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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 
especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local, que s'organitza a 
partir de l'articulació d'un seguit de xarxes sectorials i/o territorials (Xarxa d'Arxius 
Municipals, Xarxa de Museus Locals, Programa d'Estudis del Patrimoni) que posen a 
l'abast dels municipis, un conjunt de serveis i accions de suport a l'organització, gestió, 
conservació, tractament, difusió i comunicació del conjunt de béns patrimonials 
presents en el territori i, sobretot, als equipaments culturals especialitzats que actuen 
des de l'àmbit municipal.  

Dins del seu programa anomenat Estudis i projectes de Patrimoni Cultural es dona 
suport a les polítiques i estratègies dels ajuntaments en relació amb la conservació, la 
recerca, la difusió i la dinamització dels béns patrimonials del seu territori. El programa 
pretén facilitar a les administracions locals la presa de decisions sobre aquest, 
mitjançant diferents actuacions, entre les quals es troba la promoció de la realització 
dels Mapes de Patrimoni Cultural Local, abans anomenats Inventaris del Patrimoni 
Cultural. L’objectiu d’aquests inventaris és la de dur a terme la recollida exhaustiva de 
dades sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi concret i la seva valoració.  

L’ajuntament de Tavertet, interessat en desenvolupar un programa d’actuació global, i 
per tal de disposar d’una eina de coneixement dels elements patrimonials que es 
troben en el seu terme municipal, va signar l’any 2020 un conveni amb la Diputació de 
Barcelona per disposar del Mapa de Patrimoni Cultural, amb l’objectiu de poder facilitar 
la gestió i conservació d’aquest patrimoni; i la difusió als ciutadans, la presa de 
decisions en el planejament urbanístic, l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, 
la planificació de la senyalització, etc. 

La redacció del projecte ha estat executada per la historiadora i arqueòloga Virgínia 
Cepero González, sota la supervisió tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, a través del seus serveis tècnics. 
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2. AGRAÏMENTS 
 
 
La realització d’aquest inventari no hauria estat possible sense la inestimable 
col·laboració de diverses persones que, des dels seus coneixements i experiències, 
han facilitat la seva documentació i redacció. 
 
Agraeixo la col·laboració dels serveis tècnics de l’ajuntament de Tavertet pel seu 
interès i les gestions realitzades. Però d’una manera molt específica a Miquel Vilella, 
que ha posat tots els recursos disponibles per tal de facilitar la feina. Degut a la 
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presencials amb persones coneixedores del municipi però, gràcies a les seves 
gestions, es van poder obtenir les informacions necessàries. 
 
Tanmateix, agraeixo les atencions rebudes i la informació que tan amablement m’han 
facilitat: Andrea Ferrer del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i Anna Homs del 
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A tots ells, el més sincer agraïment. 
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3. EL MARC TERRITORIAL   

 
 

 
3.1. EL MEDI FÍSIC 

 
 
Situació geogràfica: 
 
 

 
Mapa topogràfic de Tavertet, Institut Cartogràfic de Catalunya, E: 1/100.000. 
 
 
 
 

- Municipi: Tavertet. 
- Comarca: Osona. 
- Coordenades UTM: 452353, 4649524.2 
- Alçada: 869 msnm. 
- Extensió:  32,49 km2. 
- Població: 105 h (2020) . 
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Medi físic: 

 

 
Fotografia: autora. 
 
Tavertet és un terme municipal que ocupa una superfície de 32,49 km2 i compta amb 
105 habitants. Es troba al sector de llevant de la comarca d’Osona.  
 
Limita al nord-est i l’est amb Rupit i Pruit, al sud amb Vilanova de Sau, a l’oest amb les 
Masies de Roda i al nord-oest amb l’Esquirol. 
 
El municipi comprèn, a més del poble Tavertet, cap administratiu, les antigues 
demarcacions de Sant Bartomeu Sesgorgues i de Sant Miquel de Sorerols i un gran 
nombre de masos disseminats pel territori. 
 
Bona part del terme es troba a la part sud-occidental del Collsacabra, comarca natural 
de la Catalunya interior de 142 km² d'extensió, situada entre Osona, la Garrotxa i la 
Selva. Limita a l'oest amb la plana de Vic, al sud amb la vall de Sau i les Guilleries,  al  
nord amb la serra de Cabrera i a l'est amb la vall d'en Bas i les planes d’Hostoles. 
 
El territori és accidentat, i les planures es troben a frec de cingleres o en repeus de 
muntanyes.  
 
 
El clima: 
 
El  clima de Tavertet és mediterrani amb trets de muntanya alta. 
 
L’índex pluviomètric és força més elevat que en les comarques veïnes degut, en gran 
part, a que la serralada de Cabrera i Aiats amb les seves altes muralles que assoleixen 
els 1.300 m, actuen com una barrera dels aires humits mediterranis afavorint les 
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pluges, i també hi contribueix la pròpia plataforma amb una altura mitjana de 900 a 
1.000 m1. 
 
L’hivern pot ser fred, amb una temperatura mitjana de 3ºC al mes de gener, en 
algunes ocasions baixa sota zero, i pot arribar fàcilment als 10º negatius. La 
temperatura estival sol ser força suau2. 
       
 
La vegetació: 
 
Des del punt de vista biogeogràfic, els principals condicionants del seu paisatge 
vegetal són el substrat calcari i el clima plujós i fred, així com l’acció antròpica. Fruit de 
les  característiques geogràfiques i del clima del Collsacabra, s'hi troba una vegetació 
molt diversa.  
 
Fins els 900 m d’altitud, hi són predominants les alzines i, més amunt, fins a la cota 
màxima de 1.200 m, són els roures els que hi proliferen majoritàriament. La tercera 
espècie arbòria, en ordre d’importància, és el faig3. 
 
Hi  ha arbres que formen bosc compacte, com els roures, les alzines, els faigs, els 
bedolls, els avets i els pins. També s’hi troben arbres que formen petites clapades, 
com  avellaners, arboç, arç, blada, freixe, salze, sabina, vern i pollancre. A les ribes 
dels  torrents  d’aigua hi creixen verns i salzes, sense formar masses importants. 
 
 
Les aigües: 
 
El municipi de Tavertet forma part de la regió hidrològica de la Serralada Transversal 
catalana, dins la conca del riu Ter. Les aigües provinents de les precipitacions són 
recollides per les rieres i els torrents de petit cabdal i règim estacional. 
 
Malgrat el poc cabal i l’escassa conca que tenen aquestes rieres, gràcies a l’elevat 
índex pluviomètric de la comarca, superior als 1.000 l/m2, en certes èpoques de l’any 
van proveïdes d’un bon cabal d’aigua4. 
 
El principal curs fluvial que travessa el terme és la riera de Balà, que presenta un curs 
curt i desnivellat,  tenint per característiques comunes els salts i cascades, i els gorgs i 
congostos. 
Drena el sector meridional del terme la cua del pantà de Sau, que recull les aigües del 
Ter, al qual desguassen el torrent de les Valls, el de les Conques, la riera de Tavertet, 
formada pels torrentols de les Gorgues, de la Cau i de la Font de la Vena, i la riera de 
Balà. 
 
 
                                                 
1 PARÉS i GANYET, Q. (2001) La Despoblació rural i les masies del Collsacabra (2ª edició). Barcelona: 
Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 23. 
 
2 BORBONET, A.; SANGLAS, J. (1999) Tavertet: el seu terme i els seus noms de lloc. Barcelona: Abadia 
de Montserrat, p. 22. 
 
3 VINYETA, R.; SANGLAS, J. (1980) El Collsacabra: Tavertet. Torelló: Celblau, p. 9. 
 
4 VINYETA, R.; SANGLAS, J. (1980) El Collsacabra: Tavertet. Torelló: Celblau, p. 6. 
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Geologia: 
 
Geomorfològicament, gran part del municipi forma part del Collsacabra, situat entre les 
serralades Prelitoral i Transversal catalanes, és un altiplà format per una plataforma 
estructural amb cingles a sud i a llevant, d'una altitud mitjana de 1.100 m, constituïda 
geològicament per materials sedimentaris, sobretot margues i gresos eocens.  
 
És un altiplà alçat pels característics cingles dibuixats per l'erosió del Ter i formats per 
materials sedimentaris, que correspon a l’eocè inferior i mitjà. 
 
 
Vies de comunicació: 
 
La principal via de comunicació que travessa el terme municipal és la carretera BV-
5207, que uneix el poble de Tavertet amb el de l’Esquirol, on connecta amb l’antiga 
carretera comarcal C-153 de Vic a Olot. 
 
En els terrenys rurals existeix una xarxa de camins important, que comuniquen amb 
diferents municipis i donen accés a les masies i zones de conreu. 
 
 
 

3.2. SÍNTESI HISTÒRICA 
 
 

La presència humana al terme municipal de Tavertet es documenta des d’època 
prehistòrica. 

La represa de la recerca arqueològica d’època prehistòrica a l’àrea del Cabrerès i la 
vall de Sau, l’any 2014, que compta amb el suport de la Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat i el suport logístic de l’ajuntament de Tavertet, ha aportat 
informació inèdita de les dinàmiques d’ocupació de la vall mitjana del riu Ter.  

En aquest sentit, l’establiment d’una seqüència de Neolític Antic i Mitjà a la Cova de 
les Pixarelles (fitxa núm. 57) es considera una gran troballa, tant per la cronologia com 
per l’entitat de les restes.  

Així mateix, la revisió del grup de cistes neolítiques amb túmul complex de la zona de 
Tavertet, bastides dins la segona meitat del V mil·lenni aC., considerades com una de 
les primeres manifestacions megalítiques de Catalunya, posen de manifest tant la 
complexitat d’aquesta tipologia d’estructura funerària com el control territorial de les 
principals àrees. Entre aquests es troben els dòlmens de can Tafura (fitxa núm. 50), el 
de Sant Corneli (fitxa núm. 81), el de la font de la Vena (fitxa núm. 62), els del Pedró 
(fitxes núm. 51, 58 i 60) i els de Rajols (fitxes núm. 55 i 79). 

D’altra banda, l’assentament a l’aire lliure del pla del Castell (fitxa núm. 77) ha permès 
recuperar una estratigrafia que, fins al moment, s’inicia del bronze mitjà i final i que 
evoluciona a un poblat fortificat en el món ibèric ple. Si bé el poblat presenta nivells 
d’ocupació, les principals restes constructives corresponen a una fortificació amb 
estances adossades i un espai de circulació associat d’època ibèrica amb ocupacions 
puntuals posteriors, una d’elles emplaçada a inicis de l’antiguitat tardana. 
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La presència romana a Tavertet, segons Quirze Parés, sembla confirmada per les 
restes d’una vila vora la Torre de la Vall i la troballa fortuïta d’unes monedes de coure 
durant les obres de construcció de la carretera5. 

