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1. PRESENTACIÓ 

 

El present treball ha estat realitzat a petició de l’Ajuntament d’Olvan i ha 
comptat amb el suport i el finançament de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) 
de la Diputació de Barcelona. Les bases per a la seva realització van ser 
acordades en el conveni subscrit per ambdues administracions, en el marc del 
programa de Mapes del Patrimoni Local que gestiona l’OPC. L’OPC ofereix un 
servei especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural, en el qual 
hi ha l’elaboració dels Mapes de Patrimoni Cultural, inclòs dins el programa 
d’Estudis i Projectes que s’ofereixen en el marc del Catàleg de suport als 
serveis i activitats locals, als municipis de la Diputació de Barcelona. 

El mapa és un exhaustiu recull o inventari del patrimoni cultural d’un municipi, 
incloent elements del patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i 
natural, amb l’objectiu de proporcionar una eina de coneixement i suport a la 
gestió del patrimoni cultural i natural de cadascun dels municipis que el 
realitzen. La versió pública de cada mapa es pot consultar al web: 
https://patrimonicultural.diba.cat/ , a través el qual es pot visualitzar els 
diferents elements fitxats o es poden fer cerques a partir de diversos camps 
d’un únic municipi o del conjunt de mapes realitzats fins al moment. Les 
opcions de filtre són diverses per millorar les consultes en la plataforma de 
visualització. La versió pública del mapa no permet l’accés a determinades 
fitxes d’elements del patrimoni moble o documental privats, així com altres 
dades de caràcter privat per raons de protecció de dades i de seguretat. 

El Mapa del Patrimoni Cultural d’Olvan es va portar a terme l’any 2002 i en el 
decurs d’aquests anys s’ha considerat necessari per part del Consistori portar-
ne a terme la seva revisió a fi d’actualitzar la informació recollida en el seu 
moment, així com la substitució de les fotografies a fi que es pugui portar a 
terme una correcta visualització dels elements fitxats a través del nou web i 
dels dispositius mòbils. 

  

https://patrimonicultural.diba.cat/
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2. INCIDÈNCIES EN LES FITXES 

 

A partir de l’actual revisió del mapa s’han afegit un total de 84 fitxes a les 184 
existents en la versió original de l’inventari realitzat el 2002, suposant que 
actualment el mapa compta amb un total de 268 fitxes d’elements inventariats. 

També afegir que s’han eliminat 2 fitxes de la versió de 2002 per diferents 
motius: 

Arnes de Ballaró Patrimoni natural / zona d’interès No existeixen actualment 
Pedrera de la 
Bauma 

Patrimoni natural / zona d’interès No s’ha localitzat 

 

Hi ha dues fitxes d’elements que es troben dins el terme municipal de Sagàs, 
però que per la relació que tenen amb la casa principal hem deixat les fitxes. 
Quan s’elabori el Mapa de Patrimoni Cultural de Sagàs es posaran en el terme 
d’aquest municipi. 

Masoveria de 
Palau de Biure 

Patrimoni immoble / edifici Es troba fora del terme municipal, a 
Puig-reig 

Molí d’oli de Palau Patrimoni moble / objecte Es troba fora del terme municipal, a 
Puig-reig 

 

El detall quantitatiu dels nous d’elements inclosos segons àmbit i tipologies és 
el següent: 

 

NOVES FITXES INCLOSES EN LA REVISIÓ DEL MAPA DEL PATRIMONI 
CULTURAL D'OLVAN 

ÀMBIT TIPOLOGIA NÚM. D'ELEMENTS 

PATRIMONI IMMOBLE   58 

  

EDIFICI 31 

ELEMENT ARQUITECTÒNIC 20 

JACIMENT ARQUEOLÒGIC 3 

OBRA CIVIL 4 

PATRIMONI MOBLE   8 

  

ELEMENT URBÀ 6 

OBJECTE 1 

COL·LECCIÓ 1 

PATRIMONI DOCUMENTAL   5 

  

FONS D'IMATGES 2 

FONS DOCUMENTAL 2 

FONS BIBLIOGRÀFIC 1 

PATRIMONI IMMATERIAL   4 

  TRADICIÓ ORAL 4 

PATRIMONI NATURAL   9 

  
ZONA D'INTERÈS 5 

ESPÈCIMEN BOTÀNIC 4 

TOTAL D'ELEMENTS NOUS INCLOSOS 84 
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De l’àmbit de patrimoni immoble en la tipologia d’edifici majoritàriament s’han 
inclòs masies, algunes sense ús i algunes procés d’ensorrament en diferents 
nivells d’afectació (10), que reflecteix una característica pròpia del municipi, 
amb un ampli territori ocupat per hàbitat dispers, malgrat part del qual 
actualment es trobi abandonat i en mal estat. També inclou masies habitades, 
altres de segona residència o turisme rural, entre diverses casuístiques (11). 
D’altra banda, s’ha inclòs un seguit d’edificis (8) de dins el nucli que són una 
mostra d’una tipologia força comuna d’habitatge d’un període de creixement del 
poble d’Olvan. La presència de dos elements vinculats al patrimoni industrial 
exemplifica i amplia un tipus d’elements patrimonials que van configurar i 
caracteritzar la conformació del municipi entre finals del segle XIX i inicis del 
XX. 

En la tipologia d’elements arquitectònics s’hi inclou una variabilitat d’elements 
fitxats, des de barraques, fonts, tines, rellotges de sol, forn d’oli de ginebre, forn 
d’obra o una llinda.  

En l’apartat de jaciment arqueològic s’han afegit dos elements dels quals un no 
consta encara a la carta arqueològica però es considera que hi constarà en 
futures actualitzades per tractar-se d’un jaciment parcialment excavat. D’altra 
banda, en aquest apartat és convenient esmentar que hi ha altres fitxes 
incloses en l’inventari arqueològic de la Generalitat de Catalunya, que no s’han 
afegit per diverses circumstàncies.  

Pel que fa a les fitxes d’obra civil, esmentar que totes quatre estant vinculades 
a la xarxa de comunicacions, d’una banda dos camins, i de l’altra dos ponts. 

En l’àmbit del patrimoni moble, destacar d’una banda, una col·lecció, la que 
configura el material arqueològic custodiat al Museu Comarcal de Berga 
provinent del municipi d’Olvan, que constitueix un patrimoni important 
destacable per la informació que aporta a la història d’Olvan. Una altre tipologia 
són els elements urbans (6) conformada per fitxes de fonts urbanes i elements 
ornamentals o commemoratius. 

El patrimoni documental ha incrementat les fitxes amb la incorporació de 
diversos elements de patrimoni privat. En aquest apartat recordar i agrair les 
facilitats de les persones i famílies que permès l’accés als seus fons. 

En el cas dels nous elements que formen part del patrimoni immaterial tots 
ells són de llegendes que es classifiquen dins la tipologia de tradició oral. 

En l’àmbit del patrimoni natural és significatiu que s’han pogut incloure 
exemplars d’espècimens botànics destacables, tot alzines (4), que volen posar 
en valor els testimonis conservats d’arbres prou rellevants i que es van salvar 
del foc del 1994 que va afectar enormement el municipi; altres exemples 
sembla que existeixen en el municipi, en aquest sentit esdevenen una mostra 
d’uns elements prou significatius més tenint en compte la joventut de la massa 
boscosa del terme. També s’han recollit elements vinculats amb l’aigua, cursos 
fluvials (3), un pantà (1) i una font (1). 

Pel que fa a la titularitat de les noves fitxes incloses majoritàriament són 
elements privats amb un 73% (61) i en menor quantia, un 27% (23), pública. 
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RELACIÓ DE FITXES INCLOSES AL MAPA 

ÀMBIT 

VERSIÓ 
ORIGINAL 

2002 

VERSIÓ 
REVISIÓ 

2020 
Patrimoni immoble 92 150 
Patrimoni moble 58 66 
Patrimoni documental 13 18 
Patrimoni immaterial 10 14 
Patrimoni natural 11 20 

TOTAL FITXES 184 268 
 

 

En relació als elements fitxats en el versió del mapa original del 2002, les 
principals tasques han consistit en: 

 actualització de les imatges de la majoria de les fitxes  
 revisió dels usos i les tipologies, i modificació en algun cas 
 revisió dels estats de conservació en tots els casos que s’ha pogut o 

calgut 
 modificació en algun cas del contingut per tal d’adaptar la fitxa a la nova 

situació de l’element 
 eliminació de quatre fitxes: dues no són del municipi d’Olvan, una no 

s’ha localitzat i els propietaris no tenen coneixement ni constància de la 
seva existència, i una que no es conserva. 

 modificació substancial de dues fitxes: 
 l’alzina anomenada com Les cinc alzines actualment no es 

conserva, s’ha modificat pel Pla de les cinc alzines com a zona 
d’interès. 

 Serrat Alt de Ferreres per Serrat de la Vila, les dades han estat 
modificades i actualitzades en base a les informacions 
proporcionades per la Societat d’Arqueologia del Berguedà, i 
atenent al fet que hi havia contradicció entre les dades incloses. 

 

 

3. NOVA ESTADÍSTICA   

 

Les noves fitxes no han fet modificar substancialment les estadístiques 
percentuals en relació a l’àmbit patrimonial, mantenint-se el patrimoni immoble 
com el més destacat, amb major presència d’elements (149) que suposen un 
56% del total (al 2002 era un 50%). També ha variat lleugerament el patrimoni 
moble que compta amb un 24% del total (65 elements) i el patrimoni natural 
que ha incrementat un punt, quedant amb un 8%. 



Annex. Revisió del Mapa del Patrimoni Cultural d’Olvan (Berguedà) 
 

 

Pel que fa a la titularitat, segueix el mateix patró que en l’anterior estadística en 
que els béns privats són majoritaris amb un 87% del total, tot i que la inclusió 
de noves fitxes ha suposat un increment del percentatge dels béns públics 
passant del 5,40% al 13% actual. 

 

 

En relació a l’estat de conservació del total de béns després de la inclusió de 
les noves fitxes no ha variat substancialment, per bé, que s’ha reduït 
lleugerament l’estat de conservació bo i l’estat de conservació dolent, per 
contra ha incrementat el nombre d’elements que es troben en una situació de 
conservació considerada regular.  
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INVENTARI DEL PATRIMONI D’OLVAN 
(BERGUEDÀ) 

Dinamització del Patrimoni, SL 
 

Equip de treball: Josep Busquets, Pere Cascante, Carme Sellés 
i Rosa Serra 
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1. METODOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

1.1. CRÈDITS 
 

Dinamització del Patrimoni, SL  
Apartat de Correus 27, 08600-BERGA 
Telèfon: 608222525 

 

 

1.2. AGRAÏMENTS 
 

 

 

L’Inventari del Patrimoni d’Olvan s’ha pogut realitzar gràcies a 

la col·laboració de les següents institucions i persones, a les quals 

l’equip de treball agraeix la seva ajuda: 

 

Ajuntament d’Olvan: 
Sr. Martí Coromines, Alcalde d’Olvan 
Sr. Lluís Fernández, tinent d’alcalde, regidor de Hisenda, 
Governació i Manteniment, Cultura, Ensenyament i Esports (Olvan 
poble) 
Sra. Judit Carreras, regidora de Turisme, Medi Ambient i Cultura 
(cal Rosal) 
Sr. Lluís Gramunt, secretari de l’Ajuntament d’Olvan 
Sra. Pilar Comellas, administrativa de l’Ajuntament d’Olvan  
Sr. Josep Mª Lozano, serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olvan. 

 

Parròquia de Santa Maria d’Olvan: 
Mn. Urbici Vila, rector d’Olvan. 

 

Àmbit de Recerques del Berguedà: 
Ramon Viladés i Llorens, president 

 

Propietaris del terme municipal: 
Sr. Àngel Canudas i Sra. Mª Teresa Marín, del Ballaró 
Sra. Dolors Boladeras, de Boladeres 
Sra. Joana Armengol i Sr. Lluís Vilaseca, de Tresserra 
Sra. Dolors Torrentó, de cal Rafel 
Sr. Josep Buscallà, Sr.Jordi Buscallà i Sra. Paloma Morata, del mas 
de la Pera. 
Sr. Xavier Cabanes, de Palau de Biure 
Sr. Joan Balldaura  i Sra. Rosa Trulls, de Valldaura 
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Sr. Antoni Valldeperes i Sra. Montserrat Massanés de Minoves 
Sr. Martí Corominas, Sra. Queralt Roca i Sra. Pilar Esclusa, de la 
Riba 
Sra. Glòria Pursals i Sra. Concepció Pursals, de cal Ramonet de 
Pursals 
Sr. Josep Mª Armengou i Sra. Enriqueta Ballús, de cal Roig 
Sr. Ramon Fígols, de les Cases 
Sr. Joan Gassó, de Fuives 
Sr. Bernardí Casals, de can Llop. 
Sra. Carme Martí, del mas Alsinosa 
Sra Núria Barrull, de Montsent 
Sr. Josep Antoni Rodríguez García, coleccionista. 

 

D’una manera molt especial volem significar el nostre 

agraïment  a  les  següents  persones,  Àngel  Canudas,  Dolors  

Boladeres, Josep Buscallà, Joan Balldaura, Antoni Valldeperes, 

Montserrat Massanés, Martí Corominas, Glòria Pursals, Ramon 

Fígols, Carles Cabra, Josep Antoni Rodríguez. Volem destacar la 

seva generositat i la seva dedicació envers la tasca que ens ha 

estat encomanada. La feina ha estat, gràcies a ells, un autèntic 

plaer i una font contínua d’aprenentatge. Són qui, amb la seva 

tasca de respecte i de conservació vers el patrimoni històric, 

arquitectònic i documental, l’inventari d’Olvan compta amb un 

nombre molt significatiu d’elements patrimonials. 

També mereixen el nostre reconeixement a Fermí Arias, Jordi 

Carreras, Jaume Guilanyà, Josep Sánchez i mossèn Joan Cortés 

director de la casa de colònies de Valldaura. Tots ens han 

proporcionat una important ajuda quan a informació oral i ens han 

acompanyat, repetides vegades, en el treball de camp. 

No volem deixar de fer esment al fet que l’única masia a la 

qual l’equip de redacció d’aquest inventari no ha tingut accés és la 

de Farreres per motius personals de la família. Per redactar les 

fitxes es va utilitzar la informació disponible a l’Arxiu de l’Àmbit de 

Recerques del Berguedà. 

 

 

1.3. DATES DE REALITZACIÓ 
 

Aquest inventari ha estat realitzat per l’empresa “Dinamització 

del Patrimoni SL” per encàrrec de l’Oficina del Patrimoni Cultural de 
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la Diputació de Barcelona, responent a una petició de suport tècnic 

formulada per l’Ajuntament d’Olvan. Aquest treball s’emmarca en el 

programa d’inventaris del Patrimoni Local de l’esmentada OPC. 

 

 

1.4. FONTS CONSULTADES 
 

L’Equip de treball va posar-se a treballar a partir dels 

següents criteris: primer de tot calia recopilar el màxim d’informació 

procedent de la recerca bibliogràfica, documental i oral, i tot seguit 

iniciar el treball de camp. 

