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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 

Memòria i 
Paisatge a Sant 
Mateu de Bages

XX.
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Un arbre

Vius entre l’aire.
De nit vas de la terra
a les estrelles.
Quan seràs mort, 
encara faràs créixer 
una fl ama.

Màrius Torres, ‘Un arbre’, 1947

33
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cia els alzinars de petits alzinars 
o peus d’alzines i roures entre 
camps, que ho ubica a la zona de 
Prat Barrina. 

Roures i alzines han estat fona-
mentals a la indústria catalana i 
per la vida a les masies. La seva 
presència s’ha anat adaptant a la 
demanda, fos per fer carbó vege-
tal, per fer travesses, extreure lle-
nya... Fins ben entrada la dècada 
del 1950, els roures i les alzines es 
potenciaven, s’intentava que al 
bosc sempre n’hi hagués perquè 
l’aprofi tament per carbó vegetal 
tenia molta sortida i era un soste-
niment familiar molt important. A 
mesura que la fusta del pi va anar 
sent més competitiva, els roures 
i alzines es van anar reduint, fos 
per l’increment de la demanda 
derivada de la mineria dels anys 
1940-1950, o , més endavant, per 
la demanda de pals (especialment 
de pinassa). La gran capacitat de 
colonització del pi fa que el pi 
blanc, i també la pinassa, s’apo-
deri del lloc que deixa el roure i 
alzina tallada, i així vagi guanyant 
terreny. 

Amb l’afectació del foc del 1998 la 
tendència de les rouredes canvia 
completament. Gràcies a la seva 
capacitat de rebrot, els roures en 

Malgrat el domini dels boscos de 
pinassa, els roures i les alzines 
sempre han format part del pai-
satge de Sant Mateu de Bages, i 
també de Castelltallat. 

Des de que se’n té coneixement 
oral, i segons documentació antiga 
de mitjans de segle XIX, les roure-
des i alzinars s’han desenvolupat 
en petites bosquines entre pine-
des. Les respostes al qüestionari 
de Francisco de Zamora, al segle 
XVIII, ja deien que les alzines gai-
rebé no existien al Bages occiden-
tal. De fet, els mapes de principis 
del segle XX, concretament la 
minuta municipal del 1920, ubica 
tan sols l’existència de petits alzi-
nars a la banda de Prat Barrina, a  
la solana prop de Biosca, a la zona 
de solana de Puigdellívol i Vilalta,  
a la serra de la Sala i sobre Sant 
Mateu.

La història de les rouredes i alzi-
nars de Sant Mateu, com de tot 
Catalunya, té molt a veure amb 
el conreu de la terra. En la pràc-
tica de fer boïgues es solia deixar 
sempre roures i alzines al costat 
del camp. Possiblement per aquest 
motiu el mapa del 1920 diferen-

VELLES ROUREDES 
I ALZINARS 
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especial (tot i que també algun 
alzinar) van ser els grans supervi-
vents. Aquests rebrots han fet que, 
a gran part del territori que ante-
riorment era cobert per pinasses,  
avui hi trobem rouredes en creixe-
ment. 

La regeneració espontània del 
bosc ha estat un èxit, les refores-
tacions un fracàs. El bosc de roure 
jove no és tant combustible i no 
creix ràpid com el pi. Tampoc ser-
veix per a fer mobles, de manera 
que aquests boscos serviran per 
fer biomassa.
Joan Muns, Cal Carnisser, 1952 ( Sant Martí de 
Sesgueioles). Viu a Prat Barrina (Castelltallat)

El bosc ha canviat d’ençà que es 
va cremar, ara n’hi ha més que no 
n’hi havia de roures, això es veu 
que 300 anys endarrere tot era 
roures. El carbó el feien de roure i 
alzina.
Antoni Méndez, cal Fusteret (Súria), 1937. Visqué a 
Prat Barrina i altres cases de Castelltallat.  (Castell-
tallat)