 

Tot i l’existència d’aquests testimonis de poblament en època antiga, Osona no esdevé 
una demarcació amb significació política fins a finals del segle VIII i principis dels 
segle IX. En aquests moments era un territori pràcticament despoblat, amb 
inexistència d’organitzacions  territorials, circumstància motivada per la descomposició 
de la societat hispanogoda i les constants irrupcions sarraïnes al territori. 

La monarquia carolíngia es va organitzar per tal de defensar-se de les ràtzies, 
recuperar el territori perdut i establir una frontera amb els sarraïns. La repoblació i 
defensa del territori es va afermar durant el regnat de Guifré el Pilós, quan es va 
produir un transvasament de la població des de les zones muntanyoses cap a les 
planes fèrtils. El comtat d’Osona fou repoblat per habitants procedents de la Cerdanya. 

Aquesta reorganització territorial, que es va iniciar entre els segles X i XI, es vincula a 
l’aparició del feudalisme, un nou ordre social i econòmic que va substituir 
definitivament les estructures de la tardo antiguitat. La nova reorganització territorial es 
troba definida per l’encastellament i la parroquialització dels nous termes. 

L’encastellament, l’aparició d’un conjunt de fortificacions  termenades, va respondre 
tant a la voluntat defensiva contra l’enemic exterior, els musulmans, com al poder i 
control sobre la població del territori que dominaven.  

En origen, Tavertet possiblement era un apèndix del castell de Sant Joan de 
Fàbregues. Posteriorment, ho va ser de Rupit, propietat dels senyors de Cardona, 
vescomtes d’Ausona.  
El domini dels senyors de Rupit sobre el terme de Tavertet s’estenia només a la 
parròquia de Sant Cristòfol; la primera notícia és del segle XI (any 1070), quan els 
vescomtes d’Osona-Cardona, senyors de Rupit, infeudaren a Guillem Umbert dues 
cavalleries de terra que tenia Ramon Miró de Tavertet. Abunden després les notícies 
sobre el terme i els seus senyors immediats, la família Tavertet, feudataris dels 
senyors de Rupit. És desconeix l’indret exacte del seu castell tot i que, segons consta, 
era a la vora de l’actual nucli urbà. 
A aquesta família pertany el bisbe de Vic, Guillem de Tavertet, que va regir la mitra 
ausonenca de l'any 1195 al 1233.  
Emparentats estretament amb els Sau entre finals del segle XIII i principi del XIV, es 
van unir amb els Malla a la fi del segle XIV. Dels Malla va passar als Savassona, antics 
castlans dels castell de Rupit i senyors jurisdiccionals des de l’any 1518. 

 

Tanmateix, les senyories dels castell de Cornil (fitxa núm. 53) i de Sorerols (fitxa núm. 
52) i van exercir el control sobre l’actual terme de Tavertet. 

 

 

 
 
                                                 
5 PARÉS i GANYET, Q. (2001) La Despoblació rural i les masies del Collsacabra (2ª edició). Barcelona: 
Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 36. 
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Castell de Cornil: 
 

 
Fotografia: autora. 
 

La primera referència històrica del castell de Cornil és un document de l’any 917 (Arxiu 
Capitular de Vic), on consta que Adal i la seva muller Gisclavara venen a Esclua una 
peça de terra situada al terme del castell de Cornil. Hi consta també als testaments 
dels consorts Borrell i Ingilrada (anys 970 i 981), pares del bisbe de Vic Borrell. 
A la documentació de l’Arxiu Capitular de Vic se segueix anomenant Cornil, fins al 
segle XI en què és substituït pel nom de la Vall, Sau. Al segle XIII consta el nom de 
roca de Sau o de Buoll («Bisuldumo»). 
 
El domini eminent del castell i terme, en època reculada, era a mans dels comtes de 
Barcelona i els principals feudataris eren els membres de la família Cabrera.  
L’any 1247 el castlà de Cabrera, Berenguer de Cabrera, va llegar al seu fill Arnau, 
juntament amb els castells de Cabrera i Voltregà, tot el que posseïa a Sau per 
herència de la seva mare, Beatriu de Castelló. Entre aquests béns hi figurava la roca 
de Sau. 
L'any 1336 Isabel de Cabrera va comprar al rei la seva jurisdicció de la vall de Sau.  
L’any 1352, Artal de Cabrera va vendre al vescomte Bernat II de Cabrera la vall de 
Sau i les seves parròquies.  
 
La roca de Sau es va unir l’any 1356 al comtat d'Osona, creat pel rei Pere el 
Cerimoniós per a donar al vescomte Bernat III de Cabrera.  
 
Els castlans d'aquest castell van ser els membres de la família Sau (emparentats amb 
la família Tavertet). A principis del segle XV, la família va canviar el nom pel de 
Vilafreser i l’any 1443 els Vilanova eren els castlans del castell, que també eren 
feudataris dels Savassona.  
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Castell de Sorerols: 
 

 
Fotografia: autora. 
 
Les primeres referències documental del castell són de finals del segle XI. El terme del 
castell de Sorerols coincidia amb el de la parròquia de Sant Miquel de Sorerols, amb la 
seva sufragània de Santa Cecília. Era domini dels vescomtes d’Osona-Cardona.  
 
Les famílies feudatàries del castell van ser les de Sorerols, Malla, Sant Vicenç i Rovira, 
entre d’altres. L’any 1587 Frederic de Cardona va vendre el castell al baró de 
Savassona, quedant vinculat a aquesta baronia. 
 

 

En quant a la parroquialització del terme, es van bastir un conjunt de noves esglésies 
parroquials, que seguien els cànons d’un nou ordre arquitectònic comú a l’Europa 
occidental, el romànic, amb un territori (parròquia) adscrit, sobre el que tenien el dret 
de cobrar impostos, el delme, una desena part de la collita.  

Al terme actual de Tavertet van ser les de Sant Cristòfol de Tavertet (fitxa núm. 12), 
Sant Miquel de Sorerols (fitxa núm. 19) i Sant Bartomeu Sesgorgues (fitxa núm. 11). 
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Sant Cristòfol de Tavertet: 

 
Fotografia: autora. 
 

Les primeres referències històriques de Sant Cristòfol de Tavertet són de mitjans del 
segle XI, en un llistat de parròquies del bisbat de Vic, i en un document de l’any 1070, 
on consta que els vescomtes d´Osona-Cardona donen com a feu, a Robert Umbert, 
dues cavalleries de terra que tenia Ramon Miró de Tavertet, excepte l'església. 
A finals dels segles XII i XIII, va ser objecte d’obres de reforma: es va construir el 
campanar al sector de ponent i, possiblement, es va dur a terme la unió amb la 
rectoria. Al segle XVII es va afegir una nau a tramuntana, i al segle XVIII, la sagristia i 
una capella a migdia. 
 

Sant Bartomeu Sesgorgues: 

Les primeres referències històriques de l’antiga parròquia de Sant Bartomeu 
Sesgorgues són del segle XI, en uns documents relacionats amb el mas del Vilar o 
Desvilar.  
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Va ser una parròquia independent fins a l’any 1450, quan es va unir a la de Sant Martí 
Sescorts com a sufragània. Tenia els masos del Desvilar, Arau, Tresserra, Carbonell, 
Nofre, Duran, Pasqual, Mierons, Pujol, Marcús, Jonquer, Casacuberta, Conques, 
Sentfores, entre d’altres. Al segle XVI va rebre els del Vilaret, Llobet, Verders, Sarriera.  
En la documentació antiga consta com a Sant Bartomeu Gorga i Ça Gorga, i no 
apareix en plural fins als segle XVIII. 
 
A finals del segle XIX es va separar de la parròquia de Sant Martí Sescorts i es van 
establir nous límits parroquials. 
 
 

 
Fotografia: autora. 
 

 

Sant Miquel de Sorerols: 

La primera referència documental de l’església de Sant Miquel de Sorerols és del 
segle XI, en l’acta de consagració de Sant Romà de Sau. L’any 1091 va ser 
consagrada com a parròquia. 

Al segle XIV, a causa de la despoblació del territori, va passar a ser sufragània de la 
parròquia de Sant Cristòfol de Tavertet.  
 
Segons el fogatge de l’any 1553 del terme i quadra de Soresols, hi havia set famílies.  
L’any 1855 constava d’onze famílies i hi havia intenció de fusionar-se amb el terme de 
Sant Bartomeu Sesgorgues, però no es va dur a terme.  
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Fotografia: autora. 
 
 
 

Els castells i les diverses parròquies i capelles, distribuïdes al llarg de l’actual terme de 
Tavertet, responen a la voluntat per part dels senyors feudals, de controlar i organitzar 
el territori i la seva població. 

La principal font generadora de riquesa a les societats de l'Edat Mitjana era la terra, i la 
disputa pel poder es centrava en el control de la propietat i dels drets que se’n 
derivaven. 

A la segona meitat del segle XIV, el creixement demogràfic es va aturar a causa de la 
Pesta Negra, que va afectar a tota Europa. A Osona, un terç de la població va morir i 
una part dels masos van quedar rònecs.  

La segona meitat del segle XV es caracteritza per un conjunt de circumstàncies: crisi 
de l’agricultura, epidèmies i la gran pressió dels senyors feudals sobre els pagesos, 
que provocaven un gran descontentament en la població. 

Entre els anys 1462 i 1472 va esclatar la primera Guerra dels Remences, 
protagonitzada per la pagesia de la Catalunya Vella, durant la segona meitat del segle 
XV, per reivindicar l'abolició dels “mals usos”, que es va entrelligar amb una guerra 
civil.  

Les tropes reialistes de Joan II, recolzades pels francesos, van entrar al país intentant 
dominar les institucions catalanes. A finals de l’any 1472 les Capitulacions de 
Pedralbes, van posar fi a la guerra civil amb la victòria de la monarquia. Però aquest 
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fet no va resoldre els problemes dels remences i va acabar esclatant la segona Guerra 
dels Remences (1484-1485). 

Finalment, el 21 d'abril de l’any 1486 el rei Ferran II d'Aragó va dictar la Sentència 
Arbitral de Guadalupe, que redimia els mals usos, previ pagament de 60 sous per mas, 
i  abolia  el dret a maltractar i molts altres abusos  senyorials  menors. Els pagesos es 
convertien així en els amos útils d’aquestes propietats, pagant un cens fix anual i uns 
drets d’entrada.  

Un cop superades les seqüeles de la Pesta Negra i dels terratrèmols del segle XV 
(1428 i 1448), es va iniciar un creixement lent però progressiu de la població i de 
l’economia.  

