Pedrals de n ovembre d e 1 994 a  novembre d e 
1996 per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, es va 
fer la classificació dels fons d’arxiu així com l’ordenació del fons en ca ixes. 
Resta pendent una segona fase de manteniment del Servei d’Arxiu.  
 
 
CENTRE D’INFORMACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL MASSÍS DEL 
PEDRAFORCA 
Per assolir els ob jectius de conservació i protecció de l’espai es va crear el 
Patronat d el Pa ratge Natural d ’Interès N acional de l Massís d el Pedra forca 
(amb seu a C/ La Vinya, 1   08695 BAGÀ)  què des  de l’any  1995 dis posa d’un 
Centre d’I nformació i Interpre tació a Saldes. Aque st centr e també fa les 
funcions d ’oficina de  turisme i està dota t d’una exposició pe rmanent, un  
muntatge audiovisual, dos punts informàtics automatitzats i altres elements 
que informen al públic dels valors naturals de l’espai natural. També exposa 
una important col·le cció de m aquetes sobre le s explotacions mineres i els 
sistemes d ’extracció del carbó realitzades per Ignasi Camps i instal·la des 
des de l’any 1998. 
 
 
 
A Saldes: Ajuntament, escola municipal, equipaments esportius. 
A Maçaners: Centre social, de recent construcció. 
A l’Espà: edifici de l’antiga escola que actualment no té cap ús. 
 
 
 
 
Altres equipaments: 
 
Es tracta fonamentalment d’equipaments privats que organitzen algun tipus 
d’activitat perincipalment turística. 
 

• Casa Refugi de Gresolet (refugi de muntanya al costat del santuari). 
• Refugi Santuari de Gresolet. 
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• Refugi Lluís Estasen (Pedraforca). 
• Refugi Delgado-Úbeda (Serra d’Ensija).  
• Refugi cal Ferrer (camí de Gresolet). 
• Diferents càmpings que també organitzen activitats (Repòs del 

Pedraforca, Cal Susén, Mirador del Pedraforca). 
• Residències cases de pagès (Cal Xic, cal Mianet, el Porxet) 
• Parc de Palomera (activitats de muntanya, parc de neu i recorregut 

sobre arbres) 
 
 
 
Miradors per observar el paisatge: 
 

 Mirador de Gresolet 
 Mirador de l’Espà 
 Mirador de Maçaners 

 
 
CAMÍ DELS BONS HOMES 
Ruta turística que segueix les petjades del catarisme en terres catalanes. Es 
proposa fer la ruta  en cotxe , a cavall, a peu, en BTT, amb difere nts 
itineraris adaptats. La ruta a p eu segueix el GR-107, amb un  total de 189 
km entre el santuar i de Queralt (Berga ) i el castell de Montsé gur (Ariège-
França). La ruta transcorre per zones protegides del parc Natural del Cadí-
Moixeró i a més permet visitar elements històrics relacionats. 
 
Al llarg de l camí hi ha un seguit de serve is del Consell Regu lador: albergs, 
hotels, restaurants, empreses de guiatge, que faciliten la ruta. 
 
L'oficina central del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes es troba a 
Bagà, al carrer de  la Vinya,  1. La seva gestió és com partida entre  el 
Consorci de Formació i Inicia tives Cercs-Berguedà, el Consell Comarca l del 
Berguedà, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de la Cerdanya i el 
Parc Natural Cadí-Moixeró. 
 
 
 
Entitats de gestió de patrimoni: 
 
PARC NATURAL CADÍ-MOIXERÓ 
Parc Na tural del Cad í-Moixeró creat am b el  Decre t 35 3/1983, de 15 de 
juliol de la Generalitat de Catalunya. El parc inclou municipis de tre s 
comarques: Alt Urgell, Cerdanya  i Berguedà, amb un total de 17 municipis. 
Abasta le s serres de l Cadí, del Moixer ó, i el s ma ssissos de l a Tosa  i d el 
Puigllançada; amb altituds e ntre 800 i 2.647 m del pu ig de la Canal 
Baridana. Aquesta b arrera muntanyosa pertany al  Pre- Pirineu català, amb 
un relleu esquerp que es sua vitza cap a la vall cerdana. És l'e spai natural 
protegit que ocupa major superfície, aproximadament 413 km2.  
 