Ara està començant a sortir algun 
roure, alzines és lo de menys. Són 
rouredes i algun pi que altre. Però 
bàsicament això tornarà a ser  el 
que era: roure. Tot l’entorn era rou-
re. Però fa uns cent i pico d’anys 
que es va introduir el pi per tal de 
buscar el rendiment més ràpid.
Conxita Capsada, Callús, 1956. Viu a Cal Paradís 
(Salo)

Alzinars en terres de conreu
Pinedes en terres de conreu

Alzinars
Pinedes
Camps de conreu
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La fusta de roure mai s’ha utilitzat 
gaire per a fer mobles, perquè és 
massa dura. I si alguns cops es feia 
algun mànec de destral o d’altres 
eines amb fusta de roure, es deia 
que feia mal perquè vibrava. Sí 
que s’havia utilitzat, en canvi, per 
fer bótes de vi i per fer bigues per 
a les cases. 

Les mestresses de casa recollien 
brots tendres de roure, i també 
d’om i pi rojalet, per a les bèsties 
de casa. 

LES BOÏGUES
Segons Sabí Bonastre, que va 
estudiar àmpliament la història 
dels Boscos de Sant Mateu de 
Bages des del segle XIX, la màxi-
ma ampliació de la zona conreable 
al municipi va ser entre el 1840 i 
1850. Fou llavors quan la pràctica 
de les boïgues va ser més extensa.  

Les boïgues es van mantenir fins 
ben entrat el segle XX, tot i que 
en menor intensitat. Segons el 
‘Costumari català del bon pagès 
sobre boscos i arbredes‘ (1920), a 
les boïgues s’hi ha de deixar ‘totes 
les alzines i roures’. Possiblement 

Els roures i les alzines han estat 
imprescindibles en el desenvo-
lupament de Catalunya. Des de 
l’Edat Mitjana i fins al segle XIX, 
la farga catalana es va proveir de 
grans quantitats de carbó vegetal  
com a combustible per al pro-
cés d’obtenció del ferro. El carbó 
vegetal s’obté dels roures i de les 
alzines. 
Des de mitjans del segle XIX la 
fusta de roure va ser molt explo-
tada per a les travesses de les vies 
de tren de la línia de Manresa a 
Lleida. Per fer travesses es talla-
ven roures grans, de 2-3 metres 
de canó. El ramatge resultant 
s’aprofitava per a fer carbonet o 
carbonilla.  L’explotació del roure 
per travesses de tren va ser molt 
important i al bosc s’hi instal·laren 
diferents serradores manuals. 

Havien de ser roures grossos i 
macos. El que era la soca, el canó, 
anava per la travessa, i el que era 
la brancada era per carbó. El que 
valia per travesses ho serraven a 
mà, potser s’hi estaven mig dia. 
Era una època que el roure es pa-
gava molt. 
Miquel Ferrer, cal Sec (Castelltallat), 1932

USOS I APROFITAMENTS DE ROURES I  
ALZINES
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aquesta recomanació tenia a veure 
amb l’ombra que fan els roures 
i alzines al costat dels camps, i 
també amb la importància que 
els aglans tingueren pel menjar 
del bestiar (i en alguns moments 
dels humans).  Això explica que 
el mapa del 1920 diferenciï els al-
zinars dels alzinars amb zones de 
conreu, que possiblement es dei-
xaren en fer les boïgues que obri-
rien els camps. En aquest mapa 
les rouredes no hi són citades. 

Primer netejàvem tot el terra i 
trèiem els pins. Fèiem pilots de lle-
nya a terra i amb aixades grosses 
trèiem les gleves i es cobria amb 
allò. Quan era ben sec hi fi caven 
foc i aleshores escampàvem la 
carbonilla. També l’utilitzàvem per 
adobar l’hort. 
Pere Manau, Trullàs (Aguilar de Segarra), 1922. Vis-
qué a Cucala, Castelltallat, i al Prat (Sant Mateu)

Les boïgues

El costumari català del bon 
pagès sobre boscos i arbredes 
(Mancomunitat de Catalunya, 
1920) cita així la pràctica de les 
boïgues, que es coneixen com 
a artigues a altres zones de 
Catalunya: 