Un aspecte rellevant d’aquest període històric, que va afectar profundament la zona 
del Collsacabra, va ser el fenomen del bandolerisme, que va representar una 
contestació popular a les crisis econòmiques dels segles XVI i XVII. El sorgiment 
d’aquest fenomen popular substituïa un bandolerisme anterior, encapçalat per 
l’aristocràcia empobrida, que feia ús de les armes per solucionar les seves rivalitats. El 
bandolerisme també tenia connotacions polítiques entre dues faccions dels nobles 
catalans: els nyerros i els cadells. Els primers representaven el món feudalitzat de la 
muntanya, i els segons, les ciutats i viles, més ben disposades a l'autoritarisme 
monàrquic. Al segle XVII es reprengueren les disputes dels nyerros i cadells d’una 
manera continuada. El baró de Savassona, que es trobava al grup dels nyerros, mogut 
pels seus interessos polítics, va protegir, dins dels seus dominis, alguns bandolers 
com Perot Rocaguinarda o Joan Sala, àlies en Serrallonga, de la mateixa facció dels 
nyerros. Altres bandolers de la comarca van ser el Fadrí de Sau, l’Escrivanet, el 
Tocasons, en Ramon Felip i en Becaina. 

Retornant al la síntesi històrica general del segle XVII, cal fer menció de la situació de 
conflictes bèl·lics que va viure el país i que va afectar profundament a Osona. 

Les  dificultats econòmiques i polítiques de la monarquia espanyola, van portar el 
regnat  a la bancarrota. Felip IV i el comte-duc d’Olivares van idear la Unió d’armes, 
amb la finalitat d’aconseguir homes per engruixir el seu exèrcit, que lluitava a la Guerra 
dels Trenta Anys.  

Els nobles es van veure obligats a participar a la guerra aportant homes, amb les 
despeses al seu càrrec. Els pagesos es van veure afectats per l’augment de les tropes 
i per l’obligatorietat d’allotjar als soldats. 

El 7 de juny de l’any 1640, es va produir l’anomenat Corpus de Sang a Barcelona, un 
avalot protagonitzat per un grup pagesos, pel descontentament pels costos que estava 
ocasionant la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648). Aquestes revoltes populars es van 
estendre a moltes zones de Catalunya entre elles a Osona, al Vallès, a la Selva i a 
l’Empordà. 

El Corpus de Sang va significar el punt inicial de la revolta de Catalunya contra el 
govern del comte-duc Olivares, i el desencadenant de la Guerra dels Segadors (1640-
1659).  

La situació de clima bèl·lic va continuar a inicis del segle XVIII, amb la guerra de 
Successió a la corona espanyola (1701-14), en el marc d’un conflicte internacional 
d’abast europeu. 

Un cop superada la greu crisis econòmica i social del segle anterior, i coincidint amb la 
represa  del  progressiu augment de la població al segle XVIII, una bona part de les 
cases i masies del terme van ser reformades o ampliades. Els grans propietaris cedien 
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petites parcel·les de terra a treballadors i menestrals, a canvi d’una part de fruits o 
censos en diner o espècies. 

Fins a principis del segle XIX es va veure reforçat aquest augment de població, amb 
més de 500 habitants. Però a partir d’aquest moment, es va produir un important 
descens, per les constants migracions del camp a la ciutat o a les zones 
industrialitzades. Tanmateix, aquesta disminució de la població es va veure afavorida 
per les conseqüències dels diversos conflictes bèl·lics, com la Guerra del Francès, a 
principis de segle, i les tres guerres carlines, a les dècades dels anys 30, 40 i 70. De 
les guerres carlines resta el record entre els seus habitants de l’estada, tant de les 
tropes del rei com dels carlins, al poble. 

L’any 1936, després del cop d’Estat del 18 de juliol, amb l’Alzamiento Nacional, els 
partits fidels a la República varen formar les Milícies Antifeixistes, encarregades de 
controlar i neutralitzar  elements reaccionaris i feixistes. A Osona, aquestes milícies, 
que eren formades normalment per forasters, perseguien persones de dretes, de 
moviments catòlics i missaires, gent d'ordre, tant rics com o pobres i, en alguns casos, 
també catalanistes, votants d’Unió Democràtica.  

Durant els mesos de juliol i agost de l’any 1936 va ser cremat bona part dels 
continguts (imatges, robes, retaules, etc...) de les esglésies de Sant Cristòfol de 
Tavertet, Sant Bartomeu Sesgorgues, Sant Miquel de Sorerols, Sant Corneli i Santa 
Cília. 

Segons l’historiador Jaume Crosas6: “Tavertet -el poble més aïllat de la comarca, amb 
unes comunicacions molt difícils (el nucli més proper, l’Esquirol, era a unes dues hores 
de camí en aquells moments)- és l’indret on més violència interna detectem, de lluny 
comparable amb Pruit, amb un poblament totalment dispers”. 

El desenllaç final de la Guerra Civil va suposar la ruptura de les formes tradicionals de 
convivència, presents a molts pobles de la Catalunya interior, on la correlació de forces 
havia estat dominada pels estaments tradicionals: terratinents, botiguers i clergat. 

A Tavertet la repressió franquista destaca per la seva violència i agressivitat, per sobre 
de la comarca. 

El  període de la postguerra, caracteritzat pels problemes vinculats a la manca de 
recursos  econòmics, no va suposar una gran dificultat a una població en bona  part 
dedicada a les activitats agrícola-ramaderes. 

La característica principal que marca la personalitat de Tavertet és el seu històric 
aïllament, amb dificultats de relació exterior i el tancament ancestral. Als anys 1920, es 
van iniciar les obres de construcció de la carretera de Tavertet a l’Esquirol. L’obra, 
però, va quedar inacabada quan quedaven encara vuit quilòmetres per fer, al límit amb 
el municipi de l’Esquirol, al pla de can Codina. Després de repetides instàncies i 
pressions, les obres finalment van acabar l’any 1962. 

Al llarg de tot el segle XX i part del XXI, el frondós entorn del terme municipal de 
Tavertet i les seves excel·lents condicions climàtiques, l’han convertir en un lloc 
d’estiueig i de repòs, i punt de referència pels excursionistes. L’atractiu natural i 
monumental del terme ha permès impulsar activitats econòmiques encarades al 
turisme. 

6CROSAS CASADESÚS, J. (2004) Guerra i repressió al Collsacabra (Osona): 1936-1943: Pruit-Rupit-
Tavertet. Santa Coloma de Gramenet: Grupo de Historia José Berruezo. 
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3.3. INTRODUCCIÓ TOPONÍMICA, L’ESCUT MUNICIPAL I LA BANDERA  
 

 
Toponímia: 
 
El topònim de Tavertet és d’origen incert i consta ja a la documentació del segle XI 
amb la forma Tavertet. La família feudal dels Tavertet va donar nom al poble. 
 
Segons Joan Coromines7, hi podria haver diversos orígens, dos dels quals proposa 
com a més fiables: 

1. TABERNU(M) TECTUM, mot del llatí vulgar hispànic “barraca coberta, 
ensostrada”, del que deriva Taverntet i reduït tot seguit a Tavertet. 

2. TECÉR, mot pre-romà, que explica la situació d'aquests llocs, penjats damunt 
la ribera del Ter. Segons el coneixement del complex sorotàptic i l’ibero-basc, 
dona la base de la forma TRABA “edificació” al sorotàptic, amb formes 
apofòniques TREBA-, TARB-. Pel que fa a la terminació: 
a) Es pot postular TRABA-TECER-TI “l’habitatge damunt del Ter”, format amb 

aquell substantiu, combinat amb el nom Ter, i el sufix -ti, que en la 
toponímia pre-romana d’Osona es troba en molts compostos. 

b) Mantenint TRABA com a base, es pot suposar un TRABA-TEKTOS 
“habitatge ensostrat”, sorotàptic, ja que aquest participi de l’indoeuropeu 
comú TEG- “ensostrar” també seria sorotàptic i hi podria funcionar com a 
adjectiu femení. 

 
El seu gentilici és tavertenc i tavertenca.  
 
 
Escut: 
 
L’escut de Tavertet és un símbol oficial reconegut per la Generalitat. No té bandera 
oficial. 
 

                                                 
7JOAN COROMINES, ONOMASTICON CATALONIAE: https://oncat.iec.cat/ 
 
 

https://oncat.iec.cat/
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L’escut és caironat: d'atzur, un roc d'argent sobremuntat d'una creu grega fixada amb 
punta d'argent. Per timbre duu una corona mural de poble. 
El roc i la creu d'argent sobre camper d'atzur són les armes dels Tavertet, senyors del 
poble. Probablement l'escut faci referència a la situació del poble (representat per la 
creu en al·lusió a la parròquia), dalt d'una impressionant cinglera (que seria el roc). 
 
Va ser aprovat el 29 de maig de 1989 i publicat al DOGC el 16 de juny del mateix any 
amb el número 1156. 
 
  
 

3.4. LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 
 
 
Població: 
 
La superfície del terme municipal de Tavertet és de 32,49 Km², amb una població, 
segons el cens de l’any 2020, de 105 habitants. Per tant, la seva densitat demogràfica 
és de 3,2 habitants per Km².  
 
Segons els fogatges del segle XIV posteriors a l’any 1370, hi havia 20 focs, que es van 
mantenir fins a l’any 1553.  
La població va anar creixent durant els segles posteriors i va arribar a 400 habitants. A 
principis del segle XIX Tavertet comptava amb més de 500 habitants. 
Des d’aleshores es va iniciar una davallada progressiva i l’any 1900 va disminuir fins 
als 403 habitants. 
 
Tot i la petita revifalla produïda durant la primera meitat del segle XX, va continuar el 
despoblament del territori i, entre el 1950 i el 1960, va perdre un centenar de persones. 
Aquest decreixement va ser molt acusat a partir de l’any 1970, i va arribar fins als 97 
habitants l’any 1981. 
 
Durant les dècades dels anys 80 i 90 del segle passat, es va anar recuperant la 
població lentament: 97 habitants l’any 1981, 132 habitants l’any 1991 i 146 habitants 
l’any 2001. L’any 2005 es va arribar a 151 habitants8.  
 

                                                 
8 Informació extreta del web d’ENCICLIPEDIA CATALANA( https://www.enciclopedia.cat/) 

https://www.enciclopedia.cat/
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Durant els últims anys la tendència general és el decreixement vinculat a la frenada 
dels fluxos migratoris motivats per la crisi econòmica.    
 
 

Evolució demogràfica entre els anys 1717 i 2006: 
                           

 

Estadística de població. 1717-1960: població de fet; 1990-: població de dret. Font: Gràfica elaborada per: Wikipedia.  
 
 
Activitat econòmica: 

                 Font: HERMES: https://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_2.aspIdescat.  
 
Pel que fa l’economia, la major part de la població de Tavertet treballa en el sector dels 
serveis. Tot i no comptar amb gairebé cap tipus de servei sanitari ni educatiu, gràcies a 
la riquesa natural i patrimonial, s’han potenciat un seguit d’activitats relacionades amb 
el turisme, la gastronomia, la natura i l’esport.  
 
