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llarg del segle XX és impre-
scindible per estimar-los i 
defensar-los. Només així, eix-
amplant les mires, els arbres 
ens deixaran veure un bosc 
que és capaç d’explicar-nos 
gran part de la història forest-
al i contemporània de Catalu-
nya. I només reconeixent-lo, 
des de totes bandes i tots 
junts, serem capaços d’aprof-
itar allò que generosament 
ens ofereix per retrobar el 
camí cap a un territori rural i 
un món més sostenible i just.

Memòria i Paisatge a 
Sant Mateu de Bages 
narra els grans canvis 
que els boscos i la cul-
tura en general han 
patit al llarg del segle 
XX.

Sant Mateu de Bages és un 
dels municipis amb més 
massa forestal de Catalunya, 
protagonitzada per boscos 
de pinassa, rouredes i, ja a 
terra més baixa, pinedes de 
pi blanc i conreus.Éss una 
trama rural viva on l’entorn, 
i en particular el bosc, i la 
cultura associada, és el prin-
cipal actiu i signifi cant de la 
població local.

Cap dels colors del verd que 
veiem és gratuït, i cap és 
immutable. El paisatge, com 
una sèrie d’obres d’art, és a la 
mercè del treball, economia 
i pertorbacions pròpies de 
cada època. En aquest teler, 
les condicions naturals pro-
posen, i la cultura disposa.

Conèixer què ha passat entre 
els boscos i la seva gent al 
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Em va agafar les mans 
i les posà en la terra

i em cremà per un moment. 
“tu vens d’ací, no pots canviar això”. 

Ell entenia tot el que deien els arbres, 
jo només sentia vent.

Em va alçar contra el cel 
per a seure’m als muscles 

i esclatà la meua ment. 
“jo sóc d’ací, no puc canviar això”. 

i vaig entendre tot el que deien els arbres 
on només sentia vent.

(...)

Hem de fer un esforç 
per a escoltar els arbres
o només quedarà vent!

Feliu Ventura (Xàtiva, 1976), ‘‘El què diuen els arbres’,  2005
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les obagues i solanes. A l’alçada de 
Valls de Torruella desemboca al 
Cardener. La riera de Coaner pas-
sa de passada per Salo i no és fins 
al poble o parròquia de Coaner, 
que li dóna el nom, que la riera 
passeja al llarg del territori i llueix.  

El paisatge de Salo és divers i 
modelat per les rieres que delimi-
ten serres i defineixen diferents 
aprofitaments de l’economia rural. 
S’hi poden diferenciar dues zones. 
La més meridional, que limita amb 
la serra de Castelltallat, és abrup-
ta i de difícil treball al camp.  Les 
fortes pendents de la zona d’obaga, 
que es dirigeixen de la carena de 
la serra de Castelltallat i de Torri-
balta, fan que el conreu a aquesta 

Salo és un llogaret de Sant Mateu 
de Bages situat a l’extrem nord-
est, limitant amb el Solsonès i, al 
nord, amb el municipi de Navàs. 
Antigament Salo era un territori 
defensat per un castell propi, el 
Castell de Salo o Salau, documen-
tat de l’any 966. Més endavant 
incorpora el poble de Mejà, que 
havia tingut identitat parroquial 
pròpia. 

Part de la zona sud-oest de Salo 
va ser afectada pel Gran Incen-
di Forestal del 1998, i part de la 
zona més meridional (a la zona de 
Fontfreda) pel Gran Incendi del 
1994, tot i que en molta menor 
mesura. 

Salo, i especialment la seva zona 
més meridional, és un territori 
escarpat i modulat per dues grans 
rieres, la de Coaner i la de Salo, 
que s’escolen entre les serres de 
Castelltallat, Torribalta, i de les 
Garrigues. 

Al pont de les Dues Aigües les 
rieres de Vallmanya i de Mata-
margó s’uneixen per a formar la 
riera de Salo, que en el seu curs 
recull l’aigua de torrents i rases de 
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Què és un bosc madur?