 

 

Recerca bibliogràfica 
 

Ha estat practicada a les biblioteques de la comarca del 

Berguedà (Biblioteca “Ramon Vinyes i Cluet” de Berga, “Biblioteca 

Guillem de Berguedà” de Puig-reig, Biblioteca de Gironella) i de 

Barcelona (Biblioteca de Catalunya i Biblioteca de la Universitat de 

Barcelona- Facultat d’Història). 
 

 

Fonts documentals consultades al territori. 
 

- Arxiu Municipal d’Olvan 
 

- Arxiu  de  l’Àmbit  de  Recerques  del  Berguedà  (Seccions  de 

fotografia, Goigs, Documentació de Masies, Etnografia) 

- Pel que fa a recerca documenta, es van consultar els fons de 

l’Àmbit de Recerques del  Berguedà,  de  l’Arxiu  Comarcal  de 

Berga i, gràcies al treball d’investigació prèvia a la realització de 

l’Inventari del Patrimoni Local d’Olvan, es va tenir accés als 

arxius de diferents masies del municipi: El Ballaró, Boladeres, 

La Pera, Pursals i Minoves 

 

 

Fonts consultades d’institucions supramunicipals 
 

- Centre d’Informació i Documentació del SPAL de la Diputació 

de Barcelona 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya 
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- Inventari del Patrimoni Industrial (IPIC) del Museu Nacional de 

la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 

- Carta Arqueològica del Servei d’Arqueologia del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Altres bases de dades (INTERNET) 
 

- La Web del municipi (HTwww.olvan.diba.es), actualitzada i 

dissenyada pel Sr. Lluís Fernández, regidor de Cultura de 

l’Ajuntament d’Olvan 

- Base de dades d’Història local (UAB- Diputació de Barcelona) 

(www.diba.es/../fonshl/fonshl.asp?cont=157) 

- La Web de la Diputació de Barcelona en el seu apartat de 

municipis (http://www.diba.es/municipis/ajweb.asp) 

- Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 
 

- Consell Comarcal del Berguedà (www.elbergueda.org) 
 

 

 

 

 

1.5. BIBLIOGRAFIA 
 

Atesa  la  quantitat  de  bibliografia  consultada  hem  considerat 

oportú recollir-la de manera temàtica. 

 

 

1.5.1. Bibliografia general 
 

1.5.2. Bibliografia sobre el Berguedà 

Bibliografia sobre medi físic 

Bibliografia de temàtica històrica 

Bibliografia sobre patrimoni 

1.5.3. Bibliografia local 

1.5.1. Bibliografia general 

En aquest apartat s’hi inclouen, per ordre alfabètic d’autors, el 

llistat de les publicacions que han estat consultades pels autors 

d’aquest inventari. S’hi relacionen obres de caràcter general sobre el 

patrimoni a Catalunya i obres de referència bàsiques sobre temes 

http://www.olvan.diba.es/
http://www.olvan.diba.es/
http://www.olvan.diba.es/
http://www.olvan.diba.es/
http://www.diba.es/fonshl/fonshl.asp?cont=157
http://www.diba.es/municipis/ajweb.asp
http://www.idescat.es/
http://www.elbergueda.org/
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concrets, consultades per elaborar les fitxes de l’inventari o la 

memòria. 
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Art de Catalunya. Art i etnologia, vol 13. Barcelona: Edicions 
L’Isard SL. 

 

LLOMPART, D. (1999). “L’espai social” . A : BARRAL, X (Eds) 
(1999). Art de Catalunya. Art i etnologia, vol 13. Barcelona: 
Edicions  L’Isard SL. Pp. 94-129. 
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MAINAR, J. (1989). Vuit segles de moble català. Barcelona: Rafael 
Dalmau, Editor. 

 

MATEU, J. (1993). Fargues. Barcelona 
 

MOLERA, P.; BARRUECO, C. (1983). Llibre de la farga. Barcelona: 
Rafael Dalmau, Editor. 

 

MOLERA, P. (1980). La farga. Barcelona: Dopesa 2. 
 

MUNTAL, J. (1994). “Eines de pagès. Col·lecció de miniatures de 
Francesc Ayats. Can Pastor. Canovelles”. Quaderns de Divulgació, 
Museu de Granollers. 

 

Museu de la vida rural. l’Espluga de Francolí. (1989). Barcelona: 
Fundació Jaume I, Nadala del 1989, Any XXII. 

 

NADAL, J. i MALUQUER DE MOTES, J. (1985): Catalunya, la fàbrica 
d'Espanya. Un segle d'industrialització catalana. 1833-1936. 
Ajuntament de Barcelona. 
 

OLIVERAS I SAMITIER, J.(1989): "El model de les colònies: entre la 
ideologia, l'urbanisme i la producció industrial". a "L'activitat industrial 
a la Catalunya interior. De l'antiguitat als nostres dies". Miscel·lània 
d'Estudis Bagencs nº6. Manresa, p. 205-225. 

 

PI DE CABANYES, O. (1990). Cases senyorials de Catalunya. 
Barcelona: Edicions 62. 

 

PIERA, M.; MESTRES, A.(1999). El moble a Catalunya. L’espai 
domèstic del gòtic al modernisme. Manresa: Angle Editorial. 

 

PLADEVALL, A. (et al). (1987). Això és Catalunya. Guia del 
Patrimoni Arquitectònic. Barcelona: Plaza & Janes Editores SA i 
Generalitat de Catalunya 
RIPOLL, R. (1983). Les masies de les comarques de Girona. 
Girona: Gòthia. 

 

SALES, N. (1989). Els segles de la decadència (segles XVI-XVIII), 
(Història de Catalunya, vol. IV). Barcelona: Edicions 62. 

 

VÉLEZ, P.: (2000). “De les Arts decoratives a les Arts industrials”. 
A: BARRAL, X (Eds) (2000). Art de Catalunya. Arts decoratives, 
industrials i aplicades, vol. 11. Barcelona: Edicions L’Isard. Pp. 176- 
299. 

 

VENTOSA, S. (1999). “L’espai personal”. A : BARRAL, X. (Eds) 
(1999). Art de Catalunya. Art i etnologia, vol 13. Barcelona: 
Edicions  L’Isard SL., p.74-91. 
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5.1.2. Bibliografia comarcal 
 

En aquest apartat hem inclòs la bibliografia sobre medi físic i 

natural, demografia i activitats econòmiques. S’hi inclouen les obres 

publicades sobre la comarca del Berguedà consultades pels autors 

per tal d’obtenir informació per a elaborar els capítols concrets de la 

memòria. 

 

 

Bibliografia  sobre el medi físic: 
 

CERDAN, R. (et al.) (1994). El Berguedà. (Biblioteca Comarcal de 
Catalunya), Manresa: Edicions Intercomarcals DL. 

 

 

CAMPS I DE OLZINELLAS, C. (1897). "Influencia de la cuenca del 
Llobregat en el desarrollo de la agricultura e industria catalanas". 
Sesión Pública Inaugural del Año Académico 1897 a 1898. 
Barcelona. 

 

COMAS, F.; FERRER, Ll.; SERRA, J.Mª:; SERRA, J.A.: "Història i 
geografia de Catalunya. Materials didàctics. Les colònies industrials". 
Materials didàctics. Generalitat de Catalunya. Departament 
d'Ensenyament - Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. 
Ed Raima. Moià, 1990. 

 

COMAS, F., SERRA, J.A. I SERRA, J.M.: "Guia didàctica de la 
industrialització". Suplement de la Miscel·lània d'Estudis Bagencs , 
núm 6. Manresa, 1989. 

 

CLOTET, Narcís ((1994): Pagesos Cremats, Barcelona, Edicions 
Grata. 

 

ESPINÀS, Josep M (1994): A peu pels camins de cendre. Viatge al 
Berguedà”, Barcelona, Edicions La Campana. 

 

FRIGOLA, Ricard: "Economia i societat a les colònies industrials". El 
Món, 18 gener 1985. 

 

Les nostres fonts, Gironella, Agrupament Escolta Ausiàs March, 
1986. 

 

LLURDÉS, J.C. (1995). “El nou turisme de patrimoni industrial i 
miner, alternativa de futur?. L’’Erol núm. 47. 

 

MIRALLES, C. (et al) (1990). El Berguedà. Una comarca 
d’industrialització antiga. (Col. Catalunya Comarcal) Barcelona: 
Caixa d’Estalvis de Catalunya. 

 

PUIG, F.(1990) : “Ell jovent a pagès: un futur poc esperançador”, 
L’Erol, núm..33, p.28-30. 
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SERRA, R. (1990). “Parlant amb els pagesos”, L’Erol núm. .33, 
p.25-27. 

 

SERRA,  R.  (1994).  “El  món  rural”.  A:  CERDAN,  R.(et  al).,  El 
Berguedà. Manresa: Edicions Intercomarcals, SA. p.93-107. 

 

SERRA, R. (1994). “ Geografia poble a poble”. A: CERDAN, R.(et 
al)., El Berguedà. Manresa: Edicions Intercomarcals, SA. Pp.9-54. 

 

 

SERRA I SALA, J. Mª (1985). "Els factors de localització geogràfica 
de les colònies". Dovella, núm 15 (II Època). pp. 35-37. 

 

 

 

Bibliografia de temàtica històrica. 
 

La bibliografia sobre trets històrics de la comarca del Berguedà 

ha augmentat notablement en els últims vint anys. Les referències 

bibliogràfiques que tot seguit es relacionen corresponen a les 

publicacions que més informació aporten dels diferents períodes 

històrics del municipi d’Olvan. 
 

 

BADIA, i TORRAS, L. (1989). “Les víctimes de la persecució religiosa 
al Berguedà –1936 al 1939-“, l’Erol núm. .28, p.35-40. 

 

BUSQUETS, J. (1994). “Un procés de bruixes a Gironella i Olvan”, 
l’Erol, núm. 46, p.22-23. 

 

BUSQUETS, J., et al (1999). Gironella.   Notes   històriques, 
Associació Cultural del Vilatà. 

 

BUSQUETS, J. I SERRA, R. (2001). “Un segle d’industrialització al 
Berguedà”, a L’Erol nº 70, p.10-22. 

 

BUSQUETS, J. I SERRA, R. (2001). “Els canvis urbanístics”, a 
L’Erol nº 70, p.38-42. 

 

CAMPRUBÍ, J. (1984). La dinàmica d'un poble. Manresa: Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Manresa- Generalitat de Catalunya. 

 

CAMPRUBÍ, J. (1994). Fàbriques i Empreses. 10 anys de reportatges 
a Regió 7. 1984-1994. Manresa. 

 

CANALS, LL (et al.) (1986): “El paper moneda durant la Guerra Civil. 
Col·lecció Ll. Canals”), “L’Erol” núm.15, p.41-45. 

 

CANUDAS,  A.,  ESCRICHE,  R.  I  OLLER,  J.  (1994).  “Usura  i 
endeutament pagès al Berguedà dels segles XVII i XVIII: censals i 
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vendes a carta de gràcia”, L’Erol núm. 44, p.45-50. 
 

CANUDAS, A., ESCRICHE, R. I OLLER, J. (1994). “Contractes de 
masoveria i altres formes d’arrendament al Berguedà dels s. XVIII i 
XIX” , L’Erol núm. 45, p. 18-21. 

 

CARRILLO, M. (1992). La indústria tèxtil catalana: una visió 
històrica". Quaderns de l’Àmbit de Recerques del Berguedà , núm.2, 
p 146-157. 

 

CLUA, J. (1995). "La concessió d'aigües a les fàbriques Monegal i la 
Plana". L'Erol núm 47, p. 28-31. 

 

CLUA, J. (1993). "Catalogació i descripció de les colònies industrials 
del Llobregat", a "Professor Lluís Casassas. Geografia i Territori". 
Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona. pp. 171-178. 

 

CLUA, J.(1994). "Les colònies industrials al Berguedà: estudi d'una 
transformació econòmica i urbana". Premi "Marcel·lí Buxadé" dels 
Primers Premis Culturals del Berguedà (1990-91), Berga: Consell 
Comarcal del Berguedà, 1994. 
CLUA, J. (1994) : "Legislació i assentaments fabrils: les colònies 
industrials a Catalunya". Tesi Doctoral presentada a Departament de 
Geografia Humana de la Universitat de Barcelona. (inèdita). 

 

CLUA, J. (1994). “La legislació per al foment de la població rural i la 
seva aplicació a les colònies industrials”, a “Treballs de la Societat 
Catalana de Geografia”,. Barcelona: ICE núm. 38, IEC, p.69-92. 

 

CLUA, J. (2001): Les colònies industrials, Barcelona : Els Llibres de la 
frontera. 

 

COSTA BOFARULL, D.(1959). Memorias de la ciudad de Solsona 
y su Iglesia, Barcelona: Ed. Balmes. 

 

FERRER I ALOS, Ll. (1992). "Notes sobre la industrialització de la 
Catalunya interior: de les petites fàbriques a les colònies industrials", 
a "Catalunya i la Restauració 1875-1923", Congrés Internacional 
d'Història. Manresa: Centre d’Estudis el Bages, p.189-197. 

 

FERRER I ALÓS, Ll. (et al.). (1997). El Llobregat, nervi de Catalunya, 
Col·lecció Fotografia Històrica, 2, Manresa: Angle Editorial. 

 

FERRER I ALÓS, Llorenç: "Una revisió d'alguns tòpics sobre les 
colònies industrials". L'Erol núm 47, p. 16-21. 

 

FRIGOLA, Ricard, LLARCH Enric: Viladomiu Nou: Colònia Tèxtil. 
Economia   Industrial". Barcelona : Ed. Graó- Diputació de 
Barcelona. 

 

GALERA, Silvia (et al.) (1986): “Els Hospitalers al Berguedà a l’època 
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moderna”, L’Erol nº 15, p.28-34. 
 

GAVIN, J.M. (1985). Inventari d’esglésies. Berguedà. Barcelona: 
Arxiu Gavin 

 

NOGUERA I CANAL, J. (1987) “Ferrocarril i caciquisme a la ciutat de 
Berga”, a l’Erol núm. 20, p.29-37. 

 

NOGUERA i CANAL, J. (1989). “Els morts del Berguedà al front 
durant la Guerra Civil del 1936-1939)”, a l’Erol núm. 28, p.24-34. 

 

NOGUERA I CANAL, J. (1989). Berga en temps del canal industrial 
1885-1900"., Berga: Àmbit de Recerques del Berguedà. 

 

ORDEIG, R. (1993). “Les dotalies de les esglésies de Catalunya. 
(Segles IX-XII)”, VIC: Estudis Històrics, vol.1, p.66-68. 

 

ORRIOLS MONSET, J (1994). Les bruixes segrestades, Barcelona: 
Rafael Dalmau, Editor. 

 

SALMERON, C. (1985). Els ferrocarrils catalans. Cent anys d’història, 
Barcelona, Ed. Terminus. 

 

SERRA, R (1986) “Els arxius de les masies del Berguedà”. A: La 
Història i els joves historiadors catalans. Ponències i 
comunicacions de les Primeres Jornades de Joves historiadors 
Catalans, celebrades al Centre Cívic de les Cotxeres de Sans els 
dies 4-6 d’octubre de 1984. Barcelona: Edicions de la Magrana i 
Institut Municipal d’Història de l’Ajuntament de Barcelona. p. 123- 
132. 