Pel que fa al sector primari, l’activitat agrícola no és especialment destacada, ja que la 
superfície de conreu no és la més adequada i són més importants les superfícies de 
pastures permanents i el terreny forestal. Els principals conreus són els farratges i els 
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cereals (ordi). D’altra banda, la ramaderia es dedica sobretot a la cria de bestiar porcí i 
boví9. 

El sector de la construcció va patir una enorme davallada degut al context de crisi 
econòmica. 

3.5. EQUIPAMENTS I ACTIVITATS SOBRE EL PATRIMONI 

Tavertet compta amb un escàs nombre d’equipaments patrimonials de titularitat 
pública i gestionats per l’Ajuntament:  

• L’Arxiu municipal (fitxa núm. 7). Des de l’any 1992 l’Oficina del Patrimoni
Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona desenvolupa un programa de
suport als arxius municipals de la província de Barcelona. L’arxiu de Tavertet
forma part del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius de la Diputació
de Barcelona.

• L’Oficina de Turisme. Situada als baixos de l’ajuntament; obre els caps de
setmana i festius de 10 h a 14 h. Compta amb el suport de la Diputació de
Barcelona i d’Osona Turisme.

Cal fer esment del paper difusor de la revista "Els cingles de Collsacabra", editada a 
Tavertet des dels anys setanta del segle passat fins a l’any 2015. 

D’altra banda, al municipi hi ha diversos itineraris senyalitzats per a fer-hi 
senderisme: 

• Tavertet- muralla ibèrica- pla o cingles del castell- puig de la Força.
• Tavertet- camí de Cantonigròs- Novelles- camí del torrent de la font de la Vena-

Drecera- Sant Corneli
• Tavertet- l’Avenc- collet de Rajols- collet de la Finestrica- Monteis- Tavertet.
• Tavertet- pont del torrent del Gorgàs- carretera- el Sunyer- balma de les

Piques- barret de la Perereda.
• Carretera de l’Esquirol- Tresserres- Sobiranes- Sant Miquel de Sorerols.
• Tavertet- Pont Vell- Molí Bernat- Salt del Molí.
• Camí de Tavertet a Rupit.

El municipi forma part de Natura Local, projecte global integrador d’eines 
tecnològiques, tendències en difusió i treball de camp, per a promocionar el patrimoni 
natural local. Es tracta d’una aplicació mòbil que permet utilitzar el mòbil com a 
navegador per a guiar i conèixer les singularitats de les rutes autoguiades dels 
diversos municipis que hi participen (www.naturalocal.net). 

A Tavertet hi ha dues associacions culturals: 
• L’Associació Amics de Tavertet.
• La Colla Gegantera de Tavertet.

Finalment, cal destacar el Cineclub Geganters de Tavertet, que té l'objectiu de 
dinamitzar la vida cultural del poble i al mateix temps oferir una programació estable de 

9 Informació extreta del web d’ENCICLIPEDIA CATALANA( https://www.enciclopedia.cat/)

https://www.enciclopedia.cat/
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cinema català. L'any 2019, l'Ajuntament de Tavertet i el Cineclub Geganters de 
Tavertet van signar amb l'Acadèmia del Cinema Català el conveni d'adhesió al 
Projecte de Circuit Estable de Cinema Català "Cicle Gaudí”. 
 
 
 
4. METODOLOGIA 
 
 
 

4.1. MARC TEÒRIC 
 
 
Aquest Mapa de Patrimoni Cultural ha estat realitzat per encàrrec de l'Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a petició i en col·laboració amb 
l'Ajuntament de Tavertet.  
 
L’objectiu d’aquest inventari és la recopilació exhaustiva de tots els elements 
susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars pels seus valors històrics, 
artístics, simbòlics o identitaris, seguint els criteris establerts per la citada Oficina. 
 
De cada bé cultural s’ha redactat una fitxa amb totes les dades que s’han pogut 
recopilar. Els elements han estat agrupats per ens patrimonials i, dins dels mateixos, 
ordenats en grups tipològics, en base a un treball previ de documentació bibliogràfica, 
d’arxius o d’informació oral, un treball exhaustiu sobre el terreny i un posterior treball 
de gabinet.  
 
Cal considerar el Mapa de Patrimoni Local com una eina dinàmica i activa, un 
element viu on s’hi poden afegir nous béns perquè es consideri oportú o apareguin 
elements desconeguts en el moment de la realització del treball, o se’n poden haver de 
treure per motius diversos, com per exemple la seva desaparició. S’ha d’entendre com 
una font d’informació bàsica que permet la recollida sistemàtica d’aquells elements que 
s’han preservat del passat o s’han incorporat recentment, i que han esdevingut un 
referent per ajudar a definir el tarannà i el territori d’una comunitat. Així, no tan sols es 
recullen aquells béns patrimonials immobles (edificis, conjunts arquitectònics, elements 
arquitectònics, obra civil o jaciments arqueològics) o mobles (elements urbans, 
objectes, col·leccions) o del patrimoni documental (fons d’imatges, fonts documentals i 
fons bibliogràfics) o del natural (zones d’interès natural i espècimens botànics 
singulars), sinó que també s’han inclòs tots aquells elements del patrimoni immaterial 
(manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral i música i dansa), més 
subjectes a les variacions culturals. 
 
Es tracta d’un instrument de coneixement de la globalitat del patrimoni local que 
ha de permetre tant la realització de tasques d’investigació i protecció (històrica, 
etnològica, natural...) com l’establiment de mesures per a la seva protecció, 
conservació i accés públic; així com la planificació de la seva rendibilització social; 
l’elaboració de programes de difusió (rutes didàctiques i/o turístiques, publicacions, 
jornades de debat, conferències,...); la presa de decisions en el planejament 
urbanístic, la planificació de la senyalització, etc. 
 
La redacció de les fitxes de l’inventari es fa d’acord amb els plecs tècnics i la base de 
dades facilitats per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i 
correspon a la següent tipologia: 
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1. Patrimoni immoble: 

1.1. Edificis 

1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics 

1.4. Jaciments arqueològics 

1.5. Obra civil 

2. Patrimoni moble: 

2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

3. Patrimoni documental: 

3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documental 

3.3. Fons bibliogràfic 

4. Patrimoni immaterial: 

4.1. Manifestacions festives 

4.2. Tècniques artesanals 

4.3. Tradició oral 

4.4. Música i dansa 

4.5. Costumari 

5. Patrimoni natural: 

5.1. Zones d’interès natural 

5.2. Espècimens botànics singulars 

5.3. Jaciments paleontològics. 

 
S’ha utilitzat el model de fitxa facilitat per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona, que conté les següents informacions: Codi; Número de Fitxa; Àmbit; 
Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús Actual; 
Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; 
Emplaçament; coordenades UTM; Altitud; Accés; Fitxes associades; Historia; 
Bibliografia; Protecció; Num. Inventari Generalitat; Autor de la fitxa; Data de registre; 
Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 
 
S’han intentat establir uns criteris de selecció, prioritzant els elements que s'han 
considerat rellevants pel seu valor material, col·lectiu o natural, que són testimoni de 
l’ocupació humana d’un territori, i que permeten tant obtenir un panorama complert de 
l’assentament rural, com de la realitat patrimonial del poble. 
 
D’altra banda, s’ha evitat valorar els elements només per la seva antiguitat, i s’han 
tingut en compte altres aspectes més específics i individuals. 
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Com a materials inventariables, en primer lloc, s’han inclòs tots aquells elements 
documentats per altres institucions i recollits en els següents organismes: 
 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Elements urbans i mobles. 
Generalitat de Catalunya. 

- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Carta 
Arqueològica. Generalitat de Catalunya. 

- Fitxes d'elements de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Generalitat de 
Catalunya. 

- Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de les Normes 
subsidiàries de planejament de Tavertet. Ajuntament de Tavertet. 

- Catàleg del conjunt històric-artístic de les Normes subsidiàries de planejament 
de Tavertet. Ajuntament de Tavertet. 
 

 
 
4.2. PROCESSOS DE TREBALL 

 
 

L’odre de les fases de treball recomanat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona s’inicia amb el buidat bibliogràfic, seguit del treball de camp i, 
finalment, l’elaboració de les fitxes i la redacció de l’informe.  
 
Un cop feta la recerca bibliogràfica i, degut a les dificultats de la pròpia naturalesa del 
treball de camp (edificis tancats, dificultat per a trobar els propietaris o llogaters i 
lentitud a la hora de realitzar les entrevistes) i de l’actual context de pandèmia de 
COVID-19, es va optar per intercalar el treball de camp amb l’elaboració de les fitxes.  
Finalment, es va dur a terme la redacció de la present memòria. 
 
 

4.2.1 RECERCA DOCUMENTAL 
 
Aquesta fase pretén donar una base documental al projecte, a partir del buidatge de 
diversos arxius històrics, fons i biblioteques. La recerca bibliogràfica es va centrar en el 
fons de la Biblioteca de Catalunya, i els de la xarxa de biblioteques públiques de la 
Diputació de Barcelona,  els fons d’història local de la biblioteca Joan Triadú de Vic, de 
l’Arxiu Històric Comarcal d’Osona, de l’Arxiu Episcopal de Vic, i el Catàleg Col·lectiu de 
les Universitats Catalanes. 
 
S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com la 
Catalunya Romànica, o el Costumari de Joan Amades, però d’altres ben concretes 
(vegeu bibliografia). També es van obtenir algunes referències isolades de la història 
local de la zona. 
 
Cal fer especial esment a dos llibres que han estat les obres de referència per a la 
redacció del present Mapa de Patrimoni: 

- PARÉS i GANYET, Q. (2001) La Despoblació rural i les masies del Collsacabra 
(2ª edició). Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana. 
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- BORBONET, A.; SANGLAS, J. (1999) Tavertet: el seu terme i els seus noms
de lloc. Barcelona: Abadia de Montserrat.

Aquestes consultes van permetre aportar valuosa informació a la recerca. 

Biblioteques consultades: 
- Biblioteca de Catalunya.
- Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
- Biblioteca Joan Triadú de Vic.
- Biblioteca Episcopal de Vic.
- Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor (servei de préstec interbibliotecari).
- Biblioteca de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de

Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Biblioteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Centres i institucions consultats: 
- Museu Episcopal de Vic.
- Museu Arqueològic de Catalunya.
- Consell Comarcal d’Osona.
- Centre Excursionista de Catalunya.
- Institut Cartogràfic de Catalunya.
- Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat

de Catalunya.
- Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya.
- Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Arxius consultats: 
- Arxiu Comarcal d’Osona.
- Arxiu Episcopal de Vic.
- Arxiu Municipal de Tavertet.
- Arxiu General de la Diputació de Barcelona.
- Arxiu Nacional de Catalunya
- Arxiu de la Corona d’Aragó

Arxius fotogràfics: 
- Fons documental. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de

Barcelona. SPAL.
- Institut Cartogràfic de Catalunya. Cartoteca.
- Fons de Montserrat Sagarra i Zacarini (Arxiu Nacional de Catalunya).
- Arxiu fotogràfic de Catalunya. Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
- Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

Inventaris consultats: 
- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA).
- Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (CC.AA.).
- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC).
- Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Ajuntament de

Tavertet.
- Catàleg del conjunt històric-artístic. Ajuntament de Tavertet.

