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Una ruta guiada
mostra el paisatge
sorgit dels focs
 Els roures substitueixen els boscos de

pinassa propis de Clariana de Cardener
RICARD MONSÓ | SOLSONA

El riu Cardener ha estat durant
segles l’eix vertebrador del municipi de Clariana de Cardener, ubicat al sud-est del Solsonès; però el
gran incendi forestal de l’any 1998
també va provocar canvis que han
modiﬁcat substancialment el paisatge d’aquest municipi, format bàsicament per masies disseminades
al territori.
Una vintena de persones va
comprovar sobre el terreny els
efectes del foc en el transcurs del
trajecte guiat Ruta de l’aigua i del
foc a Clariana de Cardener, que va
organitzar ahir al matí L’Arada
dins el projecte «Territori de masies», que pretén dinamitzar i
promocionar el territori i el patrimoni del sud del Solsonès. Jaume
Fons, veí de Clariana de Cardener
i gran coneixedor d’aquest territori,
va ser l’encarregat d’explicar la

ruta als participants.
Fons va destacar els efectes del
foc en el paisatge, i en el que havia
estat un territori de pinassa «ara hi
creixen roures», va explicar. Amb
tot, considera que «en un termini
de cinquanta anys la pinassa tornarà a dominar en aquests boscos». A l’obaga de Canet, els participants en la ruta guiada van poder observar les diferències entre
un bosc nou (que és resultat d’un
incendi de l’any 1967) i un altre de
vell al costat mateix.
Fons també va posar èmfasi en
els molins per moldre el gra per al
consum de persones i animals,
que durant anys van funcionar a
ple rendiment, i va recordar que
«cada dos quilòmetres hi havia
un molí». Els caminaires van visitar el molí de Canet, que produïa
«1.200 quilos diaris de farina ﬁns
que va tancar, l’any 1972».

Una vintena de persones van participar en la ruta guiada d’ahir al matí que va organitzar L’Arada
R.M.

Un embassament que
va ser construït per
gallecs i andalusos
 La construcció del pantà de Sant
Ponç, que va començar a funcionar
als anys cinquanta del segle passat,
no va suposar una font d’ingressos
per als veïns de Clariana de
Cardener, ja que l’empresa
responsable de les obres «va portar
treballadors gallecs per a la
construcció de la presa», als quals
s’hi van afegir «andalusos que, en
alguns casos, vivien en les balmes
de l’entorn», va explicar Fons.

