INFORME DEL PROJECTE PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ RAL DE
BARCELONA A BERGA, EN EL TRAM DE MATADEPERA, COLL
D’ESTENALLES, TALAMANCA I VILADECAVALLS DEL BAGES
INTRODUCCIÓ
El Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac , gestionat per la
Diputació de Barcelona, va encarregar la redacció del
projecte de millora del Camí Ral de Barcelona a Berga,
concretament del tram entre Matadepera i Viladecavalls del
Bages. A la vegada calia determinar quina era la traça del
camí, i valorar en quins trams calien o es podien fer
actuacions de millora.

EL CAMÍ RAL
El camí ral de Barcelona a Berga comunicava el cap i casal
de Catalunya amb la capital del Berguedà a través del
massís de Sant Llorenç del Munt, saltant de la comarca del
Vallès a la del Bages pel Coll d’Estenalles. El camí històric
perdé la seva utilitat original arran de la construcció de les
carreteres de Terrassa a Matadepera i de Terrassa a
Talamanca (actual carretera BV-1221), projectades entre
1893 i 1905 i construïdes poc després. Això no obstant,
exceptuant-ne els trams o seccions destruïts per la
construcció de la mateixa carretera, el camí seguí en ús i el
seu traçat ha perviscut fins a l’actualitat.
Per averiguar i determinar quin era el traçat del camí ha
calgut fer recerca històrica, amb fonts cartogràfiques,
cadastrals i administratives, a la vegada que es feia treball
de camp. La recerca històrica del camí s’ha fet amb la
col·laboració de Xavier Campillo geògraf especialitzat en
camins.

Mapa de situació del projecte.

QUÈ EN QUEDA DEL CAMÍ RAL
ORIGINAL?
En el tram de Camí Ral de Barcelona a Berga entre
Matadepera i Viladecavalls del Bages, que té un longitud
de 21.756m, podem dir que tenim de tot; trams on hi ha
restes de marges i empedrats que ens delaten clarament
la seva presència, trams amb una traça força ben
definida i utilitzada encara, i trams on la carretera o els
canvis en el terreny fan que ja no quedi rastre de l’antic
traçat.

Arrel de l’anàlisi històrica i del treball de camp es va
determinar quin era el traçat, que en quedava i en quins
punts calia o es creia convenient actuar.
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ELS TRAMS
Fetes les feines prèvies es va dividir el camí en 5
trams, en funció del seu estat i de les propostes que
s’anaven a fer:
Tram 1. Matadepera – els Cocons
Aquest tram ressegueix la riera de les Arenes. No s’hi
proposa cap actuació ja que el traçat coincideix amb
la llera, i s’hi pot passar sense cap problema.
Tram 2. Alzina del Sal·lari – Els Cocons.
No és pròpiament el camí Ral, però es tracta també
d’un camí històric que podria ser una variant del camí
ral, i que en aquest cas s’ha incorporat com a
connexió amb l’aparcament de l’Alzina del Sal·lari
(alzina de de més de 3 m de diàmetre de tronc que va
morir el 1985, i de la que avui ja no en queden restes)
lloc molt freqüentat i que pot servir per donar peu a
diversos recorreguts i itineraris.
Tram 3. Els Cocons – Coll d’Estenalles
Aquí el Camí Ral encara conserva les seves principals
característiques i el seu ús actual és l’excursionista.
Té força bon estat general però s’hi proposen diverses
actuacions de millora. En la part final el traçat original
avui és impracticable i se’n proposa un d’alternatiu, i
en altres punts es recupera la traça original i elements
del camí com marges, empedrats o guarda-rodes.
Tram 4. Coll d’Estenalles – Talamanca
Aquest tram coincideix en la seva major part amb la
carretera actual, i només en queden petits trams
sense connexió. No s’hi proposen actuacions, ja que
el seu ús es inviable.
Tram 5. Talamanca - Viladecavalls del Bages
Tram que es pot recórrer en la seva totalitat, en part
per vials agrícoles. Trobem trams amb força restes
d’elements originals del camí, com empedrats i murs,
algun d’ells força espectaculars. Recuperem alguns
trams del camí antic que els consoliden i en milloren
la qualitat global.

“El camino es de herradura, y sigue un terreno ligeramente
ondulado, cubierto de bosque claro y algún cultivo [...] a 5
[km] de San Juan [de Matadepera] se encuentra el mesón
de la Barata, hasta el cual pueden transitar carros; a 7 k. del
mismo pueblo asciende la áspera cuesta de la Mata, y se
desciende por la de Astanás [Coll d’Estenalles]; a 5,5 de
Santa María [de Talamanca] se hallan los caseríos de
Viladecaballs, de 7 vecinos, y 1 k. después se vadea el río
Caldés, y a otro kilómetro cruza la carretera de Gerona a
Lérida.”
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LES TÈCNIQUES
Les tècniques proposades per les intervencions en el
camí es basen sobretot en actuacions fetes en pedra en
sec (trenques, esglaons, empedrats...) amb el suport
d’actuacions de bioenginyeria (feixines, palissades...).
En definitiva tècniques respectuoses amb l’entorn i que
faran que passat un temps les actuacions siguin
efectives i passin desapercebudes.

Les tècniques que s’ha proposat utilitzar en les diferents
actuacions són les següents:

Les tècniques emprades permeten i ens ajuden a
conservar i posar en valor els elements ja existents en
el camí, marges, empedrats... Per altra banda també
ens ajuden a gestionar un dels principals problemes de
qualsevol camí, l’aigua. L’execució de trencaaigües en
els llocs adequats, donar un pendent correcte als trams
nous, o on cal retocar la plataforma, i consolidar els
empedrats malmesos, ens permet reconduir l’aigua i
aconseguir que aquesta afecti el mínim possible l’estat
del camí.

-

Trenca de drenatge de pedra vista collada
Trenca de drenatge de terra
Empedrat de pedra vista collada
Esglaons de pedra
Marge de pedra vista collada
Marge de pedra en sec
Coronament de marge amb pedra vista collada
Feixina de branca seca
Palissada
Entramat viu simple
Creació de fals torrent
Pas de pedra per torrent o riera
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LES ACTUACIONS
En els 3 trams en els que s’ha proposat actuar s’han previst fer un total de 157 actuacions, cada actuació està detallada,
ubicada i valorada.

Objectius de les actuacions
proposades:
-

Permetre utilitzar el camí amb
les mínimes dificultats
possibles

-

Posar en valor un camí
històric, com és el camí Ral
Barcelona – Berga

-

Conservar i potenciar els
elements històrics del camí
encara existents, com els
empedrats, els marges i els
guarda-rodes.

-

Recuperar, sempre que sigui
possible, la traça històrica i
original del camí

-

Possibilitar la creació de rutes i
recorreguts segurs i amb
interès