Molt sovint es parla de bosc 
madur, un bosc adult i vell, 
com a indicador d’una alta 
qualitat ecològica. No hi ha 
consens sobre què  signifi ca 
la qualitat ecològica i a nivell 
acadèmic hi ha un intens debat 
sobre quin és el paper de l’ho-
me en  la formació i conserva-
ció dels boscos madurs. Mentre 
una corrent apunta en què un 
bosc madur  és aquell on la 
interferència humana ha estat 
mínima, cada cop és més reco-
neguda la contribució positiva 
de les pràctiques agroforestals 
en la conformació dels boscos 
madurs, especialment en els 
boscos mediterranis (Boada, 
2011). Sí que és àmpliament 
acceptat que els boscos madurs 
són un dels ecosistemes més 
complexos, rics i estables de 
Catalunya, i uns dels més escas-
sos.  La complexitat es trasllada 
en una gran biodiversitat, una 
gran diversitat cultural, i alhora 
en una important capacitat per 
a refer-se de pertorbacions amb 
les quals ha crescut i evolucio-
nat el propi bosc. 

zona hi sigui poc viable. La gran 
majoria de terres de conreu es 
troben a la zona de Mejà, ja a so-
lana.  El bosc frondós de pinasses 
de l’obaga és considerat un ‘bosc 
madur’ pels ecòlegs.

A l’obaga hi trobem principalment 
boscos de pinassa i, a la solana, 
boscos mixtos de pi blanc i pinas-
sa. A les zones d’obaga afectades 
pel foc del 1998 hi trobem roure-
des joves que han nascut i crescut 
del rebrot. 

A les vores dels cursos d’aigua més 
abundants hi trobem plantes i ar-
bres pròpies dels boscos de ribera.  

MAPA HÀBITATS

Coaner
Riera de Salo

Hàbitats de Salo i Coaner. Autor: L’ARADA. 
Font: Generalitat de Catalunya, 2011

a refer-se de pertorbacions amb 
les quals ha crescut i evolucio-
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Antigament, abans de la fil·loxera, 
bona part dels racons del bosc de 
Salo eren ocupats per  feixes de 
vinya.  Barraques de pedra seca i 
parets de pedra al bosc ens dela-
ten aquest passat. 

La crisi de la fil·loxera, l’arribada 
de la serra mecànica, i l’obertura 
de la fàbrica de Colònia Valls (el 
1903), va fer que a principis de 
segle Salo perdés població, prin-
cipalment de masovers i també 
algun petit propietari, que cerca-
ven millors condicions treballant a 
jornal a la fàbrica. 

La xarxa de camins de  Salo es 
centrava en camins de ferradu-
ra i de bast, per on no podien ni 
transitar-hi carros.  En els seus 
llibres de principis de segle Edu-
ard Girbal (Girona 1881, Barcelona 
1947) descriu Salo com a un racó 
de món, aïllat.  De colònia Valls a 
Salo només hi havia un camí de 
ferradura que seguia la riera de 
Salo, i s’hi trigava 3 o 4 hores (Gir-
bal, Oratjol de la Serra, 1919).

Fins ben entrat el segle XX Salo 
acollia un bona diversitat d’oficis 
relacionats amb la pagesia. Dispo-

FEINES I OFICIS DE SALO

Llenya tallada al pont de les Dues Aigües, 
1913. Font: Arxiu Excursionista de Cata-
lunya. 
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La història de Salo novel·lada: 
Eduard Girbal

Eduard Girbal i Jaume (Girona, 
1881 — Barcelona, 1947) fou un 
escriptor. És considerat un impor-
tant escriptor ruralista de princi-
pis del segle XX. 
Moltes de les seves novel·les són 
ambientades a Salo, poble on va 
instal·lar-s’hi i viure una llarga 
temporada de la seva vida. 

La triologia ‘Agre de la terra’ havia 
de comptar amb quatre llibres, 
tres dels quals es van reeditar a 
partir de l’any 2000 per edicions 
1984: L’estrella amb cua (1919), La 
tragèdia de cal Pere Llarg (1923), 
i Oratjol de la Serra (1919), nom 
fi ctici que es correpon a Salo.

En aquestes novel·les també hi  
trobem interessants descripcions 
dels pobles veïns de Castelltallat, 
Sant Mateu, Palà de Torruella, 
Matamargó i Vallmanya. 

sava d’un moliner, un forner, un 
ferrer, un botiguer, un fuster i un 
barber.  També hi havia un pas-
tor, d’ofi ci, perquè a principis de 
segle ja no hi havia ramat.  I ofi cis 
que comportaven llargues estades 
al bosc com els escorçaires, els 
pegaires o els carboners. I evi-
dentment els talladors i peladors, i 
serradors.  