 

SERRA I ROTES, R. (1995): "Els orígens de la industrialització tèxtil 
de Gironella (Berguedà): Cal Metre, Cal Bassacs, Viladomiu Vell i 
Viladomiu Nou". Treballs de la Societat Catalana de Geografia, p.85- 
100. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. 

 

SERRA I ROTES, R.(19 ): "Els orígens de Cal Casas de Puig-reig". 
L'Erol núm. 47, p.22-27. 

 

SERRA I ROTÉS, R. (1997) “Les Colònies Industrials” a “La primera 
Revolució Industrial a Catalunya”, Nadala Fundació Jaume I, Any 
XXXI, p.84-96. 

 

SERRA I ROTES, R. (1988). "Un exemple d'industrialització del segle 
XIX a la Catalunya prepirinenca: el Berguedà". Congrés Internacional 
d'Història del Pirineus. Cervera. 
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SERRA I ROTÉS, R. (1990). “L’aigua del riu, font d’energia per a la 
tradicional industrial tèxtil de la comarca del Berguedà (s. XIX)”, a 
“L’Erol” núm. 30, p.36-39. 

 

SERRA I ROTES, R. (1992). "L'aprofitament energètic del riu 
Llobregat al seu pas pel Berguedà: dels molins a les fàbriques de riu i 
les colònies industrials", a II Jornades d'Arqueologia Industrial a 
Catalunya. Igualada, novembre 1991. Barcelona: Associació 
d'Enginyers Industrials de Catalunya, p.296-307. 

 

SERRA ROTÉS, R.(1995): “Bruixes, més que bruixes, les 
berguedanes” , L’Erol núm. 46, p.15-21. 

 

SERRA, R. I SELLÉS, C. (2000). “Els molins de la riera de Metge a 
Berga”, a “L’Erol” núm. 64, p.24-29 

 

SERRA VILARÓ, J. (1989). Les baronies de Pinós i  Mataplana, 
Bagà: Centre d’Estudis Baganesos, 3 volums. 

SOLER I RIBA, R. (1993) . El Guixaró 1890-1989. La Pobla de Lillet. 

TERRADES, I. (1984). El món històric de les masies. Barcelona: 
Curial Edicions Catalanes. 

 

TERRADAS I SABORIT, I. (1979). La colònia industrial com a 
particularisme històric: l'Ametlla de Merola. Barcelona: Ed. Laia. 

 

TERRADAS I SABORIT, I. (1980). "De les colònies industrials a la 
crisi de l'Estat providència. Un breu repàs històric". L'Avenç, núm 24. 

 

TERRADAS I SABORIT, I. (1985) "Colònies industrials: ideologia i 
experiència". Dovella núm 15 , p 26-30. 

 

TERRADAS I SABORIT, I. (1987). "Les característiques històriques 
de les colònies industrials catalanes". Revista de Catalunya núm. 5, p 
72-83. 

 

TERRADAS I SABORIT, I. (1994). La qüestió de les colònies 
industrials. L'exemple de l'Ametlla de Merola. Manresa: Centre 
d'Estudis del Bages. (edició revisada i ampliada de "Les colònies 
industrials. Un estudi entorn del cas de l'Ametlla de Merola, 1979) 
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Bibliografia sobre patrimoni 
 

Es ressenyen les fonts bibliogràfiques consultades sobre temes 

patrimonials, en el seu sentit més ampli, i que sintetitzen o analitzen 

diferents vessants del patrimoni de la comarca del Berguedà. 

 

BRIONES, M. I SANTACREU, J. (1988) . “Goigs i devoció popular al 
Berguedà”, a l’Erol núm. .23, p.17-36. 

 

BOSOM, S.. Daura, (et al.) (1994): Patrimoni històric artístic. Bages, 
Berguedà, Cerdanya i Solsonès, Manresa, Edicions Intercomarcals 
DL. 

 

CLUA I MERCADAL, J. (1992). "Catalogació d'un patrimoni urbà i 
fabril degradat i obsolet: les colònies industrials".II Jornades 
d'Arqueologia Industrial a Catalunya. Igualada, novembre 1991. 
Barcelona: Ed. Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, p. 
354-363. 

 

GAVIN, J. M. 1985). Inventari d’Esglésies. Berguedà. Barcelona, 
Arxiu Gavin nº 17. 

 

RIBAS I PIERA, M.(s.d.): "Les colònies industrials a Catalunya, a mig 
camí entre l'arquitectura i l'urbanisme". a "Del floc al llençol". 
Barcelona: Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica. 

 

RIBAS I PIERA, M. (1987): "Las colonias industriales. Primeras 
Solucciones”. Monografias de Arquitectura y Vivienda núm 11, p. 12- 
15. 

 

SERRA, R.; BERNADICH, A.; ROTA, M. (1991). Guia d’Art del 
Berguedà. Berga. 

 

SERRA, R. (1986). “Els arxius de les masies del Berguedà”, a “La 
Historia i els Joves Historiadors catalans”, Barcelona: Edicions de 
la Magrana; Institut Municipal d’Història, p.123-132. 

 

SERRA I ROTES, R. I VILADÉS, R. (1987). La colònia Pons de Puig- 
reig 1875-1987, Berga: Àmbit de Recerques del Berguedà. 

 

SERRA I ROTES, Rosa: "Les colònies industrials a Puig-reig 
(Berguedà)". I Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya. 
L'Hospitalet de Llobregat, novembre 1989. Ed. Ajuntament de 
l'Hospitalet -Museu de l'Hospitalet, p. 283-293. 
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SERRA I ROTÉS, Rosa. “Un procés d’urbanització singular: les 
colònies agrícoles i industrials al Berguedà (1870-1920), a “Congrés 
Internacional d’Història. Catalunya i la Restauració. 1875-1923”, 
Manresa, Centre d’Estudis del Bages, p.225-229. 

 

SERRA I ROTES, R. (1988). "Els espais degradats: l'arquitectura 
industrial". a "L'Urbanisme al Berguedà". l'Erol , núm.25, p. 46-48. 

 

SERRA I ROTES, R. "La colònia Vidal, un museu". L'Erol núm 39., p. 
33-35. 

 

SITGES I MOLINS, X. (1991): “Els portals de les esglésies de Santa 
Maria de Balsareny i de Valldaura de Berguedà”, a “Amics de l’Art 
Romànic del Bages”: Butlletí, núm. 76, p.107-108. 
SITGES, X. (1988): “Sarcòfags anicònics d’època gòtica” a “L’Erol” 
núm. 24, p.31-33. 

 

SITGES, X. (1993). “Retaules barrocs berguedans desapareguts (II)”, 
a “L’Erol” núm. 40, p.23-25. 

 

TERRADAS  I  SABORIT,  I.  (1982).  "Las  colonias  industriales  en 
Cataluña: Protección i revalorización de su patrimonio". I Jornades 
sobre   la   Protecció   i   Revalorització   del   Patrimoni   Industrial. 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Bilbao, p 417-420 
TARRAGÓ, S, i altres (1987): “Les colònies industrials” a “Espais” 
Maig/juny. 

 

VALL I CASAS, P. (1999). De colònies tèxtils a Parc Fluvial. El 
sistema de Colònies Tèxtils del Baix Berguedà. Gènesi i revaloració. 
Barcelona: Associació Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya 

 

VILADÉS, R. I SERRA, R. (1989). “Inventari del patrimoni artístic i 
documentall, religiós i civil, desaparegut durant la Guerra Civil al 
Berguedà”, a L’Erol núm. 28,  p.41-58 

 

VILADÉS, R. I SERRA, R. (1990). “Annex a l’Inventari del patrimoni 
artístic i documental, religiós i civil, desaparegut durant la Guerra 
Civil al Berguedà”, a L’Erol núm. 31, p.49-50. 

 

VIGUÉ, J. I BASTARDES, A. (1978). El Berguedà, Barcelona: 
Artestudi Eds. 

 

VV.AA (1987).: “Llegendes del Berguedà”, a l’Erol núm. 20, p.13- 
27. 
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1.5.3. Bibliografia local d’Olvan 
 

El capítol destinat a la bibliografia sobre el terme municipal d’Olvan 

és molt curt. S’evidencia la necessitat d’aprofundir en el 

coneixement del municipi, mancat fins i tot d’una monografia local 

que hauria de ser l’obra de referència. Bona part de la bibliografia 

tracta de temes industrials i més concretament de Cal Rosal. Atès 

que cal Rosal és un poble que forma part de tres municipis, Olvan, 

Berga i Avià, hem considerat necessari ressenyar en aquest apartat 

la totalitat de publicacions que fan referència a aspectes de cal 

Rosal, s’incloguin o no dins el terme municipal d’Olvan. 

 

BAYO I SOLER, C. (1995). "La màquina de vapor de la colònia 
Rosal". L'Erol núm. 47, p. 38-39. 

 

BOIXADER, M. (1998). “Projecte de reconstrucció del tram de 
ferrocarril Colònia Rosal-Pedret”, a “L’Erol” núm. .59, p.70-72. 

 

BUSQUETS, J. (1988): “Cal Rosal. Cinquanta anys de la Guerra 
Civil”, a El Vilatà núm.61, Gironella. 

 

BUSQUETS, J (1987). “El Procés de les bruixes de Gironella i 
Olvan (1618-1628). ”, El Vilatà: la revista del Berguedà,   núm. 58 
(des. 1987), p.25. 

 

BUSQUETS, J. (1989). “150 anys de l’incendi de Gironella i Olvan en 
la primera guerra carlina”. ”, El Vilatà: la revista del Berguedà, núm. 
73 (nov. 1989), p. 39-41. 

 

BUSQUETS, J. (1995): “Un procés de bruixes a Gironella i Olvan”, 
a l’Erol núm. 46,  p.22-23. 

 

BUSQUETS, J. (1997). “Un capbreu de la Portella de l’any 1348”, a 
L’Erol núm. 55, p.23-26. 

 

BUSQUETS, J. (2002). “Cal Rosal, un poble original” a L’Erol. 
Suplement 1, p.4-17. 

 

BUSQUETS, J. , COROMINAS, R. (2002):  “El pont de Sant Marc i 
el pont d’Orniu”, a l’Erol núm. 75, p.35-41. 
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CAMPRUBI, J. (1995). “Colònies tèxtils: Una vitalitat que 
desapareix”, a l’Erol nº 47, p.32-37, Berga: Àmbit de Recerques del 
Berguedà. 

 

CARRERAS, J. (2002). “Reptes de futur a cal Rosal”, L’Erol, 
Suplement 1, p.32-34. 

 

CASALS, R.(2002). “La cultura: teatre i música a cal Rosal”, a 
L’Erol. Suplement 1, p. 18-22 

 

COROMINAS, R. (2000). “Les tines excavades a la roca de les 
Ferreres d’Olvan”, a L’Erol núm. 65, p.34-37. 

 

CUNILL I CANALS, Josep (1996): “El Teatro Cine de la Colònia 
Rosal, 1948-1970”, a L’Erol núm. 51, p..42-43. 

 

GOMIS, C. (1884) ."Itinerari de Manresa a Berga" (juliol-octubre 
1881). Extret de l'Anuari de l'Associació d'Excursions Catalana. 
Barcelona, . 22 pp. 

 

“Joan Gassó, criador de guarans”, El Vilatà: la revista del Berguedà, 
III època, núm. 142 (nov. 1977), p.24-27 

 

MOROTE, L. (1891). "La moral de la derrota El feudalismo en las 
fábricas". El Liberal. Madrid, 4-V-1891. La Publicitat. Barcelona, 7-V- 
1891. 

 

MOREU REY, E. (1967). "Una dinastia industrial. Els Rosal de 
Berga". a "Homenatge a Jaume Vicens-Vives". Barcelona, p 447-457. 

 

RIU RIU, M. (1966): Santa Maria de Montbenet, Berga, Museu 
Municipal de Berga (Extret de “Miscel·lània Populetana”, Abadia de 
Poblet 1966). 

 

RUMBO, Albert (2002): “Maquis i guàrdia civil a Cal Rosal per la 
postguerra”, a l’Erol núm. 74,  p.10-12. 

 

SANTAMARIA, J.(1935). Memòries del Monestir de Sant Pere de la 
Portella i de tot el seu abaciat i baronia”, Solsona. 

 

VILA, R. (2002). “El convent i la religiositat a cal Rosal”, a L’Erol. 
Suplement 1, p.23-31. 
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1.6. CRITERIS DE LA FITXA I DE LA SELECCIÓ 
 

Seguint les instruccions donades per l’Oficina de Patrimoni de 

l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona en el documents 

“Plec de prescripcions tècniques per a la realització d’inventaris de 

Patrimoni  Local.  Març  2002”, els criteris de selecció per a 

l’Inventari del Patrimoni Local d’Olvan són: 

 

 

1. Recollida intensiva de dades  sobre  el  patrimoni  cultural  i 

natural a partir de la detecció exhaustiva, descripció i valoració 

dels   elements  patrimonials  a  partir  de  la  classificació  de 

l’Annex 1 de l’esmentat Plec de prescripcions, i que tot seguit 

reproduïm. 

Annex 1: Observacions, criteris comuns i informacions detallades 

sobre les tipologies d’elements patrimonials. 

 

 

ÀMBIT TIPOLOGIA DEFINICIÓ 

 

1.- Patrimoni 
immoble 

 

1.1. Edificis 

 

Edificis singulars amb valor 
monumental, artístic, històric, 
etnològic, identitari, religiós, 
industrial... 

 

1..2. Conjunts 
arquitectònics 

 

Diversos edificis que formen un 
conjunt o estructures complexes 
composades per diversos elements 
codificats 

 

1.3. Elements 
arquitectònics 

 

a). Elements rellevant d’un edifici: 
parts singulars d’edificis, elements 
d’origen arquitectònics que ja no 
formen part de cap edifici, i elements 
que formaven part de l’entorn inherent 
d’un edifici. 

 

b). Elements arquitectònics de menor 
entitat, de caire rural i popular. 

 

1.4. Jaciments 
arqueològics 

 

Jaciments arqueològics de qualsevol 
tipus i cronologia. Inclou estructures 
en estat de ruïna. 
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1.5. Obra civil 
 

Obres d’enginyeria de caràcter públic 
o comunal. 

 

2.- Patrimoni 
moble 

 

2.1. Elements 
urbans 

 

Monuments o elements 
commemoratius o ornamentals 
instal·lats a la via pública. 

 

2.2. Objectes 

 

Diversos singulars, formin part o no 
d’una col·lecció, ja siguin d’accés 
públic (museu ...) o de propietat 
privada. 

 

2.3. Col·leccions 

 

Sèries coherents d’objectes, segons 
criteris de cronologia, tipologia, 
especialitat, propietat ... 

 

3.- Patrimoni 
documental 

 

3.1. Fons 
d’imatges 

 

Sèrie d’imatges (fotografies, films ... ) 
que formen un fons o una col·lecció, 
segons criteris temàtics, de propietat 
... 

 

3.2. Fons 
documentals 

 

Sèries de documents que formen un 
arxiu o una col·lecció, de propietat 
pública o privada, segons criteris de 
especialitat, temàtic, de propietat ... 

 

3.3. Fons 
bibliogràfics 

 

Sèrie de llibres que formen part d’un 
arxiu, biblioteca o col·lecció, de 
propietat pública o privada, que tinguin 
un valor històric i patrimonial (per tant, 
d’una certa antiguitat). 