Tracte de fer artiga en un bosc 
Quan es fa el tracte de fer artiga 
en un bosc, s’entén que el
tracte dura cinc anys, menys quan 
es fa en terra pendent, que en 
dura quatre. L’artigaire té obligació 
de deixar en el tros de catorze a 
divuit pins per quartera, o sia una 
cinquantena per hectàrea, que 
siguin convenientment espaiats i 
triats entre els més tendrals i ben 
llucats; i en els marges i vores, 
totes les alzines i roures.
Tota altra cosa que hi hagi en 
el tros artigat, ha d’arrencar-la, 
procurant respectar les arrels dels 
arbres que hi deixa, i cremar-ho 
tot a l’artiga, amb temps perquè es 
pugui sembrar la terra.
S’entén que l’artigaire sembrarà la 
terra, dos anys de gra d’espiga, un 
any de patates i altres dos de gra 
d’espiga.

Mentre duri l’artiga, l’artigaire té 
obligació de fer els marges que hi 
convinguin, de conservar els que 
hi hagi, i de fer rases per a con-
duir les aigües’ en la direcció que 
indiqui el propietari.



8

Jo n’havia fet de boïgues. De la 
meva edat endarrere ja hi havia 
uns tractes fets entre masovers 
i amos. Depèn de com es vol-
gués cultivar no es podia fer. I si 
algú volia arrencar alguna boïga 
t’entenies amb l ‘amo. Com que en 
arrencar hi havia molta feina de 
jornals, l’amo et donava uns anys 
per acabar la feina. Durant aquells  
anys tot el que es collia anava pel 
masover i llavors al cap d’aquells 
anys es pagava a part.
Miquel Ferrer, cal Sec, 1932. 

Va haver-hi un moment que el 
pi estava molt valorat, i en po-
dia viure una família. A vegades  
donar-te permís de tallar els pins, 
havies de tallar les alzines.
Josep Casellas, cal Putxó (Castelltallat), 1942

EL CARBÓ VEGETAL

L’obtenció de carbó vegetal a par-
tir de roures i alzines va ser una de 
les principals activitats els boscos 
de Castelltallat fins ben entrats 
els anys 1960. El carbó es feia al 
mateix bosc, mitjançant  un pro-
cés de combustió lenta. El canvi 
a les cuines domèstiques –amb 
l’arribada del butà i d’altres siste-
mes-  d’una banda, i el desplega-
ment de les xarxes de telefonia i 
electricitat, de l’altra, expliquen 
el declivi dels aprofitaments de 
roures i alzines. A més a més, cal 
tenir en compte que fins que no 
va ser substituït pel carbó mineral, 
i més endavant pel petroli, tota la 
indústria metal·lúrgica depenia 
del carbó vegetal.  Entre el 1740 i  
finals de mateix segle, l’explotació 
de rouredes i alzinars per a fusta 
i carbó va patir un increment del 
300% (Vilar P., 1966).  Aquesta alça 
va suposar un creixement molt 
important de l’activitat de car-
boneig  i un retrocés destacat de 
rouredes i alzinars. 

A mitjans del segle XX, la gestió 
forestal opta per prioritzar els 
pins, amb més demanda, amb uns 
rendiments més elevats i més a 
curt termini. És llavors quan el 
paper de roures i alzines –i con-