A vegades la estretor y lo esca-
brós del viarany de ferradura 
obligava a peons y cavallers a 
passar d’un a un, afi lerats caute-
losament y a distanciarse.

Eduard Girbal, La tragedia de Ca’l Pere Llarch 
(1920)

Progressivament, amb l’aparició 
dels combustibles fòssils que des-
placen a la llenya i carbó vegetal, 
i del tint sintètic que desplaça les 
escorces, així com l’arribada de la 
competència de fusta, els ofi cis 
relacionats amb el bosc es van 
perdent. 

La botiga més propera que te-
níem era a Salo: hi havia dues 
botigues, forn de pa, ferrer, dos 
molins, barber, modista i mestra. 
Tot alhora!

Lluís Rojas, cal Rojas (Mejà, Salo), 1947.
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ELS ESCORÇAIRES 

S’entén per escorça la pell que es 
pot treure del pi sense fer-li cap 
ferida, o sia sense que l’arrenca-
da li faci plorar reïna.

Costumari català per a usos i costums del bon 
pagès sobre boscos i arbredes (1920).

L’escorça, principalment la de pi 
blanc, era aprofitada per a la in-
dústria de l’adoberia, com a tint i 
com a blanquejador, i també (tot i 
que en  menor mesura) com a ter-
ra de planter.  Es va practicar fins 
entrats els anys setanta. S’apro-
fitaven els pins que tenien més 
escorça.  A diferència dels carbo-
ners i els pegaires, els escorçaires 
no passaven tota la temporada al 
bosc.  Encara avui, principalment 
a les zones soleies, es poden veure 
pins que antigament havien estat 
escorçats. 

Per allà a l’octubre, una colla 
d’escorçayres baxaven d’Ard`-
veol  Pinós pelant els boscos del 
senyor Jaume Roquerols 

Eduard Girbal, La tragedia de Ca’l Pere Llarch 
(1920)

‘Aquí el que s’havia fet era arre-
plegar l’escorça. I se li treia tota 
l’escorça sense arribar a la pell 
perquè sinó l’haguessis matat. 
Amb un aixol que es deia arren-
caven l’escorça, i es posava una 
borrassa a terra per recollir-la.  I 
cap a Igualada a les fabriques de 
tint.

Miquel Ferrer, Cal Sec, (Castelltallat),1932.

ELS PEGAIRES

Un dels usos sorgits dels boscos 
de Sant Mateu de Bages va ser 
l’obtenció de pega, mitjançant un 
procés de doble destil·lació de les 
teies de pi blanc (i també alguna 
pinassa). S’utilitzava per imper-
meabilitzar o tapar juntures, com 
ara bótes de vi o soles de sabata. 
Antigament també s’havia fet 
servir per guarir bestiar, sobretot 
en cas de dislocació de les extre-
mitats. 

La zona de Salo era coneguda 
per la seva pega. Es venia a ciu-
tat i també al veïnat. Un dels més 
coneguts era el forn del Semís, 
ubicat a la finca del citat mas, de 

 
ESCORÇAIRES I PEGAIRES
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ESCORÇAIRES I PEGAIRES Coaner, i també el de can Batlle (a 

Mejà), que  el portava la mateixa 
família que el del Semís.  

A Sant Mateu de Bages i el seu 
entorn més immediat (Pinós, 
Aguilar de Segarra i Cardona) 
s’han localitzat un total de 14 
pegueres, però la del Semís és la 
més vistosa. És ubicada en un 
dels vessants suds de la serra de 
Torribalta, gairebé al fons de la 
vall, en un bosc proper a la riera 
de Coaner. De fet, els forns se 
solien construir aprofitant el pen-
dent. Van funcionar a principis la 
dècada del 1970.