Cal incloure tanmateix els següents inventaris, que s’han consultat via telemàtica: 
- Mapa de municipis amb camins ramaders: web amb indicació dels camins

classificats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya:
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http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/ 
- Arbres monumentals de Catalunya. inventari dels arbres monumentals de 

Catalunya i els arbres d'interès local i comarcal:  
 www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem. 
- Mapa dels Espais inclosos en el PEIN i les seves dades de l’aprovació:  

www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem. 
- Xarxa natura 2000, xarxa europea d'espais naturals protegits:  

www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem. 
- Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya:  

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/ 
 
Pel que fa a la planimetria emprada, s’han utilitzat els mapes virtuals de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, del municipi de Tavertet: topogràfic de 1:25.000; topogràfic 
de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha utilitzat 
el mapa de Vall de Sau Collsacabra. Mapa i Guia Excursionista, escala 1:40.000, de 
l’Editorial Alpina. 
 
 

4.2.2 TREBALL DE CAMP 
 
Per tal d’organitzar i facilitar el treball de camp, es va decidir dividir el terme en 
diferents zones, i es va procedir a fer les visites de tots els elements escollits durant la 
fase prèvia de documentació. 
 
Degut a la situació de pandèmia COVID-19, no va ser possible mantenir les reunions 
presencials amb persones coneixedores del municipi, amb afeccionats a la història 
local i al patrimoni natural, i amb propietaris o masovers de finques. Tot i així, gràcies a 
les gestions d’en Miquel Vilella, es van poder obtenir les informacions necessàries per 
a establir les bases del que havia de ser la recerca. 
 
A partir d’aquestes informacions i de la primera selecció d’elements, es va 
confeccionar una llista exhaustiva del patrimoni del terme. A continuació, es van dur a 
terme les visites que no havien resultat profitoses en el decurs de la primera ronda, i 
es van anar completant les fitxes de la resta de béns. 
 
Alguns elements no es van poder localitzar degut al seu estat ruïnós, per trobar-se 
emboscades o amagades per la vegetació, o bé dins de finques on no va ser possible 
l’accés. 
 
Durant el treball de camp, es van fotografiar en format digital els elements fitxats. Tot i 
així, de forma excepcional no es van poder obtenir fotografies d’alguns elements, per 
tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i s’han utilitzat les 
fotografies facilitades per l’ajuntament de Tavertet. 
Tampoc es van poder obtenir fotografies de totes les balmes degut a la dificultat del 
seu accés, i s’han utilitzat les obtingudes per internet. 
Tanmateix, es necessari puntualitzar que algunes masies es van haver de fotografiar 
de lluny, per trobar-se dins d’una propietat tancada. 
 
 

4.2.3 TREBALL DE GABINET 
 
El treball de gabinet s’ha intercalat amb el treball de camp, redactant les fitxes segons 
anàvem obtenint les dades i paral·lelament, cercant informació sobre legislació, 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/
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protecció legal, dades econòmiques i socials del municipi, plans estratègics i de 
sostenibilitat, boscos, biodiversitat, i cartografia.  

El treball de gabinet ha consistit en: 
• Consulta de la informació bibliogràfica i d'obres de caire general. Ex. Gran

Geografia Comarcal de Catalunya, Catalunya Romànica, Gran Enciclopèdia
Catalana...).

• Recerca d’informació de caire general del municipi (història local, dades del
medi físic, econòmiques, etc.).

• Consulta de centres de documentació i informació. Ex. Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Arxiu Comarcal d’Osona, etc.

• Estudi de la planimetria de Tavertet, per tal de dur a terme un primer
acostament geogràfic al municipi.

• Elaboració de la primera selecció dels elements.
• Organització de les visites del treball de camp.
• Processament de la informació obtinguda en el decurs del treball de camp.
• Procés de consultes personals.
• Selecció i tractament de les fotografies, que s’han adequat les fotografies a un

format pràctic per tal de poder treballar-hi.
• Redacció de les fitxes de la base de dades.
• Redacció de la present memòria tècnica.
• Repàs de les fitxes elaborades.

Les fitxes de cada element de l’inventari s’han elaborat amb la informació documental i 
la informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica, com escrita o oral, i s’ha dut a 
terme una anàlisi i un diagnòstic concret sobre la rellevància, potencialitat i possibilitats 
del patrimoni cultural de Tavertet. 

La fase final del treball ha consistit en redactar la present Memòria, amb totes les 
dades obtingudes i fetes les pertinents valoracions. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI

5.1. ELEMENTS FITXATS I NO FITXATS 

S’han fitxat un total de 262 elements del patrimoni cultural i natural de Tavertet, amb 
una gran diversitat de categories:  

Àmbits/Tipologies      Codi Nombre    % 
Àmbits 

 Nombre   % 
Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE 
Edificis  1.1 
Conjunts arquitectònics 1.2 
Elements arquitectònics 1.3 
Jaciments arqueològics 1.4 
Obra civil 1.5  

      167    62,45%  
  96        37,94% 
  1       0,41%   

          15        4,35%  
     41        16,20% 

            14          3,55% 
PATRIMONI MOBLE 
Elements urbans  2.1 
Objectes  2.2 
Col·leccions  2.3 

  13  5,14% 
  8  3,16%     
  2  0,80%  
  3   1,18%       

PATRIMONI DOCUMENTAL 
Fons d’imatges  3.1 
Fons documentals  3.2 
Fons bibliogràfics  3.3 

        11  4,74% 
      5   1,97%       

            6   2,77% 
      0     0,00% 

PATRIMONI IMMATERIAL 
Manifestacions festives  4.1 
Tècniques artesanals  4.2 
Tradició oral  4.3 
Música i dansa  4.4 
Costumari  4.5 

     24        9,49% 
 8     3,16%       

      0     0,00% 
    11     4,35% 

  5   1,98% 
      0  0,00% 

PATRIMONI NATURAL 
Zones d’interès  5.1 
Espècimens botànics  5.2 
Jaciment paleontològic 

 47       18,18% 
    35   13,83%      

        11   3,95% 
      1     0,40% 

TOTALS     262        100% 
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Tipologia dels elements inventariats 

S’observa, per la quantitat de fitxes, una preeminència dels elements de patrimoni 
immoble, especialment els edificis, sobre la resta. El volum del patrimoni immoble, 
amb un 62,45%, esdevé tan significatiu pel fet que comprèn edificis, conjunts 
arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil. 

Així, l’element tipològic més representats és l’edifici (37,94%), seguit dels jaciments 
arqueològics (16,20%) i de les zones d’interès (13,83%).   

Els següents elements tipològics més representats són els elements arquitectònics i la 
tradició oral, representant cada un d’ells en la mateixa proporció un 4,35% del total. El 
segueixen els espècimens botànics (3,95%), l’obra civil (3,55%) i les manifestacions 
festives (3,16%). 

També destaca el nombre de fons documentals  (2,77%), i el fons d’imatges i la 
música i dansa, representats en la mateixa proporció (1,97%). 

En les darreres posicions es troben els objectes (0,80%) i els conjunts arquitectònics i 
els jaciments paleontològics, representant cada un d’ells en la mateixa proporció un 
0,40% del total. 

58% 

0% 
7% 

25% 

5% 5% Edificis

Conjunts arquitectònics

Elements arquitectònics

Jaciments arqueològics

Obra civil

Elements urbans
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5.2. PATRIMONI IMMOBLE 

En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament de 
l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic i l’Inventari de Patrimoni Arqueològic del 
Departament de Cultura de la Generalitat. També s’ha utilitzat el Catàleg de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable i el Catàleg del conjunt històric-artístic de les 
Normes Subsidiàries de Tavertet de l’any 2003. 

63% 
1% 

7% 

27% 

2% 
Edificis

Conjunts arquitectònics

Elements arquitectònics

Jaciments arqueològics

Obra civil
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La Torre de la Vall. Fotografia: autora.

Edificis: 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 96 elements. S’han inclòs els principals llocs 
de culte: les esglésies de Sant Cristòfol (fitxa núm. 12), la de Sant Miquel de Sorerols 
(fitxa núm. 19), la de Sant Bartomeu Sesgorgues (fitxa núm. 11) i l’ermita de Sant 
Corneli (fitxa núm. 18). 

També edificis d’interès històric: les restes del castell de Cornil (fitxa núm. 53) i el 
castell de Sorerols (fitxa núm. 52).  

Finalment, s’han inclòs un gran nombre de masies escampades arreu del territori 
municipal, entre les que destaquen: la Torre de la Vall (fitxa núm. 153), el Vilar 
Sesgorgues (fitxa núm. 129), l’Avenc (fitxa núm. 154), el Noguer (fitxa núm. 168), el 
Crous (fitxa núm. 167), la Serra (fitxa núm.170), Rajols (fitxa núm. 159) o la Perereda 
(fitxa núm. 191), entre moltes d’altres més. 

Conjunts arquitectònics: 

Dins d’aquesta tipologia s’ha inclòs 1 element, que correspon al nucli urbà de Tavertet 
(fitxa núm. 190), amb els seus històrics carrers. 

Elements arquitectònics: 
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S’han inventariat 15 elements. Es tracta principalment de les fonts que es troben arreu 
del territori, com la font de l’Avellanosa (fitxa núm. 200), la font de Rajols (fitxa núm. 
149) o la font de Novelliques (fitxa núm. 160).

Jaciments: 

Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat 41 elements. Aquest elevat nombre de 
jaciments es correspon a un territori amb un subsol potencialment ric en ocupació 
humana. El patrimoni arqueològic de Tavertet planteja encara força interrogants, que 
es van resolent gràcies a la represa de la recerca arqueològica d’època prehistòrica a 
l’àrea del Cabreres i de la vall de Sau, l’any 2014, que compta amb el suport de la 
Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat i el suport logístic d 
l’ajuntament de Tavertet. Aquestes investigacions han aportat informació inèdita de les 
dinàmiques d’ocupació de la vall mitjana del riu Ter. 
Entre els jaciments es troben el dolmen de Sant Corneli (fitxa núm. 81), les fosses de 
l’Avenc (fitxa núm. 64), el jaciment del pla del castell (fitxa núm. 77) i la cova de les 
Pixarelles (fitxa núm. 57). 