USOS I APROFITAMENTS DE ROURES I  ALZINES
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Els encarregats de fer el carbó eren 
els carboners. Per fer-ho, havien 
de viure llargues temporades al 
bosc i, per això, solien construir 
barraques al costat mateix de les 
carboneres. Ara bé, n’hi havia que 
anaven a dormir a casa dels propi-
etaris de la finca. S’hi acostumaven 
a estar des de la tardor fins a final 
de primavera (la tardor i l’hivern 
són les èpoques idònies per tallar 
perquè els arbres no saben). 
Les carboneres eren piles de llenya 
que es tapaven amb terra i vegetals 
amb l’objectiu de regular l’aire que 
hi entrava (mitjançant la xemeneia 
central i forats laterals) i acon-
seguir una combustió lenta, que 
durava dies.  La construcció era un 
procés laboriós: calia distribuir els 
troncs de manera que es permetés 
l’entrada d’aire per la part inferior 
de la carbonera. De la mateixa 
manera, calia tenir-los ben aline-
ats per tal de no deixar espai entre 
els troncs de la banda de fora.  A 
la part exterior, i per arribar a 
l’ull de la pila, hi construïen una 
escala amb torrats que servia per 
alimentar-la. Un procés d’aquestes 
característiques no era fàcil, amb 
la qual cosa, el carbó, si no queda-
va ben cuit, a vegades sortia fumós 
i no tenia cap valor. A més a més, 
calia controlar la carbonera en tot 
moment perquè, si no s’apagava 

següentment de les activitats que 
generen- passen a tenir-hi un 
paper més testimonial. 

El roure necessitaria dos i tres-
cents anys perquè pesés una tona. 
En canvi el pi amb 50 anys t’ho 
farà. El pi és de creixement ràpid. 
I llavors, que plovia més que ara, 
creixien que era impressionant. 
A camps que havia segat el pare 
nosaltres ja hi havíem tallat pins. 
Josep Feixas, Roters (Castelltallat), 1951

Carboneres a Prat Barrina, 1955. 
Font: Arxiu Prat Barrina
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 ITINERARI PER LES ROUREDES DE 
CASTELLTALLAT

Detalls tècnics

Difi cultat: mitjana
Distància: 8,5 km km
Desnivell acumulat: 382 m
Pendent mitjana: 6,7, -9,4
Cota màxima: 804 m
Cota mínima: 533 m

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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bé, podia causar petits incendis.
Un cop completat el procés de 
combustió, calia desfer la pila 
i esperar dos o tres dies per tal 
que el carbó es refredés. Després, 
calia retirar el carbó i pesar-lo. Es 
posava en sàrries i ja estava a punt 
per distribuir-lo amb els mitjans 
de transport de l’època en qüestió 
(primer amb animals de càrrega 
i, després, ja amb camions). Bona 
part del carbó que es produïa a 
Sant Mateu de Bages, anava a 
parar a Manresa. 

Un procés similar s’utilitzava per 
a la producció del carbonet. En 
aquest cas, però, es feia aprofitant 
tota mena de branques de restes 
de la tala de pi blanc, amb la qual 
cosa s’acostumava a fer coincidint 
amb aquestes feines d’extracció, 
de pins o d’altres espècies. Se 
n’obtenia un carbó més petit i de 
menor qualitat (amb menys poder 
calorífic) que el de roure o alzina. 
S’utilitzava, principalment, per a 
cuines i brasers, i també era molt 
demandat per la mineria. 

Amb l’arribada del gas butà la de-
manda de carbó vegetal i carbonet 
va davallar fortament. El carbonet 
i el carbó vegetal s’utilitzen fins a 
la dècada del 1960. 

Hi havia molts carboners. Venia 
gent de Tortosa, feien una barraca 
al bosc i vivien allà. Portaven la 
família del carboner, la dona i la 
canalla i passaven aquí un any, 
fins que havien fet la feina. Això 
era durant els anys de la guerra, 
el principi dels nacionals fins als 
anys 50, fins que va arribar el 
butano. 
Josep Basomba, cal Basomba (La Molsosa), 1927. Viu 
a la Rabassola (Sant Mateu)

A Biosca hi havia carbonera, en 
un lloc apartat. De tant en tant 
passava l’home que feia el carbó 
i dormia allà, ja hi tenia la seva 
barraca. Era conegut.
Lurdes Duocastella, Biosca (Castelltallat), 1928