La pega negra s’obté de la destil-
lació destructiva de la resina de 
diferents plantes, principalment 
el pi blanc. Es tracta d’un procés 
que es duia a terme a les anome-
nades pegueres o forns de pega, 
i que feia una persona que en 
coneixia bé el procés, l’anomenat 
pegaire, que s’instal·lava a la finca 
mentre el forn era actiu. Es trac-
tava d’una activitat efímera, de la 
mateixa manera que ho eren les 
construccions que habitava el pe-
gaire i, a vegades, la seva família 
(habitualment eren barraques al 
costat del mateix forn). El pegai-
re treballava en un mateix forn 
mentre l’entorn oferís matèria pri-

mera per elaborar el producte. 
Sovint, al costat d’una peguera 
s’hi trobava un forn de ginebre, 
que normalment treballaven les 
dones de la família dels pegaires. 
El procés d’obtenció era similar al 
que es seguia a les pegueres. L’oli 
resultant s’utilitzava per a usos 
medicinals, tant en humans com 
en bestiar. 

De forns de pega també en re-
cordo veure’n funcionar. La pega 
es venia, se’n gastava molta, i 
també era curatiu.

Lluís Rojas, cal Rojas (Mejà, Salo), 1947.

Els forns de pega els havia vist 
funcionar.  Recordo passar per 
la  carretera i veure el fum.

Joan Borràs, cal Quelet (Salo), 1957.

També collien soques de gine-
bre. Feien un forat i s’hi feia foc 
i s’hi posava una olla amb les 
soques dins. El ginebre porta 
com a pega. Amb l’escalfor allò 
es fonia i la pega saltava a baix a 
aquella olla. 

Dolors Carbonell, cal Marc (Castelltallat), 1931.
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 ITINERARI PELS ENTORNS DE LA 
RIERA DE SALO I COANER

Detalls tècnics

Difi cultat: mitjana
Distància: 14,7 km
Desnivell acumulat: 382 m
Pendent mitjana: 9,5, -9,5
Cota màxima: 640 m
Cota mínima: 401 m

10

11

Decàleg del visi-
tant benvingut

El bosc és privat, i el 
propietari te l’ofereix de 
bon grat passejar-hi i 
conèixer-lo. Respecte el 
bosc i els veïns com et 
respecten a tu: 
- No tiris deixalles.
- No encenguis foc.
- No malmetis l’entorn.
- Sigues cautelós amb els 
fi lats de les pastures de 
vaques: si obres un pas, 
tanca’l.  
-No t’aventuris a provar 
camins.
- Si sou més de 10 
persones, contacta amb 
nosaltres. 

Porta calçat i roba cò-
mode.
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EL FORN DE PEGA DEL SEMÍS

S’aprofi taven les soques dels pins 
que porten teia quan es podreix 
una mica la fusta queda la teia, 
doncs aprofi taven aquestes so-
ques. De teies aquí al forn també 
n’havia portat el Marsinyac de 
Calaf . Jo l’havia vist funcionar. 
Me’n recordo com si fos ara, i s’hi 
estava tot l’hivern.
El pegaire era el Joanet de l’Alzina 
d’Alinyà.  La seva família feia tots 
els forns de pega de la zona. Aquí 
al forn del Semís els seus pares 
hi tenien tres barraques: una pel 
mosso, una pel ruc i una per ells. 
Més endavant ja tenien una casa 
que es deia Cal Masover.  Baixa-
ven d’Alinyà, feien pega i pagaven 
un tant al propietari. La pega la 
posaven en bidons i se la venien,  
la portaven a Manresa o allà on 
fos, i també venien a buscar-la.  

El forn de pega d’aquí al Semís 
va funcionar fi ns l’any 1963. El 
meu pare i el meu avi l’havien vist 
sempre funcionar, i el pegaire era 
el pare del Joanet. 

Josep Viladés, casa Semís, 1953.

EL FORN DE PEGA DE CAN 
BATLLE

El forn de pega de Can Batlle es 
troba a l’antic poble de Mejà.  Fou 
construït pel mateix pegaire, Joan 
Tarrés, que era d’Alzina d’Alinyà. 
Quan el fred arribava a Alinyà 
baixaven a fer pega a la zona de 
Salo. L’Isidre, el fi ll que també era 
pegaire, i el Joan baixaven cami-
nant i trigaven fi ns a 25 hores. Un 
cop aquí anaven a arrencar les so-
ques dels arbres que havien tallat 
i, a cop de magall , les arrencaven 
i les duien fi ns al forn, on prepe-
raven les teies.  La pega es recollia 
en bidons o presa. Aquesta últi-
ma, per a refredar-la i tallar-la, es 
posava estesa al terra damunt de 
cendra. 