 

4.- Patrimoni 
immaterial 

 

4.1. 
Manifestacions 
festives 

 

Festes populars locals, en la seva 
globalitat, o destacant una activitat 
singular específica dins la festa, formin 
part o no del cicle festiu anual, religiós 
o laic; siguin de caire tradicional 
(antigas) o recents; estiguin en vigor 
(vives) o bé que s’hagin perdut. 

 

4.2. Tècniques 
artesanals 

 

Manifestacions singulars i 
específiques de la localitat o el seu 
entorn en relació als oficis, l’artesania, 
la gastronomia, etc. 

 

4.3. Tradició oral 
 

Qualsevol referència d’origen no 
literari (transmesa oralment) 
relacionada amb llocs o elements del 
terme: contes, llegendes; toponímia; 
refranys, dites, fets històrics – 
verídics- a través de Memòria oral. 
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4.4. Música i 
dansa 

 

Manifestacions musicals tradicionals 
singulars i específiques de la localitat 
o el seu entorn que estiguin en vigor 
(vives) o bé que s’hagin perdut: 
(cançons, danses ... 

 

4.5. Costumari 
 

Maneres d’actuar o de fer, 
comportaments socials, actituds, 
específiques de la localitat on el seu 
entorn que estiguin en vigor (vives) o 
bé que s’hagin perdut. 

 

5. Patrimoni 
natural 

 

5.1. Zones 
d’interès natural 

 

Zones que tenen un valor o interès 
específic a causa de les seves 
característiques                   botàniques, 
ecològiques, zoològiques, 
geomorfològiques o paisatgístiques, 
encara   que   hagin   estat   creades   o 
alterades           per           intervencions 
antròpiques. 

 

5.2. Espècimens 
botànics 
singulars 

 

Elements botànics de caire singulars 
(un exemplar, o diversos exemplars 
que formen una unitat aïllada), 
normalment arbres, que tenen un 
interès botànic, històric, físic, urbà, 
toponímic, exòtic, etc. 

 

 

 

 

2. El nivell d’aprofundiment de cadascuna de les tipologies de 

béns patrimonials dependrà de la informació disponible. 

Cal dir que la informació inicial disponible a partir de la cerca 

bibliogràfica i del coneixement que l’equip de treball tenia sobre el 

patrimoni local d’Olvan, s’ha vist notablement augmentada i 

enriquida gràcies a l’extraordinària col·laboració de molts 

propietaris dels bens patrimonials del municipi d’Olvan. 

Les facilitats obtingudes alhora d’accedir al coneixement 

d’aquests patrimoni han permès arribar a un nivell d’aprofundiment 

altament satisfactori: s’han pogut inventariar 184 béns patrimonials. 

Aquest inventari es fruit doncs d’aquesta extraordinària 

col·laboració, i és per això que inclou un nombre elevat de fitxes. 
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1.7. CRITERIS GENERALS D’INTERVENCIÓ 
 

Vistes les possibilitats que oferia el treball de camp i 

l’excel·lent col·laboració dels propietaris d’aquest patrimoni, l’equip 

de persones que hem treballat en la realització de l’Inventari del 

Patrimoni d’Olvan vam apostar per aprofitar aquesta excepcional 

oportunitat . 

Vam optar doncs per aquesta línia de treball exhaustiva i no 

considerar la recomanació que el Plec de prescripcions tècniques 

per a la realització d’inventaris de Patrimoni Local. Març 2002”, i els 

tècnics de l’Oficina de Patrimoni ens havien fet sobre “les possibilitats 

reals de recollir dades amb un cost raonable” (1). Aquest cost 

raonable es compensava a partir dels següents fets: 

- l’oportunitat de fer un inventari exhaustiu. 
 

- l’enriquiment personal que a nivell de coneixements aconseguíem 

tant com a equip de treball com a nivell personal. 

Aquesta opció, totalment lliure i voluntària de tots els membres 

de l’equip de treball és la que explica el retard en el lliurament de la 

feina. Un retard que esperem que, tant l’Oficina de Patrimoni Cultural 

de la Diputació de Barcelona com l’Ajuntament d’Olvan, valorin com a 

positiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Plec de prescripcions tècniques per a la realització d’inventaris de Patrimoni 

Local. Març 2002”, p.2 
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1. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 
 

 

 

 

2.1. MARC GEOGRÀFIC I MEDI FÍSIC 
 

El municipi d’Olvan és un dels 30 municipis de la comarca del 

Berguedà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

 

1. Situació de la comarca del Berguedà en el context de Catalunya (Font: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Servei Cartogràfic. 

2. Límits municipals del municipis del Berguedà (Font: MIRALLES i altres, 1990: 5). 
3. Mapa físic del Berguedà. Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques. Servei Cartogràfic) 
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Situat a la subcomarca del Baix Berguedà, té una extensió de 35,60 

km2 i termeneja amb els municipis de Berga, Cercs i la Quar al nord, 

la Quar i Sagàs a llevant, Avià, Casserres i Gironella a ponent i Puig- 

reig a migdia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Terme municipal d’Olvan 
(Font: Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. 5. 
El Berguedà, Barcelona 1994, 
p.133.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 

Els seus límits actuals es corresponen, en gran part, amb 

elements naturals: el límit oriental coincideix amb la riera del 

Pontarró, el nord amb les serres del Montsent i de Campadeparets, 

mentre que pel sector de migdia part dels termes naturals són el riu 

Llobregat i la riera del Pontarró. Els límits també són fruit del seu 

passat històric i de les particulars característiques que van marcar la 

formació de les parròquies a l’època medieval i els ajuntaments al s. 

XIX. 
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Comparteix amb les característiques físiques de la subcomarca 

del Baix Berguedà, una zona relativament planera, amb poques 

elevacions tal i com correspon a la Depressió Central Catalana 

situada al peu de la Serralada Pre-pirinenca. 

Hi destaquen la Serra de Montsent (894,4 m) i els Serrats del 

Roig (873 m) i del Quirze (604,4 m) en mig de zones més planeres 

on hi predominen els camps de correu, els boscos i els erms situats 

en zones de conglomerats. El sector nord del terme té unes pendents 

mitjanes que es situen entre el 21 i el 35%, mentre que al sector sud 

del terme municipal són molt menys pronunciades, entre l’11 i el 

20%. 

El terme és travessat per diferents rieres de curt recorregut que 

porten les seves aigües al riu Llobregat, situat a ponent del terme i 

que esdevé el límit natural amb els municipis de Berga, Avià, 

Casserres, Gironella i Puig-reig. 
 

 

 

 

 

 

5. Els Estrets de la riera d’Olvan 
(Foto: C. Sellés, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

Les rieres són: 
 

- Riera de Sant Martí o de Montsent, antigament de Llavaneres. 
 

- Torrent el Gol que desaigua a cal Rosal 
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- Torrent de Fuives que aboca les seves aigües al Llobregat un 

quilòmetre al sud de cal Rosal. 

- Riera de la Portella que neix a la Serra de Picancel, a la Quar, 

les aigües de la qual s’embassen des de l’any 1929 al pantà de 

Fuives que subministra l’aigua potable a Gironella, i desguassa 

al Llobregat en front de la Plana. 

- Riera de la Riba, que recull l’aigua els torrents de Cabot, de 

Sant Salvador, del Solé, de cl Batlló, que proveeix d’aigua 

potable a  Olvan  per  mitjà d’un petit pantà, i que s’uneix al 

Llobregat a Gironella. 

- La riera del Pontarró o de la Pera, que des d’Olvan travessa el 

terme de Sagàs i desemboca al Llobregat a l’alçada de 

Viladomiu Vell (Gironella). 

 

Gairebé la totalitat del terme es va veure afectat pel gran 

incendi del Juliol de 1994 que va cremar una gran part dels termes 

municipals del Baix Berguedà. El bosc original de la zona era format 

per boscos d’alzina carrasca i roures martinecs, en regressió des de 

començaments del s. XX, i per boscos de pinassa, pi blanc i clapes 

de pi pinyer. 

El sotabosc, fins el 1994, molt abundant pel fet que l’explotació 

forestal no és rendible, era format per roures en forma d’arbust, boix, 

lligabosc, garric, aladern, arçot, argelagues i altres plantes que 

formaven grans clapes de màquies, garrigues i herbassars amb 

abundància de plantes medicinals com el romaní, el timó, l’espígol, 

etc. Aquesta és la vegetació més característica després del 1994. Val 

la pena destacar que la pinassa i el pi blanc deixen pas, lenta però 

progressivament al bosc autòcton d’alzines i roures. Al peu de les 

rieres i de les zones més humides de les fonts, existia i encara 

existeix, respectada pel foc, la vegetació de ribera, amb oms, verns, 

aubes, pollancres, salzes i freixes. 
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L’Ajuntament d’Olvan forma part, juntament amb altres 

municipis del Baix Berguedà, del programa Berguedà Verd que 

impulsa la Diputació de Barcelona; el municipi d’Olvan hi participa 

amb el seguiment i selecció de tanys de roure i alzina a les finques 

de Ferreres i Ballaró. 

 

 

 

 

6. Visita del President de 
la Diputació, Sr. Manuel 
Royes (28 de maig del 
2002). Seguiment del 
programa Berguedà Verd 
al municipi d’Olvan.  
(Foto: www.olvan.diba.es) 

 

 

6 
 

 

 

 

Com la resta del Baix Berguedà el municipi té un clima 

mediterrani humit de tendència continental, apaivagat per les 

influències del Pre-pirineu. Els estius són calorosos però amb 

pluges relativament abundants al mes d’agost, i els hiverns són 

força freds; la quantitat anual d’aigua de pluja es poc més de 500 

mm i la neu, tot i que no es excepcional els mesos de gener i 

febrer, dura poc damunt la terra degut a la poca altitud del terme. 
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2.2. POBLAMENT, ESTRUCTURA ECONÒMICA I 

COMUNICACIONS 
 

 

2.2.1.Poblament 
 

El municipi d’Olvan s’ha caracteritzat, al llarg de la història, 

per tenir un poblament disseminat atès que llevat del petit nucli 

urbà que es forma a redós de l’església de Santa Maria d’Olvan als 

últims segles de l’època medieval, el terme municipal està constituït 

per un escampall de masies i masoveries. 

No és fins a mitjans del s. XIX que, arran de la fundació de la 

fàbrica de filats i teixits de cotó dels germans Rosal, comença a 

formar-se un nucli industrial nou a l’extrem nord occidental del 

terme, al peu del Llobregat. La colònia Rosal creixerà de la mà de 

la fàbrica i, a partir de l’any 1887, amb l’arribada del ferrocarril 

Manresa-Berga i de la construcció de l’estació, en un nou nucli urbà 

que esdevé  el més important del municipi. 

Les dades que tenim sobre poblament històric són les que 

proporcionen les fonts documentals, entre les quals destaquem: 

 

 

• El Capbreu de 1348 del monestir de la Portella (BUSQUETS 

1997: 23-26), tot i que no es conserva complert, permet 

documentar bona part dels masos de la parròquia de Santa 

Maria d’Olvan i de Sant Martí de Llavaneres, incloses dins 

l’actual terme municipal. Hi manca la parròquia de Santa 

Maria de Valldaura. 

 

De la parròquia d’Olvan hi figuren 32 capbrevants: Pere de 
l’Abadia, Romia del Ballaró, Berenguer de Cases, Ramon de 
Condemines, Romeu del Soler, Pere de Foià, Bernat de 
Minoves, Guillema de Puigcugul, Berenguer de Saquet, Pere i 
Romia del Soler, Ramon de Blancs, Ramon de Bojets (o de 
Boixets?), Berenguera de Bonsfills, Hereus de la Codina, 
Nicolau de Fuives, Berenguer de Garrofés, Pere de Mujals, 
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Ramon de Pursals (Porçals?), Bernat Roqueta, Pere de 
Salvatella, Pere Roig de Sant Salvador i Domènec sa Torra. A 
la sagrera de Santa Maria d’Olvan hi vivien 9 capbrevants. 

 

De la parròquia de Sant Martí de Llavaneres, al nord-oest de 

l’actual terme municipal i avui totalment enderrocada, hi 

figuren: 

Ramon de Llavaneres, Bernat del Puig, Elisendis Ramada, 
Bernat ça Sala, Pere de Timoneres i Bernat de Pursals. 

 

 

• Els fogatges dels segles XV i XVI . 
 

En el Fogatge de 1497 (IGLESIAS, 1991: 244), figuren junts 

els termes de Gironella, Olvan i Llavaneres: 

“Gironella e Olvany Llavaneres: Aquets tres lochs són que té 
en lo títol de Berga e costum sots ses letres: 
Mossèn Anthoni Cavallera, Johan Boxador balle, En Jaume 
Arola, En Johan Sala, En Johan Casals, En Anthoni Sala, 
Pere Gironella, Pere lo Boter, En Pons, Na Forey..., Madona 
Serra viuda, Madona Pere Ferrera, Gaspar Mas, Madona 
Rula viuda, Salvador de Rochafort, Bernat  Canyelles, 
Anthoni Ferrer, Bernat Guerau, Jaume Guerau, Jaume Foxà, 
Madona Minoves viuda, En Montseny, En Faynes, La viuda 
del pedrapique, Steve Barrat, En Ballaró, En Pere Guim 
Sala”. 

 

 

En el Fogatge de 1553 (IGLESIAS, 1979: 460) hi consta: 
 

“Parroquia y terme del Van fogajat a 13 d octubre 1553 per 
Pere Garrigosa consall com apar en cartes 259 
Mn. Antoni vicari                          Pere Picoy 
Pere Garrigosa                            Bertomeu Vall 
Francesch Rourell                       Lo gasco sta amunt Senia 
Antoni Pedrapiguer                      Antoni Sastre 
Antoni Pons                                 Joan Minoves 
Francesc Vilagaja                        Salvador Albiols 
Joan Sala Galceran Soga 
Bertomeu Riba”. 

 

 

• Els censos del s. XVIII informen d’un creixement notable de 

la població: 328 habitants l’any 1718, 389 habitants l’any 

1787, augment propi d’aquest segle i que es manté al s.XIX ja 
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que  el  cens  de  1857  determina  959  habitants  pel  terme 

municipal. 

