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La colònia minera de la Pinosa 
(Vallmanya, Conflent). Història 
d’una població industrial de 
muntanya al Canigó (segles xix i xx)

La colònia minera de la Pinosa està situada a la part oriental del 
paratge protegit del massís del Canigó, dins del terme municipal 
de Vallmanya, a la vall de la Llentillà (Conflent).1 [Fig. 1] Situada 
a 1.350 metres d’altitud, l’accés als vestigis és necessàriament 
pedestre, principalment a través d’una excursió d’aproximadament 
una hora i mitja des del coll de Palomera, coll que marca el límit 
entre les comarques del Conflent i del Vallespir. Un segon accés és 
possible per la pista privada de l’Estanyol, que permet un accés 
motoritzat fins una àrea de maniobres situada a 15 minuts a peu 
de la Pinosa. Aquest darrer accés, però, és de caràcter tècnic i 
està reservat exclusivament a la gestió i al transport dels materials 
necessaris a les obres de rehabilitació dels vestigis d’aquesta 
colònia industrial.
El Sindicat mixt Canigó Grand Site, propietari de la Pinosa des 
de 2014, ha endegat un projecte de rehabilitació i de valorització 
d’aquest lloc emblemàtic del massís, inscrit com a monument 
històric l’any 2015.2 Aquest paper es proposa presentar 
sintèticament i contextualitzar els vestigis de la colònia minera de 
la Pinosa, per tal de fer conèixer a un públic més ampli l’interès 
patrimonial d’aquest indret.

Rubén Molina i 
Campoy, historiador 

i encarregat de 
missió patrimoni al 

Sindicat mixt Canigó 
Grand Site, Prada

Fig. 1 – Mapa de 
localització de la 
Pinosa / Canigó 
Grand Site (CGS)
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Una explotació secular
Els jaciments de ferro que envolten el massís del Canigó han estat objecte d’una 
explotació secular. L’explotació minera completava una economia de muntanya basada 
fonamentalment en l’agricultura i les activitats silvopastorals. Les primeres traces 
arqueològiques de l’extracció i de la reducció del ferro al massís del Canigó es remunten 
al segle ii aC3 Cap testimoni arqueològic no permet, però, afirmar que els jaciments de 
la Pinosa han estat explotats durant l’antiguitat. Durant l’edat mitjana i tot l’Antic Règim, 
aquests jaciments varen pertànyer al monestir de Sant Miquel de Cuixà (Codalet), que 
posseïa un immens patrimoni metal·lúrgic al conjunt del massís. El mineral de la Pinosa va 
alimentar, doncs, durant segles, les fargues catalanes instal·lades als pobles dels voltants 
i, sobretot, les fargues de Vallmanya, documentades des del segle xv.4

Amb la Revolució Francesa, els béns eclesiàstics són nacionalitzats (decret del 2 de 
novembre de 1789) i, a partir de l’aprovació de la Llei del 21 d’abril del 1810 sobre les 
mines, per tal d’explotar els recursos del subsòl, és necessari obtenir de l’Estat (representat 
pel prefecte en cada departament) una concessió administrativa. Arrendada a l’Estat 
el 1810 per Miquel Noell,5 hereu dels antics explotadors de la mina i mestre fargaire a 
Vallmanya, la concessió minera de la Pinosa s’institueix per ordenança reial l’any 1844.6 
Mort sense descendència masculina, la concessió passà a mans de la família Pons, a través 
del matrimoni d’Elisa Noell i Jaume Pons, mestre fargaire a Cortsaví, la farga del Pont Nou 
d’Arles de Tec i la del Llec (municipi d’Estoer) [Fig. 2 i 3]. El perímetre de la concessió de 
la Pinosa serà augmentat l’any 18777 fins al lloc dit Roca Gelera.
Les mines de la Pinosa han estat explotades per la família Pons mentre les fargues catalanes 
del Canigó han estat en activitat, és a dir fins a final del segle xix. La desforestació de les 
muntanyes, l’esgotament dels jaciments en superfície i la mateixa evolució de la indústria 
siderúrgica, amb la generalització dels alts forns per a la reducció del mineral, van arruïnar 
aquesta indústria tradicional que representen les fargues catalanes i, en conseqüència, 
també la indústria extractiva que li fornia la matèria primària. Des de la darrera dècada del 
segle xix, doncs, les mines de la Pinosa resten inexplotades, únicament s’hi fan algunes 
tasques de manteniment i de recerca sense importància real.