Isidre Dalmases, can Batlle (Mejà, Salo), 1948. 

A diferència d’altres forns de 
pega, el de can Batlle no disposa-
va de barraca de pegaire perquè 
els pegaires s’estaven a la casa. 
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El forn consisteix en dues cavitats 
excavades al sòl: a la més gran 
(anomenada pou) s’hi dipositaven 
teies riques en resina. Un cop ple, 
es tapava amb brossa vegetal i s’hi 
encenia foc. La combustió lenta 
(en somort),  provoca que les teies 
vagin alliberant la resina que, en 
forma líquida, s’acumula a la part 
inferior del pou. En aquest primer 
procés s’obté quitrà, que ja es pot 
comercialitzar. Però si el quitrà se 
sotmet a una segona destil·lació 
(també mitjançant combustió, du-
rant la qual es fa molta fl amarada) 
se’n obté la pega.  En un primer 
moment es troba en estat líquid, 
però en refredar-se se solidifi ca. 
Per comercialitzar-la, es tallava 
en porcions més petites. 

Pou

Vessant

Esquema d’una peguera.  Font: Territori de 
Masies, Paisatges, biodiversitat i Món Rural al 
Solsonès (L’ARADA, 2014)

Brossa

Teia Quitrà
Rajola

de pega

Pastera

Olla

De boscos regulars a boscos 
irregulars

Un bosc regular és indicador 
d’un bosc treballat. Acostuma 
a tenir arbres d ‘alçada similar, 
amb un sotabosc poc dens. És el 
bosc predominant amb una di-
versitat d’aprofi taments forestals 
important. A partir de la dècada 
del 1960, amb la promoció de la 
pinassa per a l’extracció de pals. 
S’entra al bosc per tallar tan sols 
els arbres més bons a nivell eco-
nòmic (la tallada de selecció). El 
resultat és un bosc irregular, amb 
arbres de diferents mides i edats, 
i amb continuïtat de combustible 
des del sòl fi ns a la capçada molt 
important.  Aquests boscos són 
més sensibles a la propagació 
dels incendis forestals. 

La superfície forestal de Catalu-
nya és una de les més importants 
d’Europa. El 80% dels boscos de 
Catalunya, i el 100% dels boscos 
de Sant Mateu de Bages, són de 
propietat privada. 

L’aprofi tament forestal té un 
pes molt reduït en l’economia 
catalana (0,03% del PIB català 
segons dades del 2009 1) i ocupa 
directament a menys de 2.000 
persones. Paradoxalment, a Ca-
talunya els boscos ocupen el 60% 
de la superfície, i a Castelltallat, 
al llarg del segle XX,han ocupat 
entre el 80 i el 90%.  

1 El valor ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya. Caracter-
ització d’impactes i funcions territorials del sector agropecuari i 
càlcul d’externalitats. Fundació del Món Rural. Lleida, 2010
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La força motriu de l’aigua ha estat 
històricament aprofitada per 
desenvolupar diferents activitats 
que s’ubicaven al costat de rius i 
rieres. 

Molins i serradores n’eren les 
més habituals i, en ocasions, una 
mateix habitatge o unitat d’edifi-
cacions albergava aquestes dues 
activitats. 

Aquestes mateixes cases, a més 
a més, acostumaven a ser de les 
poques que tenien llum abans del 
desplegament de la xarxa elèctri-
ca: també gràcies a la força de l’ai-
gua, la generaven amb turbines. 

Per aprofitar al màxim l’aprofita-
ment de l’aigua i la seva força mo-
triu, molt sovint els molins tenien 
activitats associades com ferreri-
es, turbines per fer llum, premses 
d’oli i de vi, o escairadores. A 
més, hi solia haver l’habitatge del 
moliner, que s’acostumava a dir 
cal Moliner. 

Els molins eren un punt de tro-
bada molt important pels pobles, 
tant pel què fa al comerç com a 
punt de trobada de gent.  S’abas-

tien de cursos poc abundants i 
irregulars i disposaven de basses 
molt grans per poder retenir més 
aigua.