LA LLENYA
La fusta és una de les fonts d’ener-
gia més antigues que es coneixen. 
Antigament, la majoria de cases 
s’escalfaven amb aquest sistema, 
i anar a buscar llenya formava 
part de les tasques pròpies de la 
llar. Amb l’aparició de les estufes, 
se’n va aprofitar la part superior 
per cuinar. Eren les anomenades 
cuines econòmiques i, per tant, 
també necessitaven llenya per 
funcionar.  
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Combustibles fòssils

Al llarg del segle XX, les trans-
formacions en els paisatges 
com a conseqüència de les 
activitats humanes assoleixen 
unes dimensions extraordi-
nàries.
L’augment de la demanda 
energètica per al funciona-
ment de la societat industri-
al introduirà l’ús d’energies 
fòssils. El canvi energètic 
provocarà uns canvis desta-
cats en l’estructura i dinàmica 
d’alguns paisatges forestals i 
agrícoles de muntanya.
El consum dels anomenats  
dendrocombustibles (llenya, 
carbó vegetal, carbonet, cos-
tals..)és substituït pel consum 
de derivats del petroli. El 
consum per càpita històric ha 
estat
quantifi cat amb cinc tones de 
llenya per persona l’any, una
apropiació que es frena a 
partir de l’ús del combustibles 
fòssils. Un primer efecte és 
la recuperació de la superfí-
cie forestal en detriment de 
superfícies agrícoles i pastures 
en àrees de muntanya.

Martí Boada, 2009.Martí Boada, 2009.

La fusta de roure, de combustió 
més lenta que altres espècies com 
el pi, era de les més emprades a 
les llars.  A banda de l’autocon-
sum, en alguns casos es destinava 
a la venda. Els masovers, si bé no 
s’encarregaven de la gestió dels 
boscos, acostumaven a tenir dret a 
agafar-ne llenya. Normalment ho 
feien quan es tallava el bosc, que 
era quan les branques eren més 
abundants. La recollien en feixos. 

A Manresa hi havia unes serrado-
res que tenien un motocarro per 
repartir llenya i els veies a repartir 
llenya per les cases. Hi havia mol-
ta demanda. 
Miquel Ferrer, cal Sec (Castelltallat), 1932

El butà i el gasoil va ser el canvi: 
no feia falta llenya i es van aban-
donar més els boscos.
Pere Esquerrà, Figuera (Sant Mateu), 1946



14

El 1987, és a dir abans del foc del 
gran incendi del 98, les rouredes 
ocupaven aproximadament 100 
hectàrees de Castelltallat, i els 
alzinars poc més de 7 ha. 

El 2002 les rouredes ocupaven 
poc més dels 480 ha, i els alzinars 
poc més de 4. 

En tan sols set anys, gran part de 
les zones ocupades per pinedes de 
pinassa es converteixen en noves 
rouredes. El 2009 el 16% de Caste-
lltallat és ocupat per rouredes, que 

UN PAISATGE DINÀMIC

Usos del sòl a Castelltallat, 1987. Autor: L’ARADA. 
Font: CREAF

es troben principalment a la zona 
d’obaga i al cap de la serra.

De roures en trobem de dues me-
nes. El de fulla petita (o menuda), 
que al 2009 ocupa més de 320 ha 
i  es troba principalment a la zona 
d’obaga, i el roure martinenc, que 
ocupa la zona més alta de la serra, 
tant a solana com a obaga. El 2009 
el roure martinenc ocupa 250 ha. 

El 2009 els alzinars guanyen espai 
i ja ocupen gairebé 20 hectàries, 5 
d’elles nascudes per regeneració. 
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UN PAISATGE DINÀMIC

Usos del sòl a Castelltallat, 2002. Autor: L’ARADA. 
Font:  CREAF

Cobertes vegetals de Castelltallat, 2009. Autor: L’ARADA. 
Font: CREAF
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Les rouredes, també anomenades 
rovires, són boscos caducifolis for-
mats per arbres del gènere Quer-
cus, originaris de l’hemisferi nord 
i dominen bona part dels boscos 
d’estatge montà, ocupant el reial-
me florístic holàrtic (Amèrica del 
nord, Europa i l’Àsia septentrio-
nal). A Europa és un arbre aclima-
tat al vessant atlàntic o a les zones 
fresques del mediterrani.