La crisi provocada per la davallada de la manufactura 

tradicional de filats de i teixits de cotó desenvolupada des de finals 

del s. XVIII amb la generalització de les màquines “berguedanes i 

per la incidència de les Guerres Carlines es fa evident en el cens 

del 1877 que només registra 771 habitants. Amb la industrialització 

moderna i la posta en marxa de la gran fàbrica de filats i teixits de 

cotó de cal Rosal i el creixement de la colònia, el poblament inicia 

una etapa de creixement que caracteritza el s. XX fins que amb 

l’arribada de la crisi, a la dècada dels vuitanta d’aquest segle, 

s’inicia una forta regressió. Aquestes són les dades: 

 

 

• Dades més precises corresponen ja al s. XX : 
 

 

 

ANY HABITANTS 

1900 786 

1910 790 

1920 836 

1930 1.147 

1940 1.242 

1950 1.479 

1960 1.543 

1970 1.502 

1981 1.215 

1986 1079 

1991 911 

1996 983 

2001 950 

 

 

 

 

Olvan, amb una densitat de 30,9 habitants per km2 (1986: 
 

1.000 habitants de dret en una superfície de 35,6 km2) és un 

municipi que presenta una gran diferencia entre la població 

concentrada, ubicada al nucli d’Olvan i cal Rosal, i la dispersa 

(22,9%, l’any 1981), en clara tendència a la disminució. 
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Pel que fa a la dinàmica demogràfica hi ha un decreixement 

des de mitjans s. XX: entre 1960 i 1986 el creixement global fou 

clarament negatiu (-30,1%) i aquesta tendència s’accentua en els 

darrers anys. Com la resta de la comarca, la població presenta 

unes taxes baixes de natalitat, amb una clara tendència a 

l’envelliment, tal i com demostra la piràmide demogràfica; el grup 

d’edat de 0 a 14 anys és inferior al de la mitjana de la comarca 

(17,6% el 1986) i el que fa al grup de més de 65 anys és molt 

superior (17,3% el 1986). 

• Olvan: Població per grups d’edats 
 

Per edats 1981 1991 1996 

De 0 a 14 anys 16,3 12,8 10,6 

De 15 a 64 anys 64,4 63,8 63,1 

De 65 anys i més 18,7 23,4 26,3 

No hi consta 0,6 --- -- 

Total població 1.215 983 950 

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 
 

• Lloc de naixement 
 

 1991 1996 

Nascuts a Catalunya 90,8 91,1 

Nascuts a la resta de l’Estat 8,9 8,3 

Nascuts a l’estranger 0,3 0,6 

Total 983 950 

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 
 

• Moviment natural de la població 
 

 1991 1998 

Nascuts vius 5 10 

Defuncions 16 15 

Matrimonis 4 4 

Creixement vegetatiu -11 -5 

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 

http://www.idescat.es/
http://www.idescat.es/
http://www.idescat.es/
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• Llars, segons nombre de persones 
 

 1991 1996 

D'1 persona 16,7 18,7 

De 2 persones 30,7 32,0 

De 3 persones 23,9 20,2 

De 4 persones 11,7 14,9 

De 5 persones i més 17,0 14,2 

Total llars 335 337 

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 
 

 

 

Pel que fa a l’activitat de la població, el municipi d’Olvan, com 

la resta de la comarca del Berguedà, presenta en els últims anys 

del s. XX, una notable pèrdua de població activa que no té 

possibilitats de remuntar-se atesa  l’estructura  demogràfica 

envellida del terme municipal. Les taxes d’activitat són baixes i 

l’atur s’ha frenat degut a l’envelliment de la població. 

En el cas d’Olvan cal fer notar que la població laboral resident 

supera a les persones que treballen al municipi; existeix, doncs un 

flux important de població que, resident a Olvan, es desplaça a 

treballar a Berga i a Gironella. 

• Població   ocupada   resident   per   sectors   d’activat   (en 

percentatges) 

 Municipi d’Olvan Comarca Catalunya 

 

Agrari 
Industria 
Construcció 
Serveis 
No hi consta 

 

 

 

 

TOTAL 

1986 1991 1996 1986 1991 1996 1986 1991 1996 

13,9 12,9 15,2 8,5 8,3 7,2 4,9 3,7 3,2 

58,8 52,2 35,9 49,3 38,8 34,3 35,7 36,2 32,1 

6,8 5,7 13,9 7,3 11,4 12,0 5,3 8,2 7,0 

17,8 29,2 35,0 32,1 41,5 46,5 45,6 51,9 57,7 

2,7 - - 2,8 - - 8,5 - - 

 

410 

 

318 

 

309 

 

13.290 

 

13.547 

 

12.922 
   

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 

http://www.idescat.es/
http://www.idescat.es/
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2.2.2. Estructura econòmica 
 

Les activitats agropecuàries: 
 

Com a la resta de la comarca del Berguedà, en el terme 

municipal d’Olvan el nombre d’explotacions agràries ha disminuït en 

els darrers trenta anys del s. XX. L’abandó de la feina de pagès, a 

causa de la important mecanització de les tasques agràries ha 

implicat un increment de la superfície mitjana per explotació i una 

especialització, sobretot arran dels incendis de l’estiu del 1994, en el 

conreu dels cereals ja que s’han guanyat hectàrees per a l’explotació 

agrícola, i ramadera. 

 

 

• Superfície agrària del terme municipal (1996) 
 

Distribució de la superfície Olvan Berguedà Catalunya 

Terres llaurades 15,6 10,7 33,9 

Pastures permanents 2,4 9,5 10,9 

Terreny forestal 58,8 60,7 39,7 

Altres superfícies 23,2 19,1 15,5 

Totals hectàrees 4.321 108.699 2.471.590 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 
 

 

 

Olvan comparteix, amb la resta de la comarca del Berguedà 

dos fets estructurals: una estructura empresarial agrària envellida, 

la qual cosa fa que, en alguns casos, es generin problemes de 

successió, i un grau de mecanització suficient per al conreu de 

cereals, però insuficient per que fa a la maquinaria especialitzada 

en les explotacions ramaderes. 

http://www.idescat.es/
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• Nombre d’empresaris agrícoles d’Olvan i del Berguedà per 
grups d’edats (1982). 

 

 Total - 35 Anys 35 a 64 anys + de 65 anys 

OLVAN 59 3 51 5 

BERGUEDÀ 1.732 103 1.220 409 

Font: (Font: MIRALLES i altres, 1990: 52. 
 

 

Tot i que la majoria de pagesos del terme municipal són 

propietaris de la terra, a Olvan es mantenen vius els règims de 

tinença de la terra en les dues modalitats: arrendament (11 

explotacions el 1996) i parceria (13 explotacions el 1996). Es tracta 

d’explotacions que els seus propietaris entreguen en explotació als 

pagesos que es mantenen en actiu al terme municipal per què no 

poden explotar les terres (envelliment, falta de successió, etc.). 

Al Baix Berguedà, en els últims anys i molt especialment 

després dels incendis del 1994, s’han fet noves rompudes, per tal 

d’augmentar l’extensió de correu de les explotacions, i un sensible 

canvi en els conreus. La vinya i l’olivera, totalment marginal, i les 

patates, s’han substituït per conreus herbacis i molt especialment 

s’ha detectat un augment dels farratges. Bona part de la superfície 

conreada és de secà, cereals de gra (blat, ordi, civada, blat de 

moro) i conreus farratgers (cereal d’hivern, blat de moro, melca, 

alfals, trèvol, trepadella) relacionats amb les explotacions 

ramaderes, especialment de boví de llet, ja que els farratges 

constitueixen l’aliment bàsic del bestiar. 

No podem oblidar que l’extensió del terme municipal actual 

agrupa diferents nuclis històrics amb una identitat pròpia per la qual 

cosa a més del poble d’Olvan i de cal Rosal, el terme municipal té, 

encara que cada cop més desdibuixats, identitats pròpies com per 

exemple: 
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- Valldaura, relacionat directament amb la fundació del 

monestir de Santa Maria al s. XIII, situat al sector nord 

oriental del terme. 

- Llavaneres, relacionat amb l’església i el nucli medieval de 

Sant Martí de Llavaneres, al sector nord occidental del 

terme. 

- Ferreres prop del Llobregat i de Gironella. 
 

- Palau, a l’extrem sud del terme, molt a prop de Puig-reig. 
 

 

 

El terme es caracteritza, fins a finals del s. XIX, per ser un 

nucli rural, amb poblament disseminat que, tot i els alts i baixos 

provocats per crisis demogràfiques i econòmiques, es manté 

present en el municipi a partir de l’existència de les masies, bona 

part de les quals han conservat els seus noms medievals. 

• Les masies encara habitades i centre d’explotacions 

agropecuàries força dinàmiques corresponen a les 

propietats més grans i més antigues del terme municipal: 

Palau, Ferreres, el Ballaró, Boladeres, Trasserra, La Riba 

i cal Roig. 

• Grans propietats i grans masies, els amos de les quals no hi 

resideixen i que lliuren les terres a lloguer o arrendament 

altres pagesos són: Minoves,  La Pera i cal Rafel. 

• Al municipi d’Olvan encara manté viu el règim de masoveria, 

tot i que en constant regressió; aquests seria el cas de Cal 

Xic i la Casanova de Minoves,  o Fuives. 

• L’augment de la demanda de cases de pagès i masoveries 

com a segones residències ha fet que algunes de les 

existents al terme municipal siguin ocupades ocasionalment 

per aquesta funció com Sant Salvador, Boix, Sant Martí o 

Valldaura Nou, la To i les Cases. 
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• Modalitats diferents d’aquesta ocupació relacionada amb el 

lleure i l’esbarjo és el cas de la Casa de Colònies de 

Valldaura Vell o les cases de Turisme Rural de Cal 

Cisteller i Rocarrodona, de Ferreres. 

 

 

La ramaderia és una activitat agrària en augment al Baix 

Berguedà i també a Olvan, molt especialment pel que fa a porcí i 

boví, mentre que el bestiar oví retrocedeix. Al terme municipal 

d’Olvan hi ha alguns exemples singulars, per excepcionals, 

d’activitats ramaderes i que tot seguit ressenyem: 

 

 

• Des de la dècada dels anys setanta del s. XX, Joan Gassó 

es va  proposar  recuperar una raça autòctona de ruc català, el 

guarà, convertint l’explotació agrària i ramadera de Fuives en un 

centre únic. Tot començà amb la recuperació i concentració de 

prop de quaranta femelles escampades a les comarques pre- 

pirinenques que gairebé totes superaven, amb escreix, l’edat 

reproductiva (tenien més de 60 anys). El mascle necessari per 

iniciar l’experiència de la cria el proporcionà l’exèrcit espanyol ja 

que en conservaven un al “Cuerpo de Remunta del Ejercito”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. La gestió del ramat, que s’alimenta 
de gra de civada, palla de cereals, 
pastura lliure i abundant aigua fresca i 
neta, esta molt ben organitzada. Les 
femelles i els pollins pasturen junts 
fins que es desmanem. Els pollins 
mascles viuen en corrals separats de 
la resta d’animals, i els mascles adults 
en                                            quadres                                             individuals. 
 7 
(Foto: C. Sellés, 2002) 
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A partir d’aquesta cabana inicial s’aconseguí recuperar la 

raça amb els seus trets més característics: pèl rogenc i llarg a 

l’hivern, i curt i gairebé negre a l’estiu; morro i ventre blanc i una 

alçada de la creu que supera els 1,6 metres. 

La progressiva difusió d’aquesta activitat en el mas de Fuives, 

tant a nivell nacional com internacional, ha anat incrementant el 

nombre de visitants, fins al punt que els seus propietaris s’han 

plantejat crear un centre de divulgació del ruc català i de totes les 

activitats relacionades amb ell. El departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya ha endegat 

actuacions per conservar i protegir aquesta espècie. 

 

 

• A la masia de Ferreres s’està treballant per millorar la 

raça d’ovelles ripollesa a partir d’una experiència 

innovadora que consisteix en l’aprofitament ecològic del 

farratge en determinats moments del procés reproductiu de 

l’ovella la qual el consumeix directament al camp o bé en 

el corral, fresc o conservat, i complementada amb cereals i 

lleguminoses, i la pastura per zones de bosc (jonça i glans). 

Amb aquesta alimentació a Farreres s’ha aconseguit 

augmentar el nombre de xais per part, creuant les ovelles 

Ripolleses amb mascles de “raça sintètica”. 
 

 

• A l’explotació agrària de La Riba s’està desenvolupat 

una activitat nova, que tot i que no es relaciona 

directament amb l’explotació agropecuària, sí que es 

relaciona amb les activitats tradicionals al bosc. A la 

Riba hi ha un gran tancat on es preparen els gossos 

per a la cacera del porc senglar. 
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• Algunes de les explotacions ramaderes del municipi 

destinen la seva producció de vaques o de gallines a la 

Cooperativa “Ramaders de muntanya del 

Berguedà” que comercialitza la vedella de qualitat 

obtinguda amb procediments naturals a partir de  la 

raça “Bruna dels Pirineus”. La carn, amb la garantia de 

“Carn natural del Berguedà”, es ven només en 

establiments autoritzats, amb totes les peces 

degudament precintades i acompanyades d’un certificat 

expedit pels tècnics de la Cooperativa de Ramaders de 

Muntanya del Berguedà i del Consell Regulador de la 

Denominació de qualitat “Vedella dels Pirineus 

Catalans”. 

Des de l’agost del 1993 la mateixa cooperativa 

comercialitza el “Pollastre de pagès”, acollit a la marca 

“Carn natural del Berguedà”. Es tracta de pollastres 

mascles de creixement lent, de plomatge vermell, pota 

groga i coloració fosca de la carn, que s’alimenten 

d’una barreja de grans de cereals i lleguminoses, amb 

un mínim d’un 70% de blat de moro. Aquesta 

alimentació fa que aquests pollastres quedin exclosos 

de greixos, subproductes industrials i additius. 

 

 

• “Champi Truf, SL” 
 

L’empresa es dedica a la trituració de bolets de 

diferents tipus deshidratats, i conserva i envasats de 

tòfones. En actiu des de l’any 1995, produeix 50 tones 

anuals d’aquests productes elaborats. La materia 

primera procedeix de la comarca del Berguedà, de la 

resta de l’estat espanyol i d’importació. 
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• “Catalana de Pinsos SA” 
 

L’empresa elabora, des de l’any 1968, pinsos per 

porcs, pollastres i conills a partir d’ordi, blat, soja i blat 

de moro procedent de diferents explotacions 

agropecuàries del terme municipal d’Olvan, del 

Berguedà, d’altres comarques de Catalunya i 

d’importació. La producció (2003) és de 4 milions de 

quilos al mes. 

 

 

• Relacionat directament amb el  sector  forestal,  al 

terme municipal d’Olvan hi ha  instal·lades  les 

següents empreses: 

- “Maderas Cunill, SA”: Serradora de 

fusta, fabricació de palets i embalatges, 

fusta estructural, mobiliari urbà i 

construccions en fusta. 

- “IMSA, Imprimación de Maderas, SA”: 
Empresa dedicada a la imprimació de 

fusta. 

- “COBRA”: Planta de tractament de fusta 

amb autoclau. 
 

 

 

 

El sector industrial 
 

El sector industrial del terme municipal d’Olvan es 

concentrava principalment a la colònia Rosal. Tot i que la fàbrica 

està ubicada al terme municipal de Berga, una bona part dels 

habitatges obrers de la colònia es troben al terme municipal 

d’Olvan. Aquesta matisació es necessària per què, en les 

estadístiques i les dades referides al sector industrial de la 

comarca, no hi figura Olvan per aquesta raó. 