A la zona de Salo hi trobem dife-
rents molins. El Molí de Salo, que 
dóna nom a la casa, era l’encar-
regat de fer farina per a animals, 
i farina per pa per moltes cases 
del poble i pobles veïns. També 
tenia molí d’oli. Aigües amunt, a 
la riera de Matamargó i la riera 
de Vallmanya, hi trobem també 
varis molins, com el de Plaixats, 
Torrescassana, (a Matamargó), o 
el molí de Bonsfills (a Vallmanya). 
La riera de Coaner acull tam-
bé molins com el del Semís (que 
era dels pocs de la zona que feia 
farina blanca, destinada a fer pa), 
i el de les Feixes de Coaner, que 
també era d’oli., i que es nodria de 
la riera de Salo. 

De molins n ‘hi havia de farina, 
pels porcs. perquè llavors no es 
comprava el ranxo que donen 
ara, llavors feien farina i apa. Era 
al poble de Salo a baix a la rasa, 
al fons de tot. 

Dolors Carbonell, cal Marc (Castelltallat), 1931.

LA FORÇA MOTRIU DE L’AIGUA
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Portaven el blat i se’ls cobrava un 
cortà per quartera. La quartera te 
12 cortans i dels 12 els hi dona-
ven un cortà i els altres 11 els hi 
donaven amb farina. La deixaven 
aquí. Si molien tot el dia em sem-
bla que feien 40 corteres cada dia. 
Quan hi havia aigua podien mol-
dre tot el dia. Es va moldre farina 
blanca fins  la dècada del 1940. 

Josep Viladés, casa Semís (Salo), 1953

La força motriu de les rieres també 
s’aprofitaven per a serrar la fusta 
que es tallava del bosc, principal-
ment de pinassa. 

Les serradores hidràuliques te-
nien un seguit de màquines que, 
mogudes amb l’energia de l’aigua, 
serraven longitudinalment els 
troncs. En el cas del Semís, a més 
a més, hi havia hagut un fuster, 
amb la qual cosa ja fabricava els 
productes acabats, principalment 
elaborats amb pins que sortien 
de la mateixa obaga de la finca. A 
diferència de les serradores més 
industrials (que serraven els pins 
prèviament seleccionats per fer-ne 
pals), serradores com la del Semís 
elaboraven, principalment, taulons 
i fustes fetes a mida per fer els 
mobles i gàbies de conills i d’altre 

bestiar. Moguda per les aigües 
de la riera de Coaner,  era l’única 
que hi havia a la zona, i va estar 
activa fins a final de la dècada del 
1960. Antigament hi havia hagut 
també la serradora de Roquerols. 
Per fer funcionar la maquinària, 
hi havia una resclosa i un rec que 
anava cap a la bassa. Fins fa uns 
trenta anys, la riera pràcticament 
no s’assecava mai (si ho feia, era 
principalment al mes d’agost). No 
obstant, sempre calia racionar 
l’aigua per mirar que l’activitat no 
quedés aturada. 

Els pins que es tallaven es mar-
caven. Els que anaven per pals es 
marcaven amb dues marques de 
destral. Els que anaven per serra-
dora, amb quatre. 

Jesús Rovira, cal Pardís (Salo), 1952

A Roquerols hi havia hagut una 
serradora. Jo més o menys l’ha-
via vist a funcionar però no amb 
l’apogeu que havia tingut. Perquè 
hi havia hagut treballadors... I  
també n’hi havia hagut una altra, 
petita.

Francisca Clotet, cal Paradís (Salo), 1922
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Altres aprofitaments de l’aigua 
de rieres i basses

Un dels usos tradicionals que 
s’extreien de les basses i boscos 
de ribera eren els vímets, per fer-
ne cistelleria. Moltes cases en te-
nien a les basses. El procediment 
requeria posar els vímets uns dies 
a la bassa, fins que arrelaven. Lla-
vors, ja es podien pelar i estaven 
a punt per a la manufactura de 
cistells, que anava a càrrec dels 
cistellers, els quals es desplaçaven 
a les cases per fabricar cistells 
d’aquells vímets que ja tenien a 
punt. 

a

Els entorns de les rieres i rius 
tenen una vegetació pròpia. Això 
és degut a les particularitats dels 
sòls que circumden les masses 
d’aigua. Aquests sòls presenten 
el nivell freàtic molt proper a la 
superfície i és precisament aquí 
on s’hi instal·len les espècies amb 
més necessitats hídriques. A me-
sura que ens allunyem de les ribes 
trobarem espècies amb menys 
exigències d’aquest tipus.