Les rouredes seques es caracterit-
zen per la presència de roure de 
fulla petita, i s’estenen per zones 
seques, submediterrànies, i força 
continentals. En general solen ser 
rouredes joves, força clares i amb 
un estrat arbustiu pobre, moltes 
vegades a causa de la pastura de 
bestiar i, en aquelles que es tro-
ben en transició cap a rouredes de 
roure martinenc, de la substitució 
de l’estrat herbaci per joncedes.  El 
roure martinenc és un altre tipus 
de roure que trobem a Sant Mateu 
de Bages, amb fulles més grans, 
més ovalades i més peludes al seu 
revers. A diferència del de fulla pe-
tita, el trobarem a zones més fres-
cals. Aquestes dues espècies són 

típicament submediterrànies, jun-
tament amb el roure de fulla petita. 
Els roures s’hibriden entre ells i 
això provoca que trobem variants 
al llarg del territori. El mateix roure 
cerrioide és una hibridació entre el 
martinenc i el roure de fulla petita. 

Les rouredes afavoreixen un sota-
bosc divers gràcies a l’espai entre 
exemplars i la permeabilitat de 
la llum del sol en l’època en què 
perden les fulles, total o parci-
alment. A les fondalades i zones 
més fresques, el roure el podem 
trobar acompanyat de pinasses, i 
a la zona més solei, acompanyat 
d’alzines i pi blanc. 

El sotabosc hi trobem càdecs, 
boixos, algun corner, l’auró negre 
i l’arç blanc, i alguns rosers silves-
tres.  A l’estrat herbaci hi trobem 
plantes com la viola boscana o el 
te de bosc. 

És un hàbitat força ric en espèci-
es, hi són habituals la mallerenga 
blava, el pit-roig, l´estival mos-
quiter pàl·lid, el pica-soques blau, 

FAUNA I FLORA DE LES ROUREDES 
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El treball del bosc en rouredes i alzinars

Indirectament, el bon treball del 
bosc i de la terra crea un paisatge 
divers i uns boscos regulars que per 
si mateixos ja són una important 
barrera natural als incendis. La com-
binació entre camps de conreu i bosc, 
a més a més d’aportar gran diversitat 
ecològica i cultural al territori, són 
tallafocs naturals que difi culten que 
el foc es propagui. 

A més a més, roures i alzines creen 
paisatges adevesats, amb sotabosc 
baix i que són freqüentats per ramats.  
Que els rodals i petites bosquines de 
roures i alzines estiguin al costat dels 
camps i camins fa que, si són grans, 
puguin reduir la propagació de petits 
focs. 

Al cap de deu o quinze anys de 
l’afectació pel foc, cal seleccionar els 
rebrots dels roure. Són bons boscos 
per a combinar amb pastures.  

El futur de les rouredes

En la mesura que l’explotació del 
bosc sigui possible, els boscos de 
rouredes podran ser cada vegada més 
treballats. 

L’explotació de les rouredes està 
íntimament relacionada amb l’energia 
que es consumeix en masies, pobles 

i equipaments.  Avui dia els combus-
tibles fòssils en són el seu principal 
enemic, perquè no són roures òptims 
per a fusta.  

El bosc de roure jove no és tant 
combustible i no creix ràpid com el 
pi. Tampoc serveix per fer mobles, de 
manera que aquests boscos serviran 
per fer biomassa.