Fig. 2 – Interior de la farga del Pont Nou, Arles de Tec, 
vers 1920 / CGS, Col. Serge Barboteu

Fig. 3 – Vestigis de la farga del Llec, Estoer, 1989. Foto: 
© B. Fort / CGS
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Una colònia industrial
Aquesta situació de paràlisi es perllongà fins a l’adquisició de la concessió, l’any 1906, 
per part dels germans Edmond i Louis Valentin, industrials d’origen alsacià,8 instal·lats 
als Banys d’Arles (Amélie-les-Bains, Vallespir) des del 1904. La pèrdua de les mines de la 
Lorena, a partir de la desfeta militar de 1870, va acréixer l’interès dels industrials francesos 
pels jaciments del Canigó, un sector miner important pel que fa a la quantitat de recursos 
explotables, que havia estat fins aleshores desatès per les grans societats siderúrgiques. 
Nombrosos industrials van arribar des d’aleshores, les inversions dels quals van permetre 
desenvolupar les explotacions mineres del conjunt del massís del Canigó.9 És en aquest 
context que cal entendre l’interès que els germans Valentin van mostrar pel mineral de la 
Pinosa i les inversions faraòniques que hi van realitzar.
Els germans Valentin endeguen des de 1906 la modernització de la concessió de la Pinosa i 
fan entrar aquest sector del massís en la nova era industrial. En primer lloc, per tal de resoldre 
el problema de l’aïllament d’aquests jaciments, situats com dèiem en plena muntanya, lluny 
dels principals eixos de comunicació, els nous concessionaris instal·len un vast sistema de 
transport que assegurava l’evacuació del mineral de la Pinosa en direcció de l’estació de 
tren dels Banys d’Arles [fig. 4]. D’aquesta manera, el mineral de la Pinosa arribava per mitjà 
d’un cable aeri de 1.300 metres fins al lloc de Repalona (Vallmanya) [fig. 5], on es trobava 
l’estació de partida d’una via fèrria de 12 km [fig. 6] que conduïa el mineral a través de 
la serra Batera-Fontfreda fins a l’estació de Formentera (Montboló, al Vallespir), d’on un 
segon cable aeri de 4.500 metres el feia descendre pel Coll de la Reducta fins a l’estació 
dels Banys d’Arles. A partir d’aquí, el mineral es transportava per mitjà dels trens de la 
Companyia de Midi fins al port de Portvendres,10 on els germans Valentin havien instal·lat 
una infraestructura per embarcar el mineral11 que alimentava els alts forns del centre i del 
sud-oest de França, o inclús les fàbriques d’Alemanya o d’Anglaterra. Aquest sistema de 
transport servia igualment per evacuar la producció de les mines de Roca Gelera (Vallmanya) 
i dels Menerots (la Bastida).

Fig. 4 – El sistema de transport miner de la Pinosa : la línia 
Repalona-Formentera / CGS