Les espècies es distribuiran al vol-
tant de les ribes segons les seves 
necessitats hídriques. D’aquesta 
manera trobarem que el salze 
blanc i el vern estaran sempre 
a tocar de l’aigua, on el sòl està 
pràcticament inundat d’aigua.  A 
mesura que ens apartem del curs 
d’aigua trobarem indistintament, 
l’àlber, el freixe de fulla petita i el 
pollancre. Aquestes tres espècies 
toleren molt millor la manca d’ai-
gua en situacions de secada. L’om 
també és una espècie habitual 
d’aquests boscos, però tolera molt 
millor les condicions de manca 
d’aigua i el podem trobar més 
repartit, circumdant les zones de 
l’àmbit estricte del bosc de ribera 

FLORA I FAUNA 
DE LES RIERES

Canyissar que cobreix una riera. Autor: L’ARADA 
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Valors ocults dels boscos de pinassa

(especialment en zones de muntanya on 
les pràctiques agràries s’han abandonat 
de forma molt important i els boscos han 
crescut molt). 

Les arrels dels arbres, arbusts i herbes 
protegeixen els sòls de l’erosió i, per tant, 
de la desertifi cació. Els arbres acumulen 
la major part de matèria orgànica dels 
boscos i per tant els boscos madurs (amb 
processos importants de descomposició 
) contribueixen de forma important a la 
fertilitat del sòl. 

Els arbres emmagatzemen aigua i alli-
beren vapor d’aigua que contribueix a la 
formació de núvols i al règim de preci-
pitacions.  

Els boscos, i especialment els mosaics 
agroforestals, alberguen gran part de la 
biodiversitat. 

BENEFICIS SOCIALS 

El paisatge forestal català, i el de Sant 
Mateu de Bages, conserva una gran di-
versitat de patrimoni material i imma-
terial (maneres de fer, cultura, creen-
ces, coneixement de l’entorn) que són 
fonamentals per a entendre l’evolució de 
Catalunya i dels seus pobles. 

Els boscos són utilitzats com a espai 
d’esbarjo i de recol·lecció de productes 
(bolets, plantes, ...) i d’aprenentatge de 
l’ecosistema rural. 

Els boscos proporcionen benefi -
cis més enllà de l’econòmic i més 
enllà d’un territori concret. 

BENEFICIS AMBIENTALS I GLOBALS

Els boscos de la Catalunya Central són 
els responsables de la major fi xació de 
CO2  de tot Catalunya. Anualment els 
boscos catalans fi xen 4.550 ktones de 
CO2 , el que representa un 7,84% de les 
emissions totals de Gasos d’Efecte Hi-
vernacle de Catalunya el 2007 1. En el 
mateix any el carboni emmagatzemat 
als arbres superava les 133.743 ktones 
de CO2, més del doble de les emissions 
globals. 

Regulen la temperatura local. L’in-
terior dels boscos tenen una humitat 
atmofèrica superior a la de zones nues 
i dins seu les variacions de temperatu-
ra són menors. 

Desenvolupen un important paper en 
la regulació de la circulació d’aigua 
superfi cial i subterrània. Per una 
banda les arrels faciliten la fi ltració 
d’aigua a capes subterrànies, i per 
altra, ells mateixos són un impor-
tant reservori d’aigua. Aquest darrer 
aspecte provoca que la densifi cació 
excessiva dels boscos, juntament amb 
l’augment de la seva extensió, pugui 
contribuir a una disminució de la 
disponibilitat d’aigua en algunes zones 
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el picot garser petit, el rossinyol, 
el cargolet, el papamosques gris, 
l’ànec collverd, l’oriol, el blauet, la 
cuereta torretenera o la blanca, el 
corriol petit, el bernat pescaire, la 
polla d’aigua... També hi trobem 
el ratpenat d’aigua, i la tortuga de 
rierol, entre d’altres. 