La població activa del terme municipal d’Olvan treballava, 
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majoritàriament al sector tèxtil, especialment a la fàbrica de la 

colònia Rosal, a la fàbrica tèxtil d’Olvan i a la de can Llop. A partir 

de la crisi del tèxtil, especialment forta entre 1980 i 1985, el teixit 

industrial d’Olvan ha canviat totalment; es tracta de petites 

empreses distribuïdes en diferents sectors (confecció, serradores, 

tallers mecànics, indústries tèxtils ) i que presenten com a 

característiques el fet de ser empreses familiars i ocupar a pocs 

treballadors. Les empreses més importants són: 

 

 

Nom de l’empresa Activitat 

R. Capdevila Corominas, SL 
SARA LEE España, SA 
Tèxtil Cantallops, SL 

Tèxtil 
Tèxtil 
Tissatges 

 

 

Les empreses es localitzen al peu de la carretera C.-16 i a les 

principals activitats de serveis ho fan a cal Rosal, que en els últims 

anys s’ha convertit en una zona de serveis, tant per a les persones 

que circulen per la C-16 (antiga comarcal 1411) o Eix del Llobregat, 

com per als residents i gent de la comarca. 

En aquest sentit cal fer notar la consolidació del comerç al detall 

i els establiments de serveis (bar, restaurant, taller mecànic, 

botigues de mobles, floristeria, farmàcia, etc.) i relacionats amb la 

construcció (paletes, fusters,  ferrer, etc.). 
 

 

 

 

• Establiments   i   professionals   per   grans   sectors   
d’activitat econòmica al terme municipal d’Olvan. 

 1995 1998 

Indústria 25 24 

Construcció 10 12 

Comerç al detall 14 17 

Serveis llevat comerç al detall 22 37 

Professionals i artistes 0 0 

Total d’establiments 71 90 

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es). 
 

• Establiments i empreses industrials d’Olvan 
 

 1995 1998 

Energia i aigua 3 4 

Química i metall 3 3 

Transformació de metalls 4 2 

http://www.idescat.es/
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Productes alimentaris 2 2 

Tèxtil i confecció 9 8 

Edició i mobles 4 5 

Industria no classificada 0 0 

Totals establiments 25 24 

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 
 

• Establiments   d’empreses   de   comerç   al   detall   del   
terme municipal d’Olvan 

 1995 1998 

Productes alimentaris 4 7 

Roba i calçat 1 1 

Articles per a la llar 2 3 

Llibres i periòdics 0 0 

Productes químics 2 4 

Materials de transport 0 0 

Comerç no classificat 5 2 

Total d’establiments 14 17 

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es). 
 

• Establiments   d’empreses   de   serveis   del   terme   
municipal d’Olvan 

 1995 1998 

Comerç a l’engròs 4 6 

Hosteleria 6 8 

Transports i comunicacions 6 13 

Mediació financera 1 1 

Serveis a empreses 0 0 

Serveis personals 4 6 

Immobiliàries i altres 1 3 

Total d’establiments 22 37 

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 
 

 

 

 

2.2.3. COMUNICACIONS 
 

El terme municipal d’Olvan disposa d’un a xarxa viària que en 

els últims anys s’ha incrementat considerablement. Els dos nuclis 

urbans, Olvan i cal Rosal, es troben separats uns quatre quilòmetres i 

les carreteres que hi porten són diferents. El gran vial de comunicació 

que porta a Olvan és la carretera de Gironella a Vic, la BV-154 una 

carretera que surt de Gironella i que al cap de 3 km es bifurca cap al 

poble d’Olvan 

Cal Rosal, situat al peu de la C-16 es troba molt millor 

comunicat, tot i que amb importants problemes derivats de l’elevat 

trànsit d’aquest eix del Llobregat i del fet que l’esmentada carretera 

creua el nucli urbà i, per tant, les necessàries limitacions de la 

velocitat provoquen notables retencions. 

http://www.idescat.es/
http://www.idescat.es/
http://www.idescat.es/
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Aquest tros de carretera forma part del tram Puig-reig-Berga 

de la C-16, encara pendent de desdoblament. El projecte, més que 

polèmic, ha apostat per construir un nou traçat al seu pas per cal 

Rosal, un traçat que es recull en els plànols següents. 

El municipi compta amb una bona colla d’antics camins rurals 

avui asfaltats: destaquem els de cal Rosal a Olvan, que finalment 

uneix els dos nuclis urbans i el de la Riba i l’Alzinosa. 
 

 

 

 

 

 

8. Actual traçat de l’Eix del 
Llobregat: tram Puig-reig- 
Berga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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9. Actuacions previstes a l’Eix del Llobregat: Tram Puig-reig-Berga amb el dibuix de 
les tres alternatives proposades. 
Si no hi ha canvis d’última hora, el traçat de l’Eix es manté com figura en el mapa al 
seu pas pel terme municipal d’Olvan. 
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2.3. SÍNTESI HISTÒRICA 
 

Tot i que no s’han fet excavacions per confirmar-ho, sembla 

que en un turó situat al centre del municipi d’Olvan, i al nord-oest 

del poble, hi ha indicis força clars de l’existència d’un antic 

assentament ibèric. Amb tot, els orígens històrics del municipi 

d’Olvan es troben a l’època medieval. 

Dintre el procés de repoblació del Baix Berguedà, el 

desembre del 899 el bisbe Nantigis d’Urgell consagrava l’església 

de Sta. Maria d’Olvan i donava per terme a aquesta parròquia des 

de la Pera, a l’est, fins a Montsent, al nord, baixant per l’esquerra 

del Llobregat cap a Gironella i fins a Peraforn, a cal Bassacs 

actualment. Això sembla indicar que Olvan i Gironella formaven 

una sola unitat parroquial. 

 

 

 

 

10 i 11. “Llibre de la 
fundació de la rectoria 
d’Olvan” conservat a la 
Biblioteca del monestir de 
Montserrat. 
(Foto: C. Sellés, 2003) 

 

 

 

 

10 11 
 

 

 

 

En aquesta acta de dotalici es parla que l’església està 

situada en el “castell d’Olvan” i per algunes prospeccions 

realitzades l’any 1997 s’arribava a la conclusió que aquest “castell” 

podia haver estat situat en l’hort de la rectoria, al bell mig del poble. 

Per altra part, la memòria popular parla de l’existència d’un primitiu 

Olvan situat en un turonet a un quilòmetre, poc més o menys, a 

ponent de l’actual nucli, on hi ha una casa que, curiosament, porta 
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per nom “L’Atalaia”, molt més idoni per situar-hi un castell que en el 

planell on es troba construït el poble actual. 

Cap el tombar de l’any 1000 sembla que els senyors de la 

Portella, vicaris dels comtes cerdans en aquesta comarca, 

construïren en un turó estratègic vora el Llobregat primer una torre i 

més tard un castell en el lloc de Gironella, al voltant del qual 

s’anaren construint cases i fou necessari assignar-li un terreny 

jurisdiccional d’uns set km2, que es segregà de la parròquia 

d’Olvan. 

Per un capbreu incomplet del monestir de La Portella sabem 

que el 1348 a Olvan hi havia, al menys, 23 cases de pagès 

habitades i catorze o més al voltant de la sagrera de Sta. Maria, 

que representaria unes 150 persones, nombre d’habitants ben 

important per una poble d’aquella època. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fragment del Capbreu de la Portella de 
l’any 1348. (Imatge Arxiu Àmbit de recerques 
del Berguedà, publicada a l’Erol nº 55, Berga 
1997) 
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Cal recordar que 1369 els barons de Pinós, senyors de l’alt 

Berguedà, compraren als seus parents Fenollet les baronies de La 

Portella i Lluçà i potenciaren Gironella com a segona capital de les 

seves possessions el que potser fou en detriment d’Olvan. Això, els 

anys de pesta i les guerres feren decréixer notablement el nombre 

d’habitants que tenia aquesta població a mitjans dels segle XIV i, 

tot i que els fogatges no són gaire de fiar però sí que són indicatius, 
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el de 1497 ens presenta el poble d’Olvan i Llavaneres només amb 

vuit famílies. 

El segle XVI fou de redreçament per la parròquia d’Olvan 

que veié com s’ocupaven de nou diversos masos que havien 

quedat rònecs i deshabitats, tal com indiquen nombrosos 

pergamins d’aquella època que es conserven en diferents masies 

del poble i això féu que es produís més d’un enfrontament amb els 

habitants de Gironella, esdevinguda capital de la baronia del mateix 

nom i que també incloïa Olvan, per la disputa d’alguns drets. 

El segle XVII fou de bon veïnatge entre Olvan i Gironella ja 

que hagueren de fer front conjuntament als diferents problemes de 

l’època (casos de bruixeria, problemes amb els Agulló Pinós, 

senyors de la baronia de Gironella, nomenament de soldats per la 

Guerra del Segadors i molts atacs dels francesos en la frontera 

catalana, etc.) que miraven de resoldre reunint-se tot sovint a casa 

de l’Arnau i a les roques del Pont d’Orniu, quan se’ls ajuntaven els 

representants del pobles de la Baronia Alta (Cercs, Figols, 

Vallcebre...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 14 
 

• Restes del pont vell 
d’Orniu sobre el Llobregat. 
(Foto: C. Sellés, 2002) 

 

 

• Pont d’Orinu, sobre 
el LLobregat. 
(Foto: C. Sellés, 2002) 
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Tot i que Catalunya quedà molt abatuda després de la Guerra 

de Successió, el treball de la gent dels nostres pobles féu que es 

produís una reacció tant important que el segle XVIII va ser un dels 

més pròspers de la història de Catalunya. Això queda ben reflectit a 

Olvan on es troben gran nombre de llindes en les cases de pagès i 

del poble amb dates d’aquell segle, indicatives de la gran quantitat 

d’obres que van realitzar-se a nivell particular i, especialment, amb 

la construcció de la nova església, feta l’any 1783, tal com indica la 

seva portalada. 

Un altre indicador d’aquesta recuperació econòmica i 

demogràfica és el cens de 1787, que dona a Olvan una població de 

389 habitants, la majoria dels quals són pagesos i jornalers, però ja 

s’hi detecta la presència de set fabricants. 

La naixent industrialització que s’havia iniciat en les nostres 

contrades a finals del segle XVIII es veié estroncada en la primera 

meitat del XIX per la Guerra de la Independència, els conflictes 

polítics que la seguiren, i les dues primeres Guerres Carlines, 

especialment al nucli d’Olvan, que sofrí l’incendi de la població 

decretada pel Comte d’Espanya, el dia 2 de setembre de 1839. Així 

ho indicava  pocs  anys després Pascual Madóz en el seu 

“Diccionario...” en parlar d’Olvan: 

“Situado sobre escarpadas rocas, con buena 

ventilación y clima frio pero sano. Tiene 120 casas , 

algunas de ellas habitadas, y las demás derruidas, 

como las dejó todas el conde de España en la última 

guerra civil...” 

Olvan es recuperà d’aquella maltempsada i el 1845 hi 

tornaven a funcionar tres petites fàbriques que, amb maquinària 

manual, produïen teixits de cotó i donaven feina a vint-i-una 

persones. Amb tot la situació geogràfica del nucli d’Olvan, apartat 

del   Llobregat,   li   impedí   participar   plenament   de   la   forta 
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industrialització que experimentà el Baix Berguedà i especialment 

la vall del Llobregat en la segona meitat del segle XIX. L’extrem 

occidental del terme, situat al costat del riu Llobregat, fou el que 

experimentà la transformació més gran arran de la construcció de 

la fàbrica de riu dels germans Rosal que donà origen a la colònia 

que porta el seu nom. 

Al costat del riu i paral·lel al seu curs es va construir també la 

carretera de Manresa a Berga i el ferrocarril que havia d’unir 

ambdues capitals de comarca. Fou precisament al costat de la 

fàbrica, i al bell mig de la colònia, que és construí una de les 

estacions ferroviàries més importants del traçat que, tot i que 

portava el nom d’estació d’Olvan, estava situada a cal Rosal. 

L’estació era punt final del tram Manresa-Berga i es convertí en 

l’estació cap del tram que arribà, el 1904, a Guardiola de Berguedà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’estació de tren d’Olvan 
(Foto: Ramon Viladés, Àmbit de 

15 Recerques del Berguedà) 
 

 

 

 

 

 

• L’estació de tren d’Olvan 
(Foto: Ramon Viladés,  
Àmbit de Recerques del 
Berguedà) 
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2.4. TOPONÍMIA 
 

 

 

 

 

17. L’escut oficial del terme municipal 
representa, d’una manera 
esquemàtica, el signe marià de la “M” 
que cal identificar amb la significació 
històrica que té la parròquia de Santa 
Maria d’Olvan des de la seva dotació 
l’any 899. 
(Foto: www.olvan.diba.es) 
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El topònim OLVAN prové de del nom del castell d’ “Oleane” 

esmentat l’any 899 en l’acta de consagració de l’església de Santa 

Maria. 

Segons Coromines el topònim que, etimològicament s’ha 

d’interpretar, com el cas d’Olot o les Oluges, com una referència a 

un indret caracteritzat per una “gran cabana”. 

Des del punt de vista fonètic evolucionà de 
 

- Oleane (899) 
 

- Oloan (1017) 
 

- Oluan (1293 i 1323) 
 

- Olvan ( s.XV). 
 

Tot i que Olvan és el nom oficial de tot el terme municipal cal 

fer esment a la importància del nucli de CAL ROSAL, tant per el 

seu pes demogràfic com econòmic. El topònim de cal Rosal és molt 

nou, sobretot si el comparem amb el d’Olvan. Sorgeix a mitjans s. 

XIX, quan els germans Rosal de Berga s’instal·len en aquest indret 

per a aprofitar l’energia gratuïta del Llobregat per fer funcionar una 

fàbrica de filats i teixits de cotó que es comença a construir l’any 

1859. 
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Els habitants de Berga anomenaran aquest indret, durant 

molts anys, “la fàbrica del riu” per tal de diferenciar-la de les que es 

construïen a Berga. Amb tot com que els propietaris eren els Rosal 

i a l’entorn de la fàbrica hi construeixen una gran colònia, l’indret es 

coneixerà, especialment, amb el nom de Colònia Rosal. 

La fàbrica i el primer nucli de la colònia ocupaven inicialment 

terrenys situats al terme municipal de Berga i d’Avià; a partir de 

l’arribava del ferrocarril Manresa-Berga i molt especialment de la 

construcció de l’Estació, a l’altra costat del riu, en el terme 

municipal d’Olvan, començà a imposar-se un tercer topònim: 

L’Estació de cal Rosal. A l’entorn de l’Estació creix un nucli obrer i 

comercial, el barri de l’Estació, i per tant serà amb aquest nom que 

es coneixerà. 

Amb tot, i sigui quin sigui el nom amb que la gent anomena 

l’indret, tothom l’identifica amb el nucli industrial, d’habitatges i de 

serveis situat al peu del riu i repartit entre els municipis d’Olvan, 

Avià i Berga. Arran de la crisi tèxtil i del tancament definitiu 

d’aquesta activitat a la gran fàbrica de la colònia, el topònim que 

s’ha anat imposant últimament és el de Cal Rosal. 

