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P. Natural Creat 1983. 41,060 ha . Inclou P.Natural + Paratge Natural d’interès 
natural del Massís del Pedraforca. Berguedà. Comarques Alt Urgell Cerdanya.

Principalment roca calcària. La serralada del Cadí i Moixeró unida pel coll 
Tancalaporta té 30 KM de llargària

Boscos d’avet i faig. Sistema muntanyós més alt del Pre-pirineu.

Especies alpines, eurosiberianes i mediterrànies.

+250 especies de vertebrats  isard (apunt de desaparèixer per les caceres cap a 
meitat sXX, cérvol, cabirols (repoblats cap a finals del 50). La marta (4). Trencalòs, 
àguila daurada

L'any 1920 L'intent de compra del Bosc de Gresolet per la companyia "Sociedad 
Anónima Carbones de Berga", va suposar la primera de les lluites 
conservacionistes a Catalunya l'any 1921. L'empresa pretenia explotar el bosc 
durant 10 anys i a canvi construir un ferrocarril que servís als propietaris per 
extreure torba i betum mineral de la zona. El geògraf Cèsar August Torras també 
reclamava a l'època que el bosc de Gresolet fos declarat Parc Nacional de torba i 
betum mineral de la zona. El geògraf Cèsar August Torras també reclamava a 
l'època que el bosc de Gresolet fos declarat Parc Nacional de Catalunya. 

Posteriorment (1982)  juntament amb el massís del Pedraforca, va ser catalogat 
com a Paratge Natural d'Interès Nacional

Específic

Pedraforca En només 3 km de base s’eleva 1.300 m (2.497 m). Es un espai natural dels 
més valuosos.

Santuari de Gresolet (S.XII) pertany a Saldes (Berguedà). Mare de Déu de 
Gresolet (talla  gòtica s. XIV-XVI) Durant molts anys ubicada a l'església parroquial 
de Sant Martí de Saldes.
S’explica que  la imatge va ser trobada per un jove pastor. Un bou  s'extravià i al 
buscar-lo  el va trobar adorant la imatge, la situada  sota una gran roca balmada, 
que avui encara es conserva a poca distància. El pastor va posar la imatge al sarró 
per portar-la a l'església del castell de Saldes, però en arribar la imatge no hi era. 
Tornant al lloc d'origen va a trobar la imatge en el seu lloc d'origen, davant el 
miracle hi varen construir la primera capella. 

Catalunya ja té un inventari que recull els boscos més singulars amb uns 300. 
Destacant la Fageda de Gresolet amb la màxima qualificació per la seva 
biodiversitat, maduresa i també des del punt de vista socials. 

S’explica que a Gresolet, a una casa que feia de Taverna hi havia la propietària, dos 
clients i un boletaire que havia begut massa i va comencar a dir que si veia el 
Massana li ficaria un tret. Just en aquell moment entra en Marcel·lí Massana amb 
tres dels seus homes. Van agafar queviures i diners. Quan van marxar la 
Propietària li va dir al boletaire que no es fes més l’adormit i “que si no tens 
pebrots per mossegar millor no ensenyis les dents”

S’explica que a Gresolet, a una casa que feia de Taverna hi havia la propietària, dos 
clients i un boletaire que havia begut massa i va començar a dir que si veia el 
Massana li ficaria un tret. Just en aquell moment entra en Marcel·lí Massana amb 
tres dels seus homes. Van agafar queviures i diners (però no els bolets pq el mateix 
Massana va dir que només agafaven per sobreviure i els bolets els podien agafar al 
bosc) . Quan van marxar la Propietària li va dir al boletaire que no es fes més 
l’adormit i “que sin o tens pebrots per mossegar millor no ensenyis les dents”

Massana (Berga 1918). Al començar la guerra civil es va unir al Comité de Milicies
Antifascistes de Berga. I durant la guerra va arribar a tinent a l’exercir republicà. 
Condemnat a 15 anys de presó per l’autoritat franquista i després reclamat a files 
fugint a l’Alt Urgell i contactant amb els guerrillers a qui orientarà i proveirà de 
vivers.

Va ser el líder d’una de les partides rurals d’obediència anarquista més famosa 
dels 40s amb 7 homes feia de contrabandista i es va especialitzar en sabotatges, 
segrestos i atracaments sent l’iniciador de la tàctica de fer vàries accions i marxar a 
França per després tornar.

Faig de la Baga de Gresolet o Faig Setrill (1)  28 m alt, tronc 3,79 m i capçada 
24,5 m
Faig Gros  de les Molleres (2)  20  m alt, tronc  5,22  m i capçada  20,5 m
Avet de les Molleres (3)  35 m alt,  tronc 4,08  i capçada 13,5 m.
Faigs del Clot de l'Om I, II, III, IV  35 m altura. Tronc entre 3,62 – 4,64. Capçada  
17,5-26,5

Fitxa Tècnica: Fageda Gresolet
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Paratge_Natural_d'Inter%C3%A8s_Nacional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Saldes


Dist. Total 13.400 Alt. Màx 1918

Des. Pos 776 Alt Mín 1243

Des. Neg -776 Temps 7:01

Dificultat Fàcil Inici Refugi Gresolet

Obs Sense gaire aigua

Punt Origen Altura Rumb Punt Destí Dist. Dist Acum. Desnivell Des Acum. T. Parcial T. Total Coor. X Coor Y Datum Europeu 1950

Refugi Gresolet 1.243 24 Inici Torrent Coll de la Bauma 300 300 20 0 20 0 0:07 0:07 394,84 4679,42 S'arriba a l'Inici corriol

Inici Torrent Coll de 
la Bauma 1.263 47 Coll de la Bauma 1.600 1.900 326 0 346 0 1:28 1:36 394,90 4679,72 Possibilitat agafar pista. Abre Monumental

Coll de la Bauma 1.577 26 El Collell 5.700 7.600 278 -71 624 -71 2:10 3:46 396,27 4680,12 Seguir GR 107 - 150 pista sender

El Collell 1.845 95 Sortida Camí 1.600 9.200 0 -349 624 -420 1:14 5:00 391,66 4679,69 Deixar GR per agafar Torrent Cap a Gresolet

Sortida Camí 1.487 144 Arbres i  Refugi 4.200 13.400 152 -356 776 -776 2:00 7:01 393,03 4679,54
Aproximat. Es deixa sender abans d'arribar clot de l'Om per veure arbres i 
tornar .

Refugi Gresolet 1.243 1.500 394,84 4679,42
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