Fig. 5 – 
Arribada del 
cable aeri de 

la Pinosa a 
Repalona, v. 
1906 / CGS, 

Col. A. Taurinya
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D’altra banda, entre 1906 i 1908 es varen construir els edificis de la colònia industrial de la 
Pinosa per tal de fixar la mà d’obra al peu mateix dels jaciments [fig. 7]. Com van assenyalar 
uns excursionistes que van passar per la Pinosa l’any 1908: “És una gran sorpresa descrobrir 
en aquest indret feréstec un autèntic llogaret, construït a la gropa d’aquesta muntanya 
envoltada de còrrecs pregons i de tarteres de pedres que han davallat de les altes crestes 
inacessibles.”12 La fascinació per aquest indret, per les ruïnes d’aquesta colònia industrial 
al bell mig d’una clariana, envoltada d’un massís forestal dinàmic, és encara vigent. 
Organitzades en diverses terrasses, les construccions de la colònia són modestes, de pedra 
i cairons lligats amb morter de calç i cobertes amb teules mecàniques. La colònia posseeix 
tot el necessari per a una vida autònoma, molt important en un indret que sovint queda 
incomunicat per la neu durant els mesos d’hivern.13 El plànol de l’explotació, conservat 
a l’arxiu departamental,14 a Perpinyà, ens permet conèixer l’afectació de cada edifici [fig. 
8]: habitacions pels obrers i les seves famílies, un magatzem que és alhora un forn de pa; 
una cantina, que és el lloc més rellevant des del punt de vista de la convivialitat i dels 

Fig. 6 – Tren en la línia Repalona – 
Formentera, vers 1906 / CGS, Col. A. 
Taurinya

Fig. 7 – Vista actual dels vestigis de la Pinosa. Foto: © B. Fort / CGS

Fig. 8 – Extracte del plànol dels treballs 
de la concessió de la Pinosa, vers 1915 / 

ADPO, 15J26
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intercanvis entre els habitants de la colònia, on es reuneixen els obrers pels àpats i pels 
aperitius; un escorxador; i d’altres edificis de caire professional, necessaris a l’explotació 
de la mina en si mateixa: despatxos de la direcció, tallers de reparació de les eines i altres 
materials, una tremuja per a l’emmagatzenament del mineral, etc. Tots els edificis de la 
Pinosa disposaven d’electricitat, que provenia d’una central hidroelèctrica construïda a la 
Ribera de la Rabassa. “Hi havia l’electricitat a totes les cambres, teníem bombetes per tot 
arreu”,15 recorda Louise Fruitet, filla de Louis Martre, capatàs de la mina entre 1918 i 1931.
Les galeries estaven situades a la muntanya, a una cota més alta. Un pla inclinat permetia 
descendre el mineral i, per mitjà d’una via estreta per a vagonetes, dipositar-lo a la tremuja 
situada a la terrassa inferior de la colònia. A alguns metres d’aquesta darrera hi havia tot 
el dispositiu del cable aeri que conduïa el mineral fins a l’estació de Repalona i, des d’allà, 
s’evacuava pel tren fins a Formentera i els Banys d’Arles.
Enfrontats a unes enormes despeses de funcionament, els germans Valentin arrivaren a 
una entesa amb la Societat de les acereries Schneider del Creusot (Saône-et-Loire), per 
tal que aquesta societat prengués el seu relleu en l’explotació de la Pinosa. És així com 
es creà en 1915 la Societat de les mines de la Pinosa, filial de la Societat Schneider del 
Creusot, de la qual els germans Valentin restaren els accionistes majoritaris.
Al costat de les concessions de Batera-Las Indis i de Fillols, la Pinosa va esdevenir així una 
de les explotacions més importants del departament, tant pel que fa a la producció com al 
nombre d’efectius que hi treballava. El nombre del personal de la Pinosa se situa al voltant 
de 200 obrers a l’any, entre minaires, manobres i transportadors. Tot i que el nombre 
d’efectius que es troben en un mateix moment a la colònia cal situar-lo en una centena de 
persones, molts d’ells d’origen estranger [fig. 9]: 26 nacionalitats van passar per la Pinosa, 
la gran majoria d’origen espanyol.16

Aïllats a la muntanya, els obrers de la Pinosa es van organitzar des del primer moment per 
tal de millorar les seves condicions de vida i de treball, la qual cosa mostra la seva capacitat 
per concebre i implementar unes formes d’organització social que els van permetre 
de superar la concepció de les relacions laborals que se’ls imposava. La maduresa del 
moviment obrer de la Pinosa queda palès en l’organització de diverses vagues, la primera 
al maig de 1907.17 La més important, però, va tenir lloc en 1918, quan els obrers, després 
de dies de lluita i de llargues negociacions, aconsegueixen la jornada efectiva de vuit 
hores. 
Les conseqüències de la crisi econòmica de 1929 posarien punt i final a l’explotació de la 
Pinosa. La fi del treball té lloc durant el segon trimestre de 1931, quan la concessió fou 
adquirida per la Societat Anònima de Batera.18 Aquesta companyia renuncià en endavant 
a reprendre l’explotació i l’abandonà definitivament.

Fig. 9 – Quadre dels efectius 
estrangers de la Pinosa (1906-1931) 
/ ADPO, 2013, p. 81 
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Un lloc de memòria
Després de l’ocupació per part de l’Alemanya nazi del sud de França, la resistència 
s’organitza progressivament arreu del territori i el Canigó esdevé un espai privilegiat 
pels maquis o per la constitució de xarxes organitzades per ajudar a travessar la frontera 
espanyola pels ports de muntanya (les passeurs). Les accions de la resistència s’intensifiquen 
entre 1943 i 1944: els sabotatges de tota mena es multipliquen a totes les valls, cims i 
altiplans del massís.
Un dels maquis més actius era el de Vallmanya, dirigit per René Horte, mestre de l’escola 
del poble i resistent de primera hora. Al grup d’Horta s’hi afegeix durant el juliol de 1944 
el maquis Henri-Barbusse, compost per uns 150 homes entre els FTPF (franctiradors i 
partisans francesos) comunistes i els nombrosos combatents antifranquistes espanyols. 
Acorralats pels enemics, els maquis es replegaren el 8 de juliol a la colònia de la Pinosa, 
que estava aleshores desafectada. Des d’aquí, la Resistència organitzà diverses operacions 
militars, la més important de les quals és l’ocupació de Prada (Conflent) el 29 de juliol de 
1944. Els esdeveniments es precipitaren a partir d’aquest moment.19

L’ocupant alemany, ajudat pels col·laboracionistes de la Milícia francesa, ebris de venjança, 
preparà una operació per tal d’acabar amb el maquis de Vallmanya i castigar alhora la 
població que el sustentava. Informats sobre l’amagatall del maquis, es posà en pràctica 
una operació per tal d’encerclar i prendre a l’assalt la Pinosa i els seus ocupants [fig. 10]. 
Al nord, una columna alemanya remuntà el primer d’agost la vall de la Llentillà fins al 
poble de Vallmanya, que varen saquejar i arrasar amb granades incendiàries [fig. 11]; dos 
habitants del poble i dos llenyataires espanyols que no havien fugit abans de l’arribada 
dels alemanys foren executats. A l’est, la Milícia prengué el control del coll de Palomeres 
(entre Vallmanya i la Bastida), amb l’objectiu d’impedir la fugida dels resistents per aquest 
passatge. Dues columnes alemanyes irromperen sobre la Pinosa des del coll de la Cirera, 
al sud, i des de l’Estanyol, a l’oest. El combat esclatà la matinada del 2 d’agost. Desbordats 
per la superioritat dels enemics, els maquisards es van veure obligats a fugir entre els 

Fig. 10 – Operació contra els 
maquis de Vallmanya (1-3 d’agost 
de 1944) / CGS
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boscos del coll de la Cirera. Ferit a la cama, el capità Julien Panchot, àlies Pròsper, va 
cobrir amb un fusell metrallador la retirada dels seus camarades fins a l’esgotament de les 
municions. Capturat i cruelment torturat, Panchot fou afusellat contra el mur de la cantina 
de la Pinosa, que conserva encara l’empremta dels trets [fig. 12]. Al vespre, els alemanys 
incendien els edificis de la Pinosa abans de tornar a marxar.
El martiri de Valmanya i de la Pinosa es conserva encara viu en la memòria dels catalans, 
és la raó per la qual aquest indret ha esdevingut igualment un dels principals llocs de 
memòria del departament dels Pirineus Orientals.