La tradició pagesa i l’habitat dispers han fet possible que, 

diferents indrets del terme, s’identifiquen encara avui amb topònims 

antics, tal com: 

• BALMES 
 

Balma Negra ( X= 422 Y= 4656) 
Balma dels Gats (X= 409 Y= 4660) 
Balma Cogulera (X= 412 Y= 4660 ) 
Balma de Vius (X= 409 Y= 4659) 
Balma dels Bous (X= 410,5 Y= 4659 ) 

 

 

 

• CAMPS 
Camp de la Riera dels budells (X= 410 Y= 4656) 
Camp de la Font de la Mina (X= 410 Y= 4656 ) 
Camp dels Olivers  (X= 410 Y= 4655) 
Camps de les Figueres (X=410 Y= 4656) 
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18. La Bauma de Gotzenes 
(Foto: C Sellés 2002) 
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19. Les cinc alzines 
(Foto: C. Sellés, 2002) 
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Camp de les Arnes (X= 411, Y= 4656) 
Camps de la Perutxa ( X=409 Y= 4654 ) 
Camps de la Donzella (X= 408 Y= 4653) 

 

• SERRATS 
Serrat de la Llosa (X= 410 Y= 4655) 
Serrat del Quirze (X= 409 Y= 4658) 
Serrat Roig (X= 411 Y= 4658 ) 
Serrat dels Llamps (X= 410 Y= ) 
Serrat dels Moros (X= 410 Y= 4654) 
Serrat de les Busaroques (gamarús) (X= 410 Y=4654) 
Serrat Rodó (X= 412 Y= 4657) 
Serrat de les Vaques (X= 408 Y= 4658) 
Serrat dels Tres Pins (X=407 Y=4658) 
Serrat dels Xoriguers (408 Y=4656) 
Serrat dels Maquis (X= 408 Y= 4657 ) 

 

• ALTRES 
Infern de les cabres (X= 409 Y= 4655) 
Pla de Déus (X= 409 Y= 4657 ) 
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La Vinya (X=411 Y=4655) (X=411 Y= 4656) (X= 412 
Y= 4660) , (X= 411 Y 4658) 
Pla de les Cinc Alzines (X= 411 Y=4657 ) 
Era de la Palla (X= 409 Y= 4661) 
L’Estricada  (caminada) (X= 411 Y= 4660 ) 
Les Queroteses(X= 411 Y= 4660) 
Pla de l’Airot a (X= 410 Y= 4659) 
La Roca Gran (X= 411 Y= 4659) 
La Roca de l’Ametlla (X= 411 Y= 4659 ) 
El Ramassar (de rama) (X=411 Y= 4658) 
Les Bassete(X= 411 Y= 4658) 
Puigllebrós (X= 412 Y= 4658) 
Roca del Mill (X= 407 Y= 4656) 
Pla  del  Gol  (abans,  Pla  del  Gual,  lloc  per  on  es 
passava la riera de Sant Martí) 
Roca  dels  Pans  (vora  el  camí  ral  de  Gironella- 
Borredà-Ripoll) 
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3. EL PATRIMONI D’OLVAN. DIAGNÒSTIC 
 

 

 

 

3.1. LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS INVENTARIATS 
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3.2. ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ 
 

L’estat legal de protecció del patrimoni del municipi d’Olvan 

és nul ja que no té cap element patrimonial protegit com a BCIN ni 

com a BCIL, i l’Ajuntament tampoc no té cap catàleg urbanístic de 

protecció. 

Els únics elements patrimonials inventariats són els que 

figuren en diferents inventaris elaborats per diferents institucions i 

que no constitueixen cap catalogació efectiva des del punt de vista 

de la protecció legal. 

És tracta dels següents: 
 

• Inventari del Patrimoni Arquitectònic (Servei del Patrimoni 

Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya) 

- Poble d’Olvan (nº. 3460) 
- Colònia Rosal (nº. 3463) 
- Barri de l’estació d’Olvan (nº 3464) 
- Santa Maria d’Olvan (nº. 3465) 
- Santa Maria de Valldaura (nº. 3466) 
- Mare de Déu de Valldaura (nº. 3467) 
- Valldaura (nº 3468) 
- Valldaura Nou (nº. 3469) 
- Sant Martí de Minoves (nº 3470) 
- Palau de Biure (nº 3471) 
- Ferreres d’Olvan (nº 3472) 
- Tresserra (nº 3473) 
- Església de Tresserra (nº 3474) 
- Minoves (nº 3475) 
- Ballaró (nº. 3476) 
- Boladeres (nº 3477) 
- Cal Roig (nº 3478) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
 

 

22 
 

20 20.  Església de Tresserra (Foto: R. Serra, 1982) 
21. Minoves (Foto: R. Serra, 1982) 

22. Boladeres (Foto: R. Serra, 1982) 
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• Inventari del Patrimoni Arqueològic (Cartes 

Arqueològiques. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 

Catalunya 

- Poblat medieval de Minoves 
- Palau 
- Serrat Alt de Ferreres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Restes de l’església de  Sant Martí 

24 de Minoves 
(Foto: C. Sellés, 2002) 

 

 

• Inventari  del  Patrimoni  Etnològic  de  Catalunya  (IPEC) 

realitzat pel Centre de promoció de la CPT Catalana 

Alimentació (Nou receptes de cuina): 
 

- Arròs amb cranc de riu (Nº 3373, ALIM 164) 
- Canelons (Nº  3381, ALIM 172) 
- Truita amb molles de pa fregit (Nº  3387, ALIM 178) 
- Truita amb mel (Nº 3388, ALIM 179) 
- Tripa i peu de xai (Nº 3425, ALIM  217) 
- Gallina estofada amb figues (Nº 3448, ALIM 242) 
- Conill de bosc amb xocolata i vi blanc (Nº 3460, ALIM 255) 
- Granotes a la paella (Nº 3465, ALIM 260) 
- Bunyols de vent.(Nº 3476, ALIM 272) 

 

 

 

 

 

 

25. Blat de moro 
(Foto: C.Sellés, 2002) 
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• Inventari del Patrimoni Industrial (IPIC) realitzat pel Museu 

de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). 

- Resclosa de la fàbrica de la Colònia Rosal 
- Grup d’habitatges Sant Ramon de la Colònia Rosal 
- Grup d’habitatges Sant Josep de la Colònia Rosal 
- Barri de l’Estació d’Olvan 
- Antic traçat del tren de Cal Rosal a la Baells 
- Resclosa de la fàbrica de la Colònia de la Plana 
- Resclosa de la fàbrica de la Colònia de l’Ametlla de Casserres 
- Forn de teules del Pla del Gol 
- Sindicat d’Olvan 
- Molí fariner de Boladeres 
- Construccions hidràuliques del molí de can Llop 
- Molí de can Llop 
- Moles del molí de can Llop 
- Moles del molí de Fuives 
- Forats de l’antic molí medieval d’Obiols 
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26. Molí de can Llop (Foto: C. Sellés, 
2002) 
27. Grup habitatges Sant Josep (Foto 

C.Sellés, 2002 
28. Resclosa de cal Rosal (Foto C. Sellés, 

2002) 
 

 

28 
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Lògicament, hem tractat cada un d’aquests bens inventariats, 

en pràcticament tots els casos, convertint-la en una fitxa del nostre 

inventari. Només en el cas de les receptes de cuina, les hem 

agrupat en una sola fitxa. 
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Patrimoni immoble: 

 

 

 

 

3.3. ANÀLISI GLOBAL DE LA SITUACIÓ DEL 

PATRIMONI DEL TERME MUNICIPAL D’OLVAN. 
 

 

El  Patrimoni  del  municipi  d’Olvan  presenta  les  següents 

característiques: 

1.- Gairebé la totalitat dels elements inventariats són de 

propietat privada (94,60%); només un 5,40% dels elements 

inventariats són de Patrimoni públic (10 elements inventariats). 

Són els següents: 

- Núm. 32: Creu commemorativa 
- Núm. 68: Antic traçat del tren de Cal Rosal (Olvan) a 

Pedret (Cercs) 
- Núm. 105: Sindicat d’Olvan 
- Núm. 106: Arxiu municipal d’Olvan 
- Núm. 107: Pont medieval d’Orniu 
- Núm. 108: Pont  d’Orniu 
- Núm. 109: Forats del pont d’Orniu 
- Núm. 136: Ateneu d’Olvan 
- Núm. 137: Font d’Olvan 
- Núm. 167: Ajuntament d’Olvan 

 

 

 

INVENTARI DEL PATRIMONI D'OLVAN 
(Propietat pública/privada) 

 

 

5,40% 
 

 

 

 

 

 

 

94,50% 

 

 

Elements públics 
10 (5,40%) 

Elements privats 
174 (94,50%) 
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2.- Dels elements fitxats, el percentatge més important quan a 

nombre és el del patrimoni immoble, seguit del patrimoni moble, 

el natural i documental, i en últim lloc, el patrimoni immaterial. 

 

 

Àmbit Nº d’elements fitxats 

 

 

Patrimoni immaterial 

Patrimoni documental 

Patrimoni natural 

Patrimoni immoble 

Patrimoni moble 

 

 

10 elements (5,37 %) 
 

13 elements (6,98 %) 
 

13 elements (6,98%) 
 

92 elements (49,46%) 
 

58 elements (31,18 %) 

 

 

 

Àmbit Patrimonial 
5% 

 

7% 
 

7% 
50%  

 

31% 
 

 

Patrimoni immaterial Patrimoni natural 

Patrimoni documental Patrimoni moble 

Patrimoni immoble 
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ÀMBIT PATRIMONIAL TIPOLOGIA NÚM 
 

D’ELEM. 
Patrimoni immaterial Manifestacions festives 6 

Tradició oral 2 

Música i dansa 1 

Tècniques artesanals 1 

Patrimoni natural Espessiments botànics 1 

Zones d’interès 12 

Patrimoni documental Patrimoni documental 10 

Fons bibliogràfic 2 

Fons d’imatges 1 

Patrimoni moble Objecte 18 

Col·lecció 35 

Element urbà 5 

Patrimoni immoble Jaciment 11 

Element arquitectònic 26 

Edifici 46 

Conjunt arquitectònic 4 

Obra civil 5 

 

 

 

 

3.- Quan a àmbits destaquem les següents característiques: 
 

- El nombre reduït d’elements fitxats de Patrimoni immaterial 

atesa l’extensió del terme municipal, la seva llarga història, i el 

caràcter majoritàriament rural del municipi. 

- Pel que fa al patrimoni natural el reduït nombre d’elements 

fitxats respon a els greus efectes de l’incendi de Juliol de 1994. 

- La riquesa del patrimoni documental, molt especialment dels 

arxius familiars que en nombre d’11 constitueixen un autèntic 

tret diferencial d’aquest inventari. 

- El nombre important de col·leccions de patrimoni moble, molt 

especialment de mobiliari i d’objectes agrícoles, fet que 

s’explica per l’existència de grans masies al terme municipal 

que els han conservat amb molta cura. 



64  

 

 

 

 

- Quant a patrimoni immoble destaquem molt especialment 

l’apartat de les masies, amb una bona colla d’elements 

arquitectònics, sobretot llindes, i també el dels jaciments. Pel 

que fa aquests últims ens ha interessat inventariar, d’una 

manera exhaustiva, tines, forats a la roca, cups, i tota mena de 

construccions excavades a la roca que, sens cap mena de 

dubte constitueixen un patrimoni poc valorat, però molt 

interessant, per tal que són testimonis d’activitats pretèrites 

relacionats amb les activitats agrícoles i la producció i 

conservació d’aliments (vi, oli, cereals, aglans, etc.). 
 

 

 

Patrimoni immaterial 
 

 

10% 
 

10% 

Manifestacions 
festives 

Tradició oral 
 

 

20% 
 

60% Música i dansa 
 

Tècniques 
artesanals 

 

 

 

 

 

 

Patrimoni natural 
 

 

7% 

Espessiments 
botànics 

Zones d'interès 
 

93% 



65  

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoni immoble 
 

 

 

6% 
14% 

 

 

50% 
 

25% 
 

2% 
 

3% 

Jaciment 
 

 

Element 
arquitectònic 

Edifici 
 

 

Conjunt 
arquitectònic 

Obra civil 
 

 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoni documental 
 

 

 

 

 

15% 

8% Patrimoni 
documental 

Fons bibliogràfic 
 

 

77% 
Fons d'imatges 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoni moble 
 

 

 

9% 
 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

31% 

 

 

 

Objecte 

Colecció 

Element urbà 
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3.4. ANÀLISI  DEL  PATRIMONI  A  PARTIR  DE  LES 

FITXES 
 

 

Tot i que el terme municipal d’Olvan és força extens compta 

amb un patrimoni immoble poc destacat fruït d’una evolució 

històrica que ho explica. 

El patrimoni immoble de tipus religiós és força reduït, 

sobretot si el comparem amb altres municipis veïns i d’extensió 

geogràfica semblant del Baix Berguedà. Des de l’època medieval 

l’actual terme municipal va quedar inscrit en la jurisdicció religiosa 

de tres úniques esglésies: Sant Martí de Minoves, Santa Maria de 

Valldaura i Santa Maria d’Olvan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

 

 

29. 30. Restes de l’església 
de Sant Martí de Llavaneres 
o de Minoves 
( Foto: C. Sellés, 2002) 

29 
 

 

 

 

Tot i que a redós de l’església romànica de Sant Martí de 

Minoves es va desenvolupar un petit nucli urbà, la crisi demogràfica 

del s. XIV va provocar l’abandonament del lloc que no es va poder 

recuperar, com a nucli, mai més. Pel que fa a Santa Maria de 

Valldaura, seu d’un monestir de monges benedictines des del s. 

XIII, el trasllat d’una part de la comunitat al nou monestir fundat a 

Berga al s. XIV i l’altre part a Manresa, a finals del mateix segle 
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(1398), va restar vitalitat al nucli i va precipitar la seva decadència 

als segles moderns. 

De les tres parròquies només la d’Olvan va veure créixer un 

nucli urbà concentrat que va tenir continuïtat en el temps, tot i que, 

des de la Baixa Edat Mitjana els senyors de la Portella, senyors 

jurisdiccionals de bona part de l’actual terme municipal, i els Pinós, 

quan els succeïren, van potenciar preferentment la formació d’un 

nucli urbà a Gironella que, com Olvan, formava part dels seus 

dominis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 i 32. Sta. Maria 
de Valladaura 

31 (Foto: C. Selles, 
2002) 

32 
 

 

El nucli d’Olvan, bastit a redós de l’església parroquial i castell, 

no va poder competir amb Gironella, convertida en capital de la 

baronia de la Portella que es beneficià d’una situació geogràfica i 

estratègica privilegiada, al peu del Llobregat i en una cruïlla de 

camins (el del Llobregat i el camí de la sal que des de Cardona 

anava fins a Vic passant per Prats de Lluçanès). 

Per altra part, i a diferència d’altres municipis de la comarca, en 

l’extens terme no es van construir altres esglésies parroquials 

importants. La d’Olvan fou sempre la parròquia de referència d’un 

important conjunt de masies escampades per l’ampli territori, bona 

part de les quals són documentades ja des de l’època medieval, i 

que defineixen la característica actual del municipi,  bàsicament 

rural i dispers que, com la resta de Catalunya, va conèixer un 

període de prosperitat i d’intensa activitat constructiva al s. XVIII. 
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Quan al patrimoni immoble civil, l’aposta del senyors de la 

Portella de traslladar la seva capitalitat a Gironella va comportar un 

abandonament del castell d’Olvan i al s. XVIII, arran de la 

construcció de la nova parroquial, de la seva total desaparició. 