Obra civil: 

Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat únicament 14 elements, entre els que 
destaca el pont del Molí Bernat (fitxa núm. 133). També s’ha inclòs el camí vell de 
Cantonigròs (fitxa núm. 250) i el camí vell de Rupit (fitxa núm. 229). 

5.3. PATRIMONI MOBLE 

62% 15% 

23% 

Elements urbans

Objectes

Col·leccions
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Gegants de Tavertet. Fotografia: http://www.gegantersdetavertet.org/ 

Dins d’aquest àmbit s’han inventariat únicament 13 elements, que s’adapten a les tres 
tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes i col·leccions.  

Pel que fa als béns mobles en mans de particulars, és evident que existeixen molts 
més dels que s’han inventariat. No s’ha pogut accedir a l’interior de moltes cases, i en 
algun casos no s’ha donat permís per documentar determinats béns.  

En destaquen especialment les campanes de Sant Cristòfol (fitxa núm. 237) i la 
col·lecció de materials de Tavertet al Museu Episcopal de Vic (fitxa núm. 249). 

5.4. PATRIMONI DOCUMENTAL 

42% 

58% Fons d'imatges

Fons documentals
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Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat únicament 11 elements. Els fons 
documentals  
i les fotografies corresponen majoritàriament als diversos arxius de consulta pública, 
que conserven documentació referent al municipi de Tavertet. 

En quant a fons fotogràfics s’han documentat: el fons de Quirze Parés i Ganyet (fitxa 
núm. 204), l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (fitxa núm. 1), la Memòria 
Digital de Catalunya (fitxa núm. 3), el fons del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
(fitxa núm. 2) i el fons fotogràfic de l'Arxiu Municipal (fitxa núm. 41). 

Pel que fa a fons documentals, s’han inventariat:  l’Arxiu Municipal (fitxa núm. 7), 
l’Arxiu parroquial de Sant Cristòfol (fitxa núm. 9) i els fons corresponents a Tavertet 
de l’Arxiu Comarcal d’Osona (fitxa núm. 4), l’Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa núm. 5), 
l’Arxiu Episcopal de Vic (fitxa núm. 6), i l'Arxiu Nacional de Catalunya (fitxa núm. 8). 

És possible que existeixi documentació històrica i imatges fotogràfiques que estan 
en mans de particulars que ja no viuen al municipi i/o sense classificar en diversos 
arxius. Tanmateix, aquest tipus de documentació resulta summament delicada de 
tractar ja que, quan es tracta de fons particulars, els seus titulars acostumen a 
no voler publicitat.  

Per últim, esmentar que no hi ha cap element inventariat com a fons bibliogràfic. 

5.5. PATRIMONI IMMATERIAL 

Entre els elements de patrimoni immaterial, destaquen els relacionats amb la tradició 
oral. S’han inventariat 11 elements de tradició oral, corresponents a les dites “a la 
Baumallera de la teulada en feien era” (fitxa núm. 39) i “a Tavertet, de la merda en fan 
paret” (fitxa núm. 25); i a les llegendes del El cabrer de l'Avenc (fitxa núm. 69), el 
castell de Tavertet (fitxa núm. 38), el Penitent de Tavertet i el Diable (fitxa núm. 29), els 
encantats del Molí Bernat (fitxa núm. 253), els segadors del Vilar Sesgorgues (fitxa 

33% 
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21% 

Manifestacions festives

Tradició oral

Música i dansa
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núm. 134), l'enigma de les Estaques de Surroca (fitxa núm. 27), la capella sense sant 
(fitxa núm. 137), la casa de Rajols (fitxa núm. 40) i Serrallonga (fitxa núm. 28). 

En quant a manifestacions festives, s’han inventariat 8 elements: la Festa Major (fitxa 
núm. 23), la Festa de Sant Antoni (fitxa núm. 21), la Festa de Sant Cristòfol (fitxa núm. 
22), la Pasqua Florida (fitxa núm. 24), la Trobada gegantera (fitxa núm. 252), l’Aplec 
de Sant Bartomeu Sesgorgues (fitxa núm. 10), l’Aplec de Sant Corneli (fitxa núm. 16) i 
l’Aplec de Sant Miquel de Sorerols (fitxa núm. 37). 

També s’han inclòs els 5 goigs que es canten, i els que es cantaven, que s’han pogut 
documentar: els de la Mare de Déu del Roser (fitxa núm. 15), els de Sant Bartomeu 
Sesgorgues (fitxa núm. 13), els de Sant Corneli (fitxa núm. 17), els de Sant Cristòfol 
(fitxa núm. 14) i els de Sant Miquel de Sorerols (fitxa núm. 26). 

Per últim, esmentar que no hi ha cap element inventariat com a tècnica artesanal ni 
com a costumari. 

Els elements relacionats amb el patrimoni immaterial són el resultat d’un teixit social 
dinàmic i desenvolupat, que s’adhereixen en una sèrie d’entitats culturals i veïnals. 

Alguns d’ells són relativament moderns i d’altres són compartits amb les tradicions i el 
cicle festiu català habitual (llegendes, sardanes, cançons, festes assenyalades, etc.) 
per la qual cosa no s’han inventariat. En aquesta tipologia, sovint es fa difícil triar el 
que és propi d’un municipi del que és més genèric a nivell comarcal o nacional. 

5.6. PATRIMONI NATURAL 
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Roure del pla dels Roures. Fotografia: autora. 

Els elements inventariats dins del Patrimoni Natural són 47, diferenciats entre els 
espècimens botànics, les zones d’interès natural i els jaciments paleontològics. 

S’han inclòs un gran nombre de zones d’interès (35), degut a que Tavertet és un 
municipi que té una bona part del territori dins l’Espai Natural Protegit del Collsacabra 
(fitxa núm. 31). S'hi documenten diversos indrets naturals i llocs d'interès paisatgístic, 
com els Salts de l’Avenc (fitxa núm. 158), el Mirador pla del Castell (fitxa núm. 218), la 
Cova del Serrat del vent (fitxa núm. 215), el Salt de Tirabous (fitxa núm. 140), el Salt 
del Molí Bernat (fitxa núm. 152), el Sot de Balà (fitxa núm. 138), la cova de la Bora 
Fosca (fitxa núm. 214), el puig de la Força (fitxa núm. 125), el Morro de l’Abella (fitxa 
núm. 155) i Rocallarga (fitxa núm. 201). 

Pel que fa a espècimens botànics s’han inventariat 11 elements: l’Alzina de la Serra 
(fitxa núm. 194), l’Alzina Grossa de les Marrades (fitxa núm. 225), l’Auró del carrer de 
Sau (fitxa núm. 244), el Faig de Cortils (fitxa núm. 226), els Faigs de la Vena (fitxa 
núm. 234), la Noguera de la plaça Major (fitxa núm. 243), el Roure de l'Amorriador 
(fitxa núm. 84), el Roure de la font de l’Avellanosa (fitxa núm. 86), els Roures de 
Tresserra (fitxa núm. 195) i els Roures del pla de la Devesa (fitxa núm. 188). 

Finalment s’ha inclòs el jaciment paleontològic de Tavertet (fitxa núm. 46). 
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5.7. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FITXATS 

5.7.1. ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ 

La major part dels béns inclosos al present Mapa de Patrimoni Cultural no gaudeixen 
de cap tipus de protecció (59%).  

Una bona part dels elements inventariats gaudeixen de protecció legal (36%), al 
trobar-se inclosos als catàlegs de protecció de les Normes Subsidiàries (NNSS). Una 
proporció insignificant de béns gaudeixen de protecció física (3%) i de protecció legal i 
física (2%). 

Elements protegits per normativa general: 

Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 11 d’octubre de 1993) són 
dos: 

o Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), declarats pel Govern de la Generalitat de
Catalunya (o anteriorment a 1993 per l’Estat)

o Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), objecte de protecció i catalogació per part
dels municipis, en el cas dels immobles. En el cas dels mobles, són els bens
catalogats.

D’altra banda, la llei atorga també una protecció genèrica a la resta de béns integrants 
del patrimoni cultural català. 

Pel que fa als BCIN val a dir que es corresponen amb els BIC (Bé d’Interès Cultural), 
categoria establerta per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
D’acord amb la llei espanyola de 1985 i la catalana de 1993, es consideren BCIN tots 
aquells elements fortificats que es troben emparats pel Decret de 22 d’abril de 1949 (o 
“decret dels castells”), el qual menciona que tots els castells d’Espanya, sigui quin 
sigui el seu estat de ruïna, queden sota la protecció de l’Estat, prenent la categoria de 
Monument històric-artístic (Bé d’Interès Cultural a partir de la llei de 1985). Després 
d’un inventari inicial, el 1968 se’n va fer un de nou que incloïa un nombre força alt 
d’elements. Tot i això, a mitjans dels anys 80 del segle passat, la Generalitat de 
Catalunya va refer el llistat de béns catalans inclosos als inventaris. El Ministeri va 

59% 

36% 

3% 2% 

Inexistent

Legal

Física

Legal i física
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donar d’alta 1.501 registres d’aquesta nova relació amb la categoria de BIC (a 
Catalunya, a partir de 1993, passaren a ser BCIN).  

Dins del terme municipal de Tavertet hi ha  6  elements catalogats com a BCIN: 
• Torre de la Vall. BCIN. R-I-51-0005735-00000. Decret 08-11-1988. BOE / 05-

05-1949.
• Torre de la Parareda. BCIN. R-I-51-0005736-00000. Decret 08-11-1988. BOE /

05-05-1949.
• Avenc de Tavertet (Edificacion fortificada). BCIN. R-I-51-0005737-00000.

Decret 08-11-1988. BOE / 05-05-1949.
• La Desvilar (Edificacion fortificada). BCIN. R-I-51-0005738-00000. Decret 08-

11-1988. BOE / 05-05-1949.
• Conjunt Històric Artístic Nucli Antic de Tavertet. BCIN. R-I-53-0000403-00000.

Incoació 05-09-1990. Declaració 25-11-1991. BOE Incoació / 29-09-1990. BOE
Declaració / 10-02-1992.

• Castell de Sorerols. BCIN / Monument històric / 22-04-1949 / 05-05-1949 / 40 /
3989-MH / D. 22-04-1949, BOE 5-5-1949.

Pel que fa a la categoria BCIL, s’ha de tenir en compte que ho són tots aquells 
elements inclosos dins d’un catàleg municipal redactat abans de la Llei 9/1993, de 
Patrimoni Cultural Català, o bé, tots aquells ja inclosos en Catàlegs de protecció 
aprovats posteriorment, i que hi consten com a BCIL. També ho són aquells que han 
estat declarats específicament BCIL pel ple municipal (pel consell comarcal en aquells 
municipis de menys de 5.000 habitants), en aplicació de l’article 17 de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.  
En el cas de Tavertet hi ha 5 jaciments arqueològics declarats com a BCIL: 

• Can Felo. 950 / Delimitació de Sòl Urbà. Aprovat definitivament per la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 22.12.1987.