És l’hàbitat de molts ocells que 
abandonen el fred de la muntanya 
a l’hivern, com el grasset de mun-
tanya o el pardal de bardissa, que 
passen l’hivern en la protecció de 
la bardissa i del canyissar de les ri-
beres i torrents.  Aquests ecosiste-
mes s’anomenen de galeria ja que 
formen línies continues al voltant 
dels rius i serveixen de corredors 
de moltes espècies, sobretot mamí-
fers, per moure’s d’un lloc a l’altre, 
en territoris molt fragmentats.  Són 
també indrets molt apreciats pels 
senglars, que hi troben fang per a 
refregar-s’hi. 

Les terres fèrtils dels rius i rieres 
han fet que històricament  s’hi 
instal·lessin conreus i horta fami-
liar, així com plantacions d’arbres, 
pollancres sobretot, per a l’explota-
ció de fusta. 

o, inclús, situat en les comunitats 
vegetals veïnes, que en el cas de la 
riera de Coaner i de Salo són pine-
des de pinassa i pi blanc. 

Quan la disponibilitat d’aigua 
(sigui corrent o estancada) és 
molt important, que només és el 
cas d’alguns trams de la riera de 
Coaner, s’hi desenvolupa un bosc 
propi, el de ribera.  Acostumen 
a ser arbres caducifolis que van 
acompanyats d’un sotabosc que 
varia molt segons la llum que les 
capçades dels arbres deixen filtrar 
cap a l’interior. Habitualment  hi 
trobem llúpol, vidalba, sanguinyol, 
saüc, sarga i gatell, però també és 
habitual trobar-hi arç blanc, es-
barzers i heures, per citar algunes 
espècies. A les zones molt nitrifica-
des hi poden créixer ortigues que 
poden arribar a ocupar tota la llera.  
La cua de cavall pot formar també 
tapissos que ocupin tot el rierol, 
com ho pot fer el canyís.  El canyís 
és una espècie molt característica 
d’aquests àmbit, que al nostre país 
s’ha vist pràcticament substituït 
per la canya, la seva variant asiàti-
ca, introduïda a Europa degut a la 
seva utilitat.

La fauna dels boscos de ribera 
és rica i variada. S’hi pot trobar 
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Indrets de la ruta de les rieres de Salo i Coaner

(vegeu mapa a les pàgines centrals)

1. Cal Paradís
Masia del segle XVIII que avui 
ofereix servei de càmping i de 
restaurant. 

2. Salo

3. GR3
Antic camí ral que anava de Car-
dona a Barcelona.

4. Riera de Salo

5. Carena de Torribalta

6. El forn de pega, molí fariner i 
la serradora del Semís

7. Riera de Coaner

8. Església de Santa Maria de 
Mejà
Església gòtic que conserva el-
ements de tradició romàtica. És 
l’indret de culte de l’antiga par-
ròquia de Mejà.

9. Forn de pega de can Batlle

10. El Molí de Salo
Antic molí de farina i d’oli que 
oferia servei a Salo i pobles veïns.  

11.  Cal Pastor
Antiga casa de llauradors on hi 
vivia el pastor del Molí de Salo. Va 
ser converitda en carnisseria l’any 
1920 i va funcionar fi ns el 1956. A 
partir de llavors, i fi ns la dècada 
del 1970, un carnisser de Valls de 
Torruella pujava a vendre carn 
un cop a la setmana. Avui és un 
establiment de turisme rural. 

 

On menjar i dormir 

Restaurants
Roquerols- 938 69 63 01
Camping cal Paradís -938 69 56 52 
                    -www.campingcalparadis.com

Camping i turisme rural
Camping cal Paradís

KCC-000163

Cal Pastor- 647850162- 
casacalpastor@gmail.com

PCC-000709
Les Feixes de Coaner- 663 284933                             
   -www.feixesdecoaner.com

PCC-000747

l’indret de culte de l’antiga par-
ròquia de Mejà.

9. Forn de pega de can Batlle
Les Feixes de Coaner- 663 284933                             Les Feixes de Coaner- 663 284933                             
   -www.feixesdecoaner.com   -www.feixesdecoaner.com
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Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages

accedeix al web del projecte:accedeix al web del projecte:accedeix al web del projecte:


