
 

Localització 

Denominació  Recorregut de les vies des de la cimentera de Can Benet fins a Toralles 

Localització  El recorregut va paral·lel al costat oest de la carretera d’Ogassa  

Coordenades  UTM INICI: X=441406 Y=4677864 UTM FI: X=440880 Y=4678842 
 

Dades cadastrals  Referència Sup. Sup.Con. N. Pl Titularitat 

  17119A005000390000RM 74.862 m²   Clauditremps s,l 

  17119A005000470000RX 85.437 m²   Ajuntament d’Ogassa 
  17119A005000400000RT 8.729 m²   Fundació Catalana de l’Esplai 
  17177A010001300000EX 6.774 m² 35 m² 1 Lluïsa Picó Martín 

  17177A010090090000EQ 3.118 m²   CA, Catalunya junta d’Aigües 
  17177A010001310000EI 13.786 m²   Gerard Masdeu Jordà 

  17177A010001500000EP 15.202 m²   Administrador de Estructuras 

Ferroviarias 
  001200100DG47G0001OY 1.793 m² 1.523 m² 2 Lluïsa Picó Martín 

Dades Registrals  Finca     Municipi 

  1017     Sant Joan de les Abadesses 

  535     Ogassa 

  164     Ogassa 

 

Situació  Emplaçament (es marca el punt de presa de coordenades 

UTM) 
 
 
 
 

 

 

Dades urbanístiques 
Pla vigent  1- POUM de sant Joan de les Abadesses  

2- Normes Subsidiaries de planejament d’Ogassa 

Classificació  SNU (Sòl no urbanitzable) 

Qualificació  1- CP. Espai de conreu i pastura / B. Espai de bosc 

2- 10. Industrial existent / 12.Zona forestal i de muntanya / 13. Protecció de cursos d’aigua 
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Descripció del bé   

Context  L’àmbit de protecció està format pels recorreguts de les antigues vies que transportaven 

ciment des de la cimentera de Can Benet fins a l’estació carregadora de Toralles i el conjunt 

d’edificis formats per la cimentera de can Balagué i Can Benet. 

El recorregut surt del límit Sud de la fàbrica de Can Benet, entre la riera de Malatosca i la 

carretera d’Ogassa. La trajectòria és paral·lela al costat Oest de la carretera i es troba a pocs 

metres d’aquesta.  

El recorregut té un tram soterrat que passa per sota la cimentera de Can Martín per mitjà 

d’un Tunel obert a la roca, després continua el seu recorregut fins a Cal Niceto, on una 

estructura d’arcs de mig punt aconsegueix mantenir el pendent lleuger del recorregut en 

front dels desnivells abruptes de la topografia i permetre arribar, finalment, a l’estació 

carregadora de Toralles.  

El recorregut travessa zones boscoses de gran frondositat, que en molts punts han envaït el 

camí impedint que el recorregut sigui transitable. 

També s’inclouen dins de l’àmbit les antigues cimenteres de Can Benent i Can Balagué així 

com tots els elements auxiliars de la via que servien per descarregar el carbó a les 

cimenteres. 

Ús actual  Actualment part de l’àmbit es troba ocupat per una pedrera i una central de matxucat d’àrids 

en ple funcionament. 

Ús original  Vies que transportaven vagonetes plenes de ciment des de la cimentera de Can Benet fins a 

l’estació Carregadora de Toralles. 

Estat de 

conservació 

 Dolent; No hi ha cap tipus de manteniment i la vegetació a envaït el recorregut. 

Situació de risc  - La frondositat del bosc genera el perill d’incendis forestals.  
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Àmbit de protecció i objecte 
Raons catalogació  L’antic recorregut de les vies que transportaven ciment té un gran interès històric com a 

mostra d’infraestructura de vies de vagonetes del passat industrial dels municipis d’Ogassa 

i Surroca i Sant Joan de les Abadesses així com les edificacions que formaven les antigues 

fàbriques cimenteres de can Benet i can Balagué. També cal remarcar les qualitats 

paisatgístiques i naturals d’aquest recorregut que travessa a zona boscosa de la Riera de 

Malatosca. 

Elements/conjunts  Es proposa el recorregut per on passaven les antigues vies que transportaven el ciment 

juntament amb tota la  seva infraestructura com és el cas de estructures d’arcs, passeres, 

túnels... També es proposa protegir les restes de les edificacions de l’antiga cimentera de 

Can Balagué que no figuren al catàleg de Bens protegits d’Ogassa i Surroca. 



 

Informació complementària 

Informació 

històrica 

 - Esquema de la infraestructura de Vies; En color rosa l’antic recorregut de les vies de Can 

Benet. 

 

 
 
 

Actuacions finca  - 

Observacions  La cimentera de Can Benet es troba protegida dins del catàleg de bens de les Normes 

Subsidiàries de Planejament d’Ogassa i Surroca. 

Bibliografia  “La xarxa de transport de les Mines d’Ogassa i Surroca”. Manel Matute i Girau. Estiu 2020.  
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Fotografies Ortofoto 
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. Autor desconegut. (Any desconegut).  

Vista de la cimentera de Can Balagué des de la via de Baix [Fotografia].  

Origen: Col·lecció Privada Josep Mª Anglada. 

. Pon, R. (Any desconegut).  

Vista de Can Balagué des de la Via de Baix 

[Fotografia].  

Origen: 

http://miniaturesimaquetes.blogspot.com/

search/label/Ciment 

. Estudi Tècnic de Construcció SL.(2020).  

Estructura de contenció formada per arcs 

[Fotografia].  

Origen: Arxiu d’imatges d’Estudi Tècnic de 

Construcció SL 

. Josep Mª Anglada.(2016).  

Vista actual de Can Balagué des de la via de baixa, 

actual ruta del ferro i carbó[Fotografia].  

Origen: 

http://miniaturesimaquetes.blogspot.com/search/label/

Ciment 