Joan Muns, Cal Carnisser, 1952 ( Sant Martí de 
Sesgueioles). Viu a Prat Barrina (Castelltallat)

Veig que l’única manera que el preu 
de la llenya torni a pujar és que el 
preu del petroli pugi també. Si el 
gasoil està car la gent potser tindrà 
més tirada a fer el canvi cap calderes 
de biomassa. Mentre el gasoil estigui 
a baix preu, això no passarà
Jaume Borrós, Manresa, 1978. Viu a Vilalta (Castell-
tallat)

Seria molt important que tots els 
benefi cis que té el bosc: la disminució 
del CO2, tenir un lloc d’esbarjo, els 
paisatges, tot això té un valor que es 
difícil de retribuir, com els bolets... 
Seria important aprofundir en això. 
La biomassa no dona calers. Qui treu 
biomassa només aspira a tenir un 
bosc net. És important per tots però 
no genera ni cinc. 
Joan Muns, Cal Carnisser, 1952 (Sant Martí de Ses-
gueioles). Viu a Prat Barrina (Castelltallat)
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el raspinell, alguns ratpenats i el 
picot garser gros. A l´hivern, si no 
tenim en compte el sempre abun-
dant pinsà comú, es pot observar 
el cridaire del bosc, el gaig, que és 
un gran dispersor d’aglans. També 
s’hi observa alguna griva o estols 
mixtos  de mallerengues i bruels. 
En comptades ocasions, també el 
durbec, que és molt escàs.

A les rouredes humides de roure 
martinenc poden trobar-s’hi al-
guns animals propis de muntanya 
i poden arribar a criar en  zones de 
terra baixa aprofi tant la humitat 
de les rouredes i fondalades de les 
valls. En són alguns exemple la sa-
lamandra, la musaranya menuda, 
el pinsà borroner, el pica-soques 
blau, el colltort, la piula dels arbres 
o el picot negre (en comptades 
ocasions) i la becada a l’hivern, 
entre d’altres.

Rouredes de l’obaga d Prat Barrina, maig 2015. 
Autor: Marina Vilaseca
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1. Prat Barrina

2. Mirador de l’obaga de Castelltallat
En ell s’hi expliquen els principals 
ofi cis de la zona d’obaga i els canvis 
que ha patit el paisatge arran del foc 
del 1998. 

3. Les icnites 
Petjades fossilitzades d’un ramat de 
mamífers de gènere ja desaparegut 
de fa 30 milions d’anys d’un un estrat 
de gres molt consolidat, de color clar. 
Es tractava d’un animal parent llunyà 
dels senglars actuals, però molt més 
gros i amb un gran crani. A l’estrat 
descobert hi ha moltes més icnites 
del mateix animal, unes més ben 
perfi lades que d’altres, possiblement 
degut a la consistència més o menys 
tova del fang quan es van gravar.  

4. L’alzina del Mas
Alzina centenària que es troba a peu 
de l’antic camí. És un antic punt de 
referència pel veïnat. 

5. La Font del Mas

6. Cal Marc
Antic hostal ‘ La Paradeta’. La casa 
limita les demarcacions de Lleida i 
Barcelona. 

Indrets de la ruta de les rouredes de Castelltallat

7. Mirador de la serra de Pinós
S’hi observa el poble de Vallmanya, 
amb qui el veïnat d’aquest sector de 
Castelltallat ha mantingut una estreta 
relació, tant en termes d’escola com-
de compra. 

8. Mines d’Utgés
Durant la dècada del 1940 i del 1950 
diverses mines de lignit van ser ex-
plotades. Entre elles hi havia la mina 
d’Utgés. 

9. Sant Martí de Bertrans
Ermita del segle XIII situada prop de 
Prat Barrina. Anualment s’hi celebra 
un aplec i es convida a berenar als 
assistents. 

Rouredes de l’obaga d Prat Barrina, maig 2015. 
Autor: Marina Vilaseca

(vegeu mapa a les pàgines centrals)

On menjar i dormir als entorns de 
Castelltallat 

Restaurants
Casal de Castelltallat- 938 36 60 86

Turisme rural
Prat Barrina- 
                    687 09 72 81- pratbarrina.com

PB 39 – 117 – 118

El Mas i Les Corts de Biosca
                         659 109 716- elviver.cat

PCC-00023; PCC-00089

La Cabana i la Caseta de l’Era
  973 473 163- calmarquet.net

PCC-000125; PCC-000084
Altres:
 Observatori Astronòmic de Castelltallat
     667 52 90 51 
    observatoricastelltallat.com
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Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages

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