Les oficines centrals es troben a Bagà, al carrer de la Vinya, 1; oberta to ts 
els dies de  l'any, am b atenció person alitzada als visitants, or ientant-los en 
les seves sortides i posant a la seva disposició tota la informació necessària. 
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Aquest centre es complementa amb al tres situats a  Martinet, Saldes i 
Tuixent, a més del de propera obertura a Sant Joan de l'Avellanet (Bagà). 
 
 
 
 
Entitats socials del poble: 
 

 Amics de l'Acordió 
 Amics del Pedraforca 
 Associació de Pares d'Alumnes del Col·legi Públic Pedraforca 
 Capmasats de Gresolet (gestionen els boscs de Gresolet) 
 Societat de Caçadors 
 Geganters i Grallers 
 Penya Blaugrana de Saldes 
 Club de Muntanya Saldes 
 Associació Cultural Valls del Pedraforca (Pedraforca actiu) 

 
 
 
Altres activitats: 
 
RUTES SENYALITZADES 
El terme de Saldes, degut a la seva condició de muntanya, està travessat 
per molts camins i senders utilitzats pels excursionistes. 
 
- GR-150 
- PR-79, Pleta de la Vila 
- PR-127 
- PR-123 
- PR-124 
- Ruta Cavalls del Vent (travessa entre vuit refugis situats al Parc Natural 
Cadí-Moixeró) 
- Sender local de l’Obaga 
- El Castell de Saldes. (Excursió familiar) 
- Gresolet pel camí de la Costa. (Excursió de baixa muntanya) 
- Per la serra d’Ensija. El Cap de la Gallina Pelada. (Excursió d’alta 
muntanya) 
- Prat del Reo. (Excursió de muntanya mitjana) 
- Llúria. (Excursió de baixa muntanya) 
- Palomera-Portet-Saldes. (Excursió de muntanya mitjana) 
- Santuari de Gresolet per la font del Faig. (Excursió de baixa muntanya) 
- Des del Santuari de Gresolet fins a les Mulleres. (Excursió de muntanya 
mitjana) 
- La Palomera per la font del Bullidor (poblat medieval). (Excursió baixa 
muntanya) 
- Refugi Lluís Estasèn. (Excursió de muntanya mitjana) 
 
 
 
FESTES 

 Els Reis, 5 de gener 
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 Santa Maria del Castell, 25 de març 

 Cantada de Caramelles, Pasqua 

 Revetlla Màgica, 23 de juny (Revetlla de St. Joan) 

 Trobada d'Acordionistes de Maçaners, 2on. dissabte de juliol 

 Festa Major d'Estiu de Maçaners,  3er. diumenge de juliol 

 Caminada Popular, 1er. diumenge d'agost 

 Festa Major d'Estiu de Saldes, 26 d'agost (Santa Severina) 

 Mare de Déu de Gresolet, romiatge i aplec,  8 de setembre 
Festa Major de l'Espà, setembre (següent diumenge de la Mare de 
Déu dels Dolors) 

 Fira Medieval, 1 de novembre (Tots Sants) 

 Festa Major d'Hivern de Saldes, 11 de novembre (Sant Martí) 

 Festa Major d'Hivern de Maçaners, 30 de novembre (Sant Serni) 

 Santa Bàrbara, patrona del miners,  4 de desembre 

 Cantada de Nadales Festes Nadalenques 
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ARXIUS PÚBLICS 

 AMS Arxiu Municipal de Saldes 
 APS Arxiu Parroquial de Saldes   
 ACA Arxiu de la Corona d’Aragó   
 ABEV Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic 
 ACB Arxiu Comarcal del Berguedà   
 CDPC-M Centre de Documentació del Parc Natural Cadí-Moixeró 
 AFCEC Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya  
 AHDB Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona  
 ANC Arxiu Nacional de Catalunya 
 BPB  Biblioteca Pública de Berga 

 
ARXIUS PRIVATS 
 APB   Arxiu privat can Baldari 
 APCP Arxiu del Carbones Pedraforca 
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Ubicació d’elements al nucli urbà de Saldes. Senyalitzat amb cercle l’ampliació del següent mapa. 
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Ubicació d’elements al nucli urbà de Saldes. 
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Ubicació d’elements al nucli de Maçaners. 
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Ubicació d’elements al nucli de Molers. 
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Ubicació d’elements al nucli l’Espà. 
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Ubicació d’elements al nucli de Feners. 
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