• Coll s’Avenc. 951 / Delimitació de Sòl Urbà. Aprovat definitivament per la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 22.12.1987.

• Dolmen de Sant Corneli / 953 / Delimitació de Sòl Urbà. Aprovat definitivament
per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 22.12.1987.

• Pla del castell / 952 / Delimitació de Sòl Urbà. Aprovat definitivament per la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 22.12.1987.

• Tombes del Noguer. 954 / Delimitació de Sòl Urbà. Aprovat definitivament per
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 22.12.1987.

Pel que fa a la protecció del patrimoni natural, es troba regulada per la llei 12/1985 de 
13 de juny, d’espais naturals, i el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pels quals 
s’aprova el Pla d’espais d’interès natural (PEIN).  
En el cas de Tavertet es troba protegit: 

• L’Espai Natural del Collsacabra. Aprovat el 05.09.2006

Elements protegits per normativa local: 

La redacció de les Normes subsidiàries de planejament (NNSS) de Tavertet es va 
aprovar l’any 2003. Aquest document incorpora el Catàleg del conjunt històric-artístic i 
el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. 
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El Catàleg del conjunt històric-artístic regula i protegeix urbanísticament els 
elements d’interès històric i arquitectònic del nucli de Tavertet, que es qualifiquen com 
a zona de protecció especial. Els elements presents al catàleg són els següents: 

• Can Bufia.
• Can Carrera.
• Can Refredat.
• Can Serra.
• Can Mariano
• Ca l’Eulàlia.
• Cal Sabater.
• Can Jep.
• Can Vilar.
• Can Xicot.
• Can Cabré.
• Can Jufré.
• Can Pelat.
• Cal Sastre.
• Can Baumes.
• Can Crosas.
• Can Sarries.
• Can Correu.
• Can Corder.
• Can Curriu.
• Can Roquerol.
• Can Magre.
• La Pallissa.
• Can Pujolriu.
• Cal Cisteller.
• Cabanya de la Coromina.
• Can Xic.
• La Coromina.
• Can Casals.
• Can Venc.
• Can Mateu.
• Can Pau.
• Can Lluci.
• Can Pòlit.
• Can Baro.
• La Font.
• Casa Rectoral.
• Església de Sant Cristòfor.
• Can Nasari.
• Can Nogué.

Les Normes subsidiàries de planejament contemplen també el catàleg de masies, 
cases rurals i altres edificacions del municipi de Tavertet. Es tracta d’un instrument 
de planejament derivat que cataloga les masies i cases rurals que calgui preservar o 
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recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials 
i, alhora, les construccions rurals en desús que calgui rehabilitar. En aquest document 
es recullen les següents masies: 

• Baucells.
• El Villaret de Baix.
• El Villaret de Dalt.
• El Moner.
• Sant Bartomeu Sesgorgues.
• Església de Sant Bartomeu Sesgorgues.
• El Llobet.
• L’Arau.
• Tresserra.
• Mierons.
• Can Tafura.
• Les Valls.
• Sobiranes.
• Església de Sant Miquel de Sorerols
• Sant Miquel de Sorerols.
• Castell de Sorerols.
• La Feu.
• Santa Cília.
• La Sarment.
• Les Conques.
• El Vilar Sesgorgues.
• El Campàs.
• Surroca.
• L’Avenc.
• la Torre de la Vall.
• Novellas.
• Església de Sant Corneli.
• Managés.
• La Cau.
• El Perer.
• Rajols.
• L’Aubert.
• Les Baumes.
• El Castell.
• El Crous.
• El Sunyer de Dalt.
• La Parareda.
• El Noguer.
• La Corbera.
• El Pontí.
• Novelliques.
• La Quereda.
• Can Casals.
• La Fàbrega.
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• La Serra. 
• Font de Rajols. 
• Molí Bernat. 
• Pont de Molí Bernat. 

 
Tanmateix, les Normes subsidiàries de planejament incorporen l’Inventari del 
Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat, establint que els jaciments, 
els quals es troben tots a sòl no urbanitzable, es qualifiquen com a zona de protecció 
especial. 
 

 
Finalment, cal afegir que un bon nombre d’elements patrimonials del municipi es 
troben prèviament inclosos dins dels inventaris de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està gestionat per la Direcció 
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Iniciat l’any 1982, i amb 
diverses actualitzacions i ampliacions posteriors, aquest inventari inclou els béns 
integrants en les diferents categories de protecció que estableix la Llei 9/1993: béns 
culturals d’interès nacional (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de 
béns integrants del patrimoni cultural que defineix la llei però que no estan protegits 
fefaentment. 
El llistat d’elements de Tavertet que consta a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
la Generalitat és el següent: 

• La Torre. 
• Torre de Parareda.  
• L'Avenc.  
• El desvilar de Sant Bartomeu Sesgorgues. 
• Tavertet. 
• El Jofré. 
• Església de Sant Cristòfol de Tavertet. 
• Església de Sant Miquel de Sorerols. 
• Ermita de Sant Corneli. 
• Església de Sant Miquel de Sorerols. 
• Ermita de Sant Corneli. 
• Església de Sant Bartomeu Sesgorgues. 
• Rectoria de Sant Bartomeu Sesgorgues. 
• Can Nazari. 
• Can Pujolriu. 
• Can Bufia. 
• Rectoria. 
• La Coromina. 
• Con Rocarols. 
• Can Nazari. 
• Can Pujolriu. 
• Can Bufia. 
• Rectoria. 
• La Coromina. 
• Can Rocarol. 
• Cal Baró. 
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• Can LLuci. 
• Can Mateu. 
• La Pallissa. 
• Can Pòlit. 
• El Moner. 
• Sentfores. 
• Can Tafura. 
• Mas de Rajols. 
• Mas Surroca. 
• Masia el Campàs. 
• Miarons. 
• Mas el Perer. 
• Mas Tresserres. 
• Masia les Conques. 
• Església de Santa Cília de Sorerols. 
• Sobiranes. 
• Masoveria del Noguer. 
• Masia l’Arau. 
• Villaret de Dalt. 
• Villaret de Baix. 
• Can Juanola. 
• Can Noguer. 
• Can Pau Vell. 
• El Sunyer de Baix. 
• El Castell. 
• Masia la Serra. 
• Mas la Cau. 
• Masia el Noguer. 
• Masia el Crous. 
• Masia Monteis. 
• Novelles. 
• Novelliques. 
• Can Casals. 
• Masia el Pontí. 
• Masia les Baumes. 
• El Sunyer de Dalt. 
• Mas Corbera. 
• Les Valls. 
• Mas l’Aubet. 
• La Sarment. 
• Castell de Sorerols. 
• Cal Sastre. 
• Cal Cisteller. 
• Can Magre. 
• Cal Curriu. 
• Cal Cabré. 
• Can Vilar. 
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• Cal Xicot. 
• Can Refredat. 
• Can Venc. 
• Can Carrera. 
• Can Correu. 
• Can Mariano. 
• Ca l’Eulàlia. 
• Can Baumes. 
• Can Crosas. 
• El Llobet. 
• El Villaret. 
• Les Piques. 
• Collsapalomera. 
• Managès. 
• La Fàbrega. 
• La Torra. 
• careda. 
• La Cabanya de Novellas. 
• Can Serra. 
• La Casanova. 
• La Mesquita. 
• La Clota. 
• La Feu. 
• El Baucells. 
• La Corbera Vella. 
• Mas de Sorerols. 
• El sòcal. 
• Gironella. 
• Serrat  
• El Vilar. 
• Molí de Sobiranes. 
• Pont de Plaçariera. 
• Pont de Baumadestral. 
• Pont del Crous. 
• Molí Bernat. 
• Molí de la Coromina. 
• Forn de la Teuleria. 
• El Molí de Novelles. 
• El Pont del Molí Bernat. 
• Cal Sabater. 
• Can Jep. 
• Cal Pelat. 
• Can Sàrries. 
• Can Corder. 
• Cabana de la Coromina. 
• La Font. 
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L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat. Fou iniciat 
l’any 1982 i recull la informació per comarques mitjançant la realització de les Cartes 
Arqueològiques. Des de l’any 2001, aquest inventari inclou també els jaciments 
paleontològics i les intervencions arqueològiques negatives. 
A l’inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat es documenten 
els següents jaciments de Tavertet: 

• Can Tafura. 
• Serrat de les Cases. 
• Cort Llobrega. 
• Camp del Restopla. 
• Les Baumes. 
• Pla del Bosc. 
• Coll s’Avenc. 
• Font de la Vena. 
• El Pedró I 
• Rajols I. 
• Collet de Rajols. 
• Pla del Castell. 
• Can Felo. 
• Pla de la Barraca. 
• Coves de les Pixarelles. 
• Sant Corneli. 
• El Pedró II. 
• El pedró III. 
• Fosses de l’Avenc. 
• Roca Llarga. 
• Balma de la Font Nova. 
• La Rambla. 
• Balma de Sant Corneli. 
• La Rambla. 
• Balma de Sant Corneli. 
• Gravats del torrent de l’Abeurador. 
• Balma de la Roca dels Bugaders. 
• Balma de la Clota. 
• Tombes del Noguer. 
• Mas de sa Palomera. 
• Molí Bernat. 
• Torre de la Vall. 
• Castell de Sorerols. 
• El Quer. 
• Balma de les Piques. 
• Balma del Sunyer. 
• L’Espluga. 
• Molí del Sunyer. 
• Forn del Camí del Noguer. 
• Mas de l’Avenc. 
• Castell de Cornil. 
• Paradolmen de les Pixarelles. 
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• Sepulcre megalític de Pineda de la Serra. 
• Jaciment paleontològic de Tavertet. 

 
 
 

5.7.2. TITULARITAT 
 
 

 
 
La titularitat dels béns fitxats, majoritàriament és privada (80%). Tot i que el 
percentatge és molt menor, la quantitat de béns públics és prou significativa (20%). 
 
 
 

5.7.3. ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
L’estat de conservació dels elements inventariats és, en general, bastant bo.  
 

               
Pel que fa al patrimoni immoble, aquest manté un bon grau de conservació, a excepció 
del que resta en desús i abandonat. La utilització constant és la seva empara 
essencial. 
 
Diversos elements arquitectònics es troben en una situació precària degut a l’abandó 
ocasionat per la pèrdua de la utilitat per a la que foren construïts. 
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En quant al patrimoni moble, els objectes es troben també, a nivell general, en un bon 
estat. El patrimoni documental manté un bon estat de conservació, tot i que  seria 
necessari adoptar mesures de catalogació i conservació preventiva. En el cas dels 
elements en mans de particulars hi ha un risc més gran de pèrdua o deteriorament. 
 