Un projecte de rehabilitació i de valorització
Com en el cas del conjunt de vestigis del patrimoni industrial, l’interès per la conservació i 
la valorització de la colònia de la Pinosa és recent. És en el marc del projecte de la Ruta del 
Ferro del Canigó, els anys 1990, que aquests vestigis es redescobreixen i que emergeix 
d’una manera clara la voluntat de garantir-ne la salvaguarda i la seva transmissió a les 
generacions futures. Amb aquest ànim, el SMCGS ha endegat en 2016 un projecte de 
rehabilitació i de valorització de la colònia de la Pinosa, l’objectiu fonamental del qual és 
qualificar el sector oriental del massís del Canigó per tal d’ajudar a la gestió dels fluxos 
turístics del paratge protegit, tot proposant alternatives a la sobrefreqüentació del pic del 
Canigó, sector sensible sobretot a partir del refugi dels Cortalets. 
El projecte de rehabilitació i de valorització de la Pinosa comporta tres aspectes diferents 
però complementaris: d’una banda, les mesures de conservació que pretenen aturar la 
degradació dels edificis i garantir la seguretat de les persones; en segon lloc, instal·lar 

Fig. 11 – El poble de Vallmanya incendiat, 1944 / 
CGS, Col. Ajuntament de Vallmanya 

Fig. 12 – Placa commemorativa de marbre en honor a Julien 
Panchot, ubicada al mur de la cantina de la Pinosa / CGS
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els dispositius d’interpretació del patrimoni necessaris per tal de poder realitzar una visita 
autònoma de la colònia minera; i, finalment, integrar la Pinosa en un itinerari d’excursió, 
vinculant-la amb la resta de vestigis industrials de la línia Repalona-Formentera així com 
amb el refugi de Batera.
El projecte es troba actualment en la fase de concepció,20 que realitza des del març de 
2017 l’arquitecte Virgile Guénot, amb l’ajuda de l’arquitecta Aurélie Quilgars i del cabinet 
de paisatgistes Coloco. Per tal d’assegurar el seguiment de la missió arquitectònica, 
el SMCGS ha establert un comitè de pilotatge o de coordinació, l’objectiu del qual és 
associar i recollir el parer dels diversos partenaris financers i tècnics del projecte sobre 
la base de les orientacions fixades pels estudis de l’arquitecte.21 Creiem que aquests 
estudis han assolit una resposta ponderada a les grans problemàtiques que planteja el 
projecte: el tractament de les dinàmiques paisatgístiques, la preservació dels vestigis, la 
seva valorització d’acord amb l’ànima de l’indret (l’esprit des lieux), així com la seguretat 
del públic. D’aquesta manera, en un termini de cinc anys, el SMCGS espera posar a la 
disposició del públic un lloc patrimonial protegit, atractiu i acollidor, apte per rebre els 
visitants en total seguretat.
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1944)”. In: breJon de laverGnée, M-e.; bobo, J.-P.; souTadé, G. (Perpignan, 15/11/1996). Le Canigou 1896-1996: un 
siècle d’aménagements. Perpinyà: ADPO, Consell general dels Pirineus Orientals, 1997, p. 139-196.; bobo, J.-P. Le 
Canigó dans la guerre (1940-1944). Perpinyà: Syndicat mixte Canigó Grand Site, Trabucaires, en premsa (Col·lecció 
Patrimoines-Canigó, 2). N. B.: Llibre bilingüe francès-català. 
20- Per un descriptiu complet del projecte, vegeu: Molina, R. “Le projet de sécurisation et de valorisation de la 
Pinosa”. In: Le fil du fer, n. 20, 2018, p. 21-31.
21- Aquest comitè de pilotatge ha permès de reunir tres vegades (el 29 de maig, el 19 de septembre de 2017 i 
l’11 d’abril de 2018) nombrosos membres: la DRAC (Direction régional des affaires culturelles), la DREAL (Direction 
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement), l’ONF (Office national des forêts), la UDAP (Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine), el Consell departamental dels Pirineus Orientals, el servei 
d’urbanisme de la Mancomunitat de municipis Conflent-Canigó així com el municipi de Vallmanya. Aprofitem 
l’avinentesa per agrair-los la seva implicació.