 

 

 

 

 

33 i 34. Església de 
Sta. Maria d’Olvan 
(Foto: C. Sellés, 
2002) 

 

 

 

33 
34 

 

 

És al llarg d’aquest segle XVIII que es viu una etapa 

d’intensa activitat constructiva, i que és ben manifesta en el 

creixement del nucli d’Olvan on a més de la construcció de la nova 

església parroquial, es construeix la rectoria i bona part dels 

habitatges del nucli d’Olvan, que s’amplien i es milloren. Es tracta 

d’habitatges entremitgeres, de planta baixa i un o dos pisos, que 

reprodueixen els models més comuns a aquests tipus d’edificis i 

que es troben en moltes ciutats i pobles de Catalunya. 

 

 

 

 

35. Cases entremitgeres 
del carrer del Forn d’Olvan 
36. Ca l’Escolà, al carrer 
d’en Riva 
(Foto: C. Sellés, 2002) 

 

 

35 36 
 

 

El s. XVIII és també el moment d’ampliar les grans masies 

del terme, algunes de les quals ja havien iniciat aquests procés a 

finals del s. XVII i que ja existien des de l’època medieval. Aquesta 
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activitat, fruit de la prosperitat al camp, es manifesta també en 

l’ampliació i millora de les velles masoveries i en la construcció de 

noves, i s’allarga fins al segle XIX; n’és una bona mostra el fet que, 

per exemple, les masies més grans basteixen durant aquest segle 

les seves capelles particulars, i fins i tot senzills oratoris incorporats 

en un espai de la planta d’habitatge. Aquest és el cas de les 

capelles de les masies de Palau, Ferreres  i  Trasserra. 
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37.Palau de Biure 
38.Tresserra 
39.El Ballaró 
(Foto: C. Sellés, 2002) 
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Al terme municipal d’Olvan la llista de masies supera el centenar 

(www.olvan.diba.es) 

1. L’Alzinosa 
2. Ca l’Ambrós 
3. Ca l’Andreu 
4. Arenes Clotet 
5. El Ballaró 
6. La Bauma 
7. Cal Blau 
8. El Boix 
9. Boladeres 
10. Cabots 
11. La Casanova de Ferreres 
12. La Casanova de Minoves 
13. Les Cases de Ferreres 
14. Castelló 
15. Cerdanyola 
16. Cal Cisteller 
17. Cal Codina 
18. Coll Cervera 
19. Coll d’Olvan 
20. Cal Corominas 
21. El Corral del Montsent 
22. Cal Costa 
23. Cal Cusa 
24. Ca l’Esmolet Nou 
25. Ca l’Esmolet Vell 
26. Ca l’Esqueller 
27. Cal Faló 
28. Ferreres 
29. Cal Floretes 
30. Cal Font 
31. Casa Fuià 
32. Casa Fuives 
33. Cal Gibert Nou 
34. Cal Ginyola 
35. Cal Geperut 
36. La Granja de Minoves 
37. Can Llop 
38. Cal Marceló 
39. Cal Mariano 
40. Cal Marigot 
41. Cal Martí 
42. Cal Mas Clotet (Cal Mas) 
43. Cal Mas Nou 
44. Minoves 
45. Cal Miquel 
46. Casa del Molí de Boladeres 
47. Montsent dels Olivars 
48. Cal Mujalt 
49. Palau de Biure 
50. La Parada 
51. La Parera 
52. La Pera 

53. Pla del Gol 
54. Cal Porxer 
55. Cal Pubill 
56. La Pubilla 
57. Cal Rafel 
58. Cal Ramonet de Pursals 
59. La Riba 
60. La Roca 
61. Rocarrodona 
62. Cal Roget 
63. Cal Roig 
64. Cal Ros 
65. La Saleta 
66. Salvatella 
67. Sant Martí 
68. Sant Salvador Nou 
69. Sant Salvador Vell 
70. La Casanova de Sant Salvador Vell 
71. Cal Santamaria 
72. Cal Sastret 
73. La Sarreta 
74. La Sarreta de Minoves 
75. Cal Soleia 
76. L’Atalaia 
77. Tapies 
78. Cal Terrosser 
79. Cal Tomàs Nou 
80. Cal Tomàs Vell 
81. La Tor 
82. Tresserra 
83. Cal Tuet 
84. Valldaura Nou 
85. Valldaura Vell 
86. La Vallnova 
87. Cal Ventet 
88. Villa Floreal 
89. Ca l’Angel (*) 
90. L’Artigós (*) 
91. Cal Barbut (*) 
92. Cal Batllço (*) 
93. Blancs (*) 
94. Coma de Dona (*) 
95. Cal Gutzenes (*) 
96. El molí de Boladeres (*) 
97. El molí de can Llop (*) 
98. L’Ocata (*) 
99. Salacruc (*) 

100. La Solana (*) 
101.Cal Vicenç (*) 
102.La Vileta (*) 
103.La Donzella (*) 
(*). Masies en estat ruïnós 
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És en aquestes masies, molt especialment en les més grans 

i de més tradició històrica, que es conserva el patrimoni immoble i 

moble més interessant i ric i que dóna caràcter i personalitat al 

conjunt del Patrimoni d’Olvan. Estem parlant de: 

• Una variada i rica mostra de masies i masoveries, i de 

construccions complementàries com pallisses, molins, etc., i 

d’elements arquitectònics integrats en les seves estructures, 

des d’espais singulars molt ben conservats (cuines, forns, 

sales, alcoves, etc.) fins a elements arquitectònics (llindes, 

escales, etc.). 
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40.Picaporta de Sant Salvador 
41.Tina del Ballaró 
42.Entrada de la Pera 
43.Cuina de Valldaura Nou 
44.Llinda de la pallisa del Ballaró 
45.Cairons de Valldaura Nou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procés d’industrialització que va viure el Baix Berguedà 

des de mitjans del s. XIX arran de la construcció de fàbriques de riu 

i de colònies industrials especialitzades en la producció de filats i 

teixits de cotó ha deixat la seva empremta patrimonial. Tot i que 

Olvan no destaca per la importància d’aquest patrimoni, l’inventari 

recull alguns elements industrials que, tot i que com a conjunts 

formen part d’altres municipis, els hem considerat d’Olvan 

respectant el criteri escrupulós de la delimitació territorial. 

Ens referim concretament a les resclosa de les fàbriques de 

cal Rosal, la Plana i l’Ametlla de Casserres, construïdes al mig del 

curs del riu i per tant, ocupant la llera que és dins el terme 

municipal d’Olvan. 

També volem destacar, i molt especialment, la singularitat de 

la colònia Rosal, escampada pels termes municipals d’Avià, Berga i 

Olvan. És a Berga on es construeixen els edificis industrials 

(fàbrica, canal, turbina, magatzems, oficines, etc.) i una part dels 

habitatges i edificis de serveis (convent de monges, teatre, 

església, etc.); però dins el terme d’Olvan es construeixen els blocs 

d’habitatges més moderns, i també l’Estació ferroviària, avui 

perduda,  del carrilet de Manresa a Berga. 
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72 
46. Vista vol d’ocell de Cal Rosal 
(Foto: www.olvan.diba.es) 
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3.3.2. Patrimoni moble: 
 

Pel que fa al patrimoni immoble religiós, molt especialment el de 

l’església parroquial d’Olvan, fou destruït durant la Guerra Civil., 

que fou incendiada el juliol de l’any 1936. Tot i que l’incendi no va 

afectar l’estructura arquitectònica de l’edifici, sí que va cremar el 

conjunt de retaules que decoraven l’església i en aquest context 

desapareix l’orfebreria religiosa, substituïda després de la guerra 

per una de nova. 

Tot i que ben poc sabem de les característiques d’aquest 

patrimoni perdut val la pena esmentar que es van perdre els 

següents retaules: 

. Retaule Major d’estil barroc (s. XVIII) realitzat amb fusta 

policromada que representava l’apoteosi de la Mare de Déu, amb els 

braços oberts i amb una alçada d’un metre, situada a la part central 

en mig d’una columnata i aixoplugada per un frontó curvilini sobre el 

qual hi havia la Trinitat i els àngels. Una bona colla de talles de fusta 

de diferents sants, Francesc Xavier, Tomàs d’Aquino i Ramon 

Nonat, Francesc d’Assís, Teresa de Jesús i Josep, es distribuïen pels 

dos nivells del retaule. Tot i que se’n desconeix l’autoria, el retaule 

tenia similituds estilístiques amb el retaule del santuari del Miracle 

(Riner), obra de Carles Morató. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Retaule d’Olvan cremat l’any 
1936 
Foto: (Arxiu Àmbit de Recerques 

47 del Berguedà) 
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. Retaule del Roser 
 

. Retaule de Sant Sebastià 
 

. Retaule de Sant Antoni 
 

. Retaule de Sant Isidre (2). 
 

. Orfebreria religiosa destinada al culte de l’església parroquial 
 

. Arxiu parroquial de Santa Maria d’Olvan, conservat a la rectoria. 
 

En l’inventari del Patrimoni d’Olvan destaca especialment 

l’apartat de patrimoni moble format per objectes aïllats (imatges 

religioses, mobiliari, etc.) i sobretot col·leccions (eines i màquines 

de pagès, vestits d’època, etc.) conservat pels propietaris de les 

masies del terme municipal. 
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48. Mare de Déu del Roser de la Pera 
49.Sant Crist de la Riba 
50.Calaixera de Boladeres  51 
51.Col·lecció de vestits de la Riba 
52.Eines agrícoles de les Cases 
(Fotos: C. Sellés, 2002) 

52 

2 . SITJES i MOLINS; X. (1993): “Retaules berguedans 
desapareguts (II)”, a l’Erol núm. 40, p.23-25. 
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3.3.3. Patrimoni documental. 
 

En els primers mesos de la Guerra Civil es va produir l’atac i 

la destrucció del patrimoni religiós moble i de l’arxiu parroquial de 

Santa Maria d’Olvan, conservat a la rectoria. D’aquest arxiu, que 

deuria reunir la documentació generada per la parròquia i els 

rectors d’Olvan, que feien també de notaris des de l’època 

medieval només es conserva, a la Biblioteca de Montserrat, un 

cartulari que porta per títol “Llibre de la fundació de la Rectoria 

d’Olvan”. 

En el mateix context de la Guerra Civil sembla que també es 

va destruir part de l’arxiu de l’Ajuntament d’Olvan i, per diferents 

fonts orals, sabem que també es va destruir gran part de l’arxiu 

empresarial de la colònia Rosal. 

Aquestes notables pèrdues expliquen la manca d’informació 

històrica relativa al municipi. Amb tot cal dir que la vinculació 

història, a través dels senyors de la Portella, d’Olvan amb Gironella, 

que si que ha pogut conservar parcialment l’arxiu parroquial i 

municipal, ha permès als estudiosos aproximar-se al coneixement 

històric del municipi. 

El treball de camp, i l’excel·lent disposició de una gran part 

dels propietaris de les masies del terme, ha permès inventariar els 

fons documentals de forces masies. Tot i que  sabíem  de 

l’existència d’alguns d’aquests fons, i que fins i tot havíem tingut 

l’oportunitat de efectuar fa anys una primera presa de contacte (3) 

en el cas dels arxius familiars de dues masies del terme municipal 

(Minoves, Farreres i Palau), ara s’han pogut inventariar els de: La 

Pera, Valldaura, Pursals, La Riba, Boladeres i el Ballaró, i iniciar 
 

 

 

3 . SERRA, R.: "Els arxius de les masies del Berguedà", a Primeres 
Jornades de Joves Historiadors catalans, Sants octubre de 1984,  
Barcelona, Edicions la Magrana, Institut Municipal d'Història de 
Barcelona, 1986. 
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treballs d’investigació històrica que en alguns casos ja s’han 

materialitzat en la producció historiogràfica concreta per part d’un 

de nosaltres, Josep Busquets, i que sens cap mena de dubte han 

esdevingut de gran valor per tal de poder concretar moltes de les 

referències històriques de cadascun dels elements inventariats: 

- Notícies històriques i arbre genealògic del Ballaró 

a partir del seu arxiu documental (2001). 

- Estudi de l’arxiu familiar de Boladeres (2002) 
 

- El mas de la Pera i la família Buscallà (2002) 
 

- El monestir i la família de Valldaura (2002) 
 

- Minoves (2002) 
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53.Arxiu El Ballaró 
54.Biblioteca de la Riba 56 
55.Col·lecció moneda 
56.Col·lecció imatges Minoves 57 
57. Arxiu de Valldaura 
(Fotos: C. Sellés, 2002) 
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3.3.4. El patrimoni immaterial 
 

Correspon a un capítol força discret de l’inventari atès que 

només hem inventariat quatre manifestacions festives (Festa de 

Sant Sebastià d’Olvan, mercat del Bolet de cal Rosal, Festa Major 

d’Olvan i Festa Major de cal Rosal), receptes de cuina recollides a 

cal Rosal i tres elements de la tradició oral (Canó de Valldaura, 

Corrandes i dites i la llegenda del castell d’Olvan). 
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58.59 i 60. Imatges d’arxiu de Ramon Fígols sobre 
58 diferents festes del municipi. 

(Fotos: C. Sellés, 2002) 
 

 

 

 

No deixa de sorprendre que en un municipi tant extens i amb una 

llarga història que es remunta a l’època medieval, s’hagin conservat 

tants pocs elements del patrimoni immaterial. 
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61. Missa de la festa de Sant 
Sebastià (Foto: Arxiu Municipal 
d’Olvan) 

61 62. Arrós de Sant Sebastià (Foto: 
www.olvan.diba.es) 
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3.3.5. El patrimoni natural 
 

Pel que fa al Patrimoni Natural la llista d’elements fitxats és ben 

reduïda pels els efectes catastròfics que l’incendi del juliol de 1994 

va provocar a tot el terme municipal d’Olvan 

Tot i que des dels incendis han transcorregut gairebé 10 

anys, i això és molt per al temps humà, per què el bosc és recuperi 

és necessita molt més temps, el suficient per què la natura pugui 

desenvolupar mecanismes de resposta. Pel que fa al Baix 

Berguedà en general i al terme municipal d’Olvan en particular , tot 

indica que, lentament, s’estan recuperant les comunitats vegetals 

primitives i que es forma un paisatge més diversificat, amb 

predomini de rouredes i d’alzinars i boscos mixtos amb predomini 

dels arbres de fulla plana i no dels pins (4). 
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63. Incendis juliol 1994: Vista general d’Olvan el 6 de juliol del 1994 
(Foto: www.olvan.diba.es) 

 

 

 

Dels conjunt d’elements de patrimoni natural fitxats 

destaquem els que corresponen a l’apartat de zones d’interès 

natural creades i /o alterades per intervencions antròpiques, molt 

especialment el capítol de les fonts i balmes. 
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64. Font d’Olvan (Foto: C. Sellés, 2002) 
65. Riera d’Olvan (Foto: C. Sellés, 2002) 

 

 

 

També l’element singular que és el traçat ferroviari 

des de cal Rosal a Pedret que, tot i que inicialment no era 

un espai d’interès natural, avui ho és pel fet que ha 

esdevingut un camí de ribera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.Traçat del tren de cal 
Rosal a Pedret (Foto: C. 
Sellés, 2002) 
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4 .  VILADRICH, Ll., BUSQUETS, J.M., MARMI, J. (1995).  “Breu 
esguard a un futur bosc”, a l’Erol nº 49, Berga 1995, p.14-18. 
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