Pel que fa al patrimoni immaterial, aquest gaudeix d’una bona salut, ja que és un 
element viu i dinàmic que configura un dels caràcters identitaris més forts. 
 
 
 

5.7.4. CRONOLOGIA 
 
 

         
 
Pel que fa a la cronologia dels elements patrimonials, la major part corresponen al 
període contemporani i modern.  
 
El període medieval té una significació molt menor que el modern, però també cal 
considerar que en alguns casos es dona una cronologia compartida. 
 
Cal fer referència a una gran part del patrimoni immoble, corresponent sobretot a 
elements arquitectònics i a obra civil, als quals no s'ha pogut atribuir un marc 
cronològic específic per desconeixement del mateix. 
 
Finalment, la prehistòria i el període ibèric i el romà es troben representats pel 
patrimoni arqueològic present al territori, que és prou significatiu. 
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- SOCIETAT CATALANA DE GNOMÒTICA: http://www.gnomonica.cat/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gnomonica.cat/


MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                TAVERTET 
Memòria Tècnica 
 
 
 

57 
 

 
7. ELEMENTS NO FITXATS 

 
 

En la realització de l’inventari s’han descartat els elements de patrimoni poc 
representatius dels valors originals, d’un estil o una època concreta, o bé per formar 
part d’un conjunt indeterminat dins del volum construït, o bé perquè ha perdut en el 
decurs de la història, aquells trets característics que el feien rellevant. 
 
També s’han descartat elements que havien estat rellevants però que han 
desaparegut, així com els elements que no s’han pogut localitzar. 
 
Degut al nombre elevadíssim de balmes i cavitats naturals (moltes presenten vestigis 
de murs al seu interior), s’han fitxat les més representatives i s’han descartat les altres 
ja que hom considera que caldria fer un treball a part sobre les mateixes i/o incloure-
les a un inventari específic sobre balmes. 
 
D’altra banda, i pel que fa al patrimoni documental, també s’han descartat fons 
documentals dels que és desconeix la seva ubicació, i dels que no es disposa de la 
suficient informació per a redactar la corresponent fitxa. 
 
En quant a les manifestacions festives, s’han descartat aquelles que són molt similars 
a les que es celebren a d’altres poblacions i que no tenen cap tret distintiu o 
característic. 
 
 
 

Llistat d’elements no fitxats: 
 
 
 
Denominació 
 

 
Codi 

 
Tipologia 

 
Àmbit 

 
Situació 

 
Motiu 

Cabana del 
Sunyer de 
Baix 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

El Sunyer 
de Baix 

Es troba enrunada i 
l’accés a l’indret totalment 
embardissat. 

Cabanya de 
Novelles 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Novelles Tot i que es troba inclòs 
com a pre-fitxa a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 36553), 
ja queda integrada dins la 
fitxa de la masia de 
Novelles. 

El Sòcal 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

 Tot i que es troba inclòs 
com a pre-fitxa a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 36564) 
es desconeix qualsevol 
informació relacionada 
amb la mateixa. Podria 
tractar-se de la 



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                TAVERTET 
Memòria Tècnica 
 
 
 

58 
 

desapareguda masia-
balma del Sucal 
(BORBONET,1999:77). 

Gironella 
 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

 Tot i que es troba inclòs 
com a pre-fitxa a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 36565) 
es desconeix qualsevol 
informació relacionada 
amb la mateixa. 

La Mesquita 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

 Tot i que es troba inclòs 
com a pre-fitxa a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 36558), 
probablement es refereix 
a la Clota o a la balma de 
la Clota o de la Mesquita. 

La Torra 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

 Tot i que es troba inclòs 
com a pre-fitxa a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 36549), 
probablement es refereix 
a la Torre de la Vall. 

Les Piques 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

 Tot i que es troba inclòs 
com a pre-fitxa a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 36538), 
probablement es refereix 
a la Balma de les Piques. 

Serrat 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

 Tot i que es troba inclòs 
com a pre-fitxa a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 36578), 
probablement es refereix 
a la Serra. 

L’Abella 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Cingle de 
l’Abella 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:74). 
No s’ha localitzat. 

El Carbonell 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

A ponent 
de l’Arau 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:75). 
No s’ha pogut localitzar. 

La Casanova 
del Roc 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Sot del 
Gorgàs 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:75). 
No s’ha pogut localitzar. 



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                TAVERTET 
Memòria Tècnica 
 
 
 

59 
 

La Casanova 
de Santa Cília 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Serrat de 
la 
Casanova 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:75). 
No s’ha pogut localitzar. 

El Corralàs 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Baga de 
l’Estret 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:76). 
No s’ha pogut localitzar. 

La Feu Xica 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Llevant de 
la Feu 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:76). 
No s’ha pogut localitzar. 

La Grevalosa 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Nord-est 
de Santa 
Cília 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:76). 
No s’ha pogut localitzar. 

La 
Mosquerassa 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Nord-est 
de 
Novelles 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:77). 
No s’ha pogut localitzar. 

La Tombassa 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Ponent de 
Tresserra 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:77). 
No s’ha pogut localitzar. 

La Feu Xica 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Llevant de 
la Feu 

Es conserven els vestigis 
d’una masia 
(BORBONET,1999:76). 
No s’ha pogut localitzar. 

Font de la 
plaça del 
Bisbe Guillen 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Nucli urbà Sense interès patrimonial. 

Col·lecció 
arqueològica 
de Jordi 
Sanglas 

2.3 Col·leccions Patrimoni 
moble 
 

 En morir Jordi Sanglas, la 
col·lecció fou repartida i 
dispersada.  

Castanyada 4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Tavertet Similar a la d’altres 
poblacions, sense cap tret 
característic. 

Cap d’Any 4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Tavertet Similar a la d’altres 
poblacions, sense cap tret 
característic. 

Cavalcada de 
Reis 

4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Tavertet Similar a la d’altres 
poblacions, sense cap tret 
característic. 

Carnaval 4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Tavertet Similar a la d’altres 
poblacions, sense cap tret 
característic. 

Nadal 4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Tavertet Similar a la d’altres 
poblacions, sense cap tret 
característic. 

Sant Joan 4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Tavertet Similar a la d’altres 
poblacions, sense cap tret 
característic. 
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Cova de la 
Núria 1 i 2 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Riera de 
Balà 

No s’hi ha accedit, tot i 
que hi figuren al web 
SPELEOINDEX http://esp
eleoindex.comht  

Coves de 
l’Emparrosana 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Roques de 
la Corbera 

No s’hi ha accedit, tot i 
que hi figuren al web 
SPELEOINDEX http://esp
eleoindex.comht 

Cova Gran M 5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Surroca No s’hi ha accedit, tot i 
que hi figuren al web 
SPELEOINDEX http://esp
eleoindex.comht 

Balma del Blat 
de Moro 
 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Cingle de 
l’Avenc 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del Bou 5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Torrent de 
les 
Conques 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma d’en 
Pontí, 
Novelles 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

 Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de la 
Recatera  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Torrent del 
Gorgàs 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del 
Puig de la 
Guardiola 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Pontí Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de la 
Cabanya de 
les Cabres  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Villaret de 
Baix 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del 
puig de les 
Baumes  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Les 
Baumes 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del 
Carbó  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Baga de 
Novelles 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma d’en 
Castell  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Font de la 
Vena 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de les 
Gotes 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Camí de 
Tavertet a 
Sau 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma Grossa 
de Monteis  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Monteis Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del Roc  
 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Casanova 
del Roc 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes de 
Rocafort  
 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Salt del 
Capellà 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de les 5.1 Àrea Patrimoni Novellique Només s’han fitxat les 

http://espeleoindex.comht/
http://espeleoindex.comht/
http://espeleoindex.comht/
http://espeleoindex.comht/
http://espeleoindex.comht/
http://espeleoindex.comht/
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Roques 
Grosses  

d’interès natural balmes més 
representatives. 

Balma 
Tancada  
 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Novelles Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes del 
Vinyal 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

L’Arau Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del 
Xarpat 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Camí de 
Sota-roca 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Cova de 
Brunyols 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Cingles de 
Balà 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Cova de la 
Feixa Fonda  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Novelles Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma sobre 
el Saltant de 
les Conques  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Villaret 
de Dalt 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes del 
Barretó  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Villaret 
de Dalt 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes del 
Regadiu  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Noguer Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de sota 
la Masia Vella  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Sant 
Miquel de 
Sorarols 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de sota 
Subiranes  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Subiranes Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes de 
Rocafort  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Subiranes Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de les 
Cabres  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Villaret 
de Baix 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del 
Garballó  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Villaret 
de Baix 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes del 
Bosc Condal  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Villaret 
de Baix 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes 
jussanes del 
Grau-Nyer 
 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Noguer Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del 
Noguer  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Noguer Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes del 
Camí vell de 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Noguer Només s’han fitxat les 
balmes més 
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Noguer a Sant 
Miquel  

representatives. 

Balmes del 
Salt del 
Noguer  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Noguer Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes de 
sota el camí 
del Vinyal  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Villaret 
de Dalt 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes del 
Vinyal  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Villaret 
de Dalt 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes de la 
Perarada  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Miarons Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes de la 
Gran Roca de 
les Basses  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Miarons Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Cova dels 
Teixidors 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Baga de 
Font-
rossell 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

La Tuna 
Fosca  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Sot de 
Balà 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de la 
Corbera Vella  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

La 
Corbera 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes del 
Molí de 
Sobiranes  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Molí de 
Sobiranes 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de la 
Vinya  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Crous Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes del 
Crous  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Crous Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de 
Serradavall I i 
II 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

La Serra Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes dels 
Tudons 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

La Serra Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del 
Sunyer de 
Dalt 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Sunyer 
de Dalt 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma vora 
les Roques de 
l’Enclusa 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Sunyer 
de Dalt 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de les 
Dones 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Sunyer 
de Dalt 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del 
Carbó  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Sunyer 
de Dalt  

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 
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Balma del 
Puig de la 
Guardiola 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

El Sunyer 
de Dalt 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes de la 
font del Ravalí 
 

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Novellique Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma sota 
Sant Corneli  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Sant 
Corneli 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de la 
font Nova  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

La Cau Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma del Roc   5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

La Cau Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes de 
Monteis  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Monteis Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma de 
l’Estret  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Monteis Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balmes sota el 
Puig de Rajols  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Monteis Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Balma o cova 
de la Tuna 
Fosca  

5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Monteis Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 

Cova de l’Arç  5.1 Àrea 
d’interès 

Patrimoni 
natural 

Riera de 
Balà 

Només s’han fitxat les 
balmes més 
representatives. 
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	Evolució demogràfica entre els anys 1717 i 2006:
	Estadística de població. 1717-1960: població de fet; 1990-: població de dret. Font: Gràfica elaborada per: Wikipedia.



