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LA GUIXERA
● La Guixera era una fàbrica de guix de Ripoll que es va tancar entre l’any 2008 i 

2009. Es situa al principi del Carrer Progrés, o al final, segons com es miri. Està 
al peu de sant Antoni, una de les quatre muntanyes que envolten Ripoll. En 
aquesta muntanya s’hi troba una gran quantitat de guix i per això va ser 
explotada i es va construir una cova de guix anomenada La Pedrera. A la 
Pedrera s’hi extreia el guix i es portava als forns de la Guixera per treballar-lo.

● A la guixera, com a fàbrica, feien rajoles treballades a mà 
fetes de guix i esmaltades, també feien motllos de guix 
per fer escultures de cera, i que moltes d’elles 
s’entregaven a l’església amb el motiu de que la gent 
pactava amb la verge i que si ella els curava ells 
entregarien escultures fetes amb aquests motllos.  

FABRICA LA GUIXERA

MOTLLE DE GUIX RAJOLA 
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VEGETACIÓ
● Al llarg del recorregut ens anirem trobant diferents tipus de vegetació, com ara:
● També el poeta Joan Salvat Papasseit va escriu un poema relacionat amb la rosa canina.
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Sambucus nigra L.

Linum suffruticosum L. Plantago media L.

Campanula rotundifolia 
L.

blanca 
bruna
 i fina com un pa de mel 
-més que una moreta collida al carrer 
la seva geniva floria de sang 
verge i desvestida
 -joliu dolençant 

camisa de seda com la lluna al ple
la rosa vermella floria també: 

si ahir era poncella ara és mon tresor 
-com la satalia cada pit rodó.

Rosa canina L.



CASA D’ISOLES
● Va ser aixecada abans del 850 .En els seus inicis la casa va ser una masia, ja 

que la seva economia d'autosuficiència es basava en la cria de bestiar. 
Encara avui podem observar els terrenys inferiors de la casa en forma de 
terrasses.
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● Actualment, si seguim pujant el camí de Sant Antoni, el mateix , ens porta a Mas 
Isoles. Podem trobar les restes d'aquesta casa, emmarcades en un paisatge colpidor: 
símbol de la grandesa de la saga familiar que un dia va ser , un solitari campanar 
encara en peu, part de la façana principal que avui es troba derruïda.

● En el museu etnogràfic de Ripoll, podem 
trobar coses de la llar d’aquella època, com 
ara, estris de cuina. També podem trobar 
eines del camp, com forques per blat. 
Normalment de fusta. I per acabar, podem 
veure els senzills però preciosos vestits que 
en aquella època, tenien per les festivitats.

CASA D’ISOLES

ESTRIS DE CUINA FORQUES VESTITS



COVA DE GUIX

● La Pedrera era el lloc des d’on   es  treia  la  pedra  de Guix , que des de allí, era transportada 
mitjançant un sistema de vagonetes  suspeses  en  cables  d'acer  i sustentades per  torres 
impressionants  fins  la  seva  arribada  als  forns. Allà la pedra  de guix es convertia  en una pedra 
fina que s’apreciava molt en la construcció.

● Aquest material s’extreia amb explosius compostos majoritàriament de pólvora i quan no era 
possible amb aquest material, s’extreia a mà amb pics de ferro.
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EXPLOSIUS
PEDRA DE GUIX COVA DE GUIX



ERMITA DE SANT ANTONI DE MORERS
● A 1.070 metres d’altura de la muntanya de sant  Antoni, podem trobar les restes de l’ermita de Sant 

Antoni, del 1740. Solament hi queden les quatre parets de l’ermita. Antigament s’hi celebrava 
l’aplec el dia de la festa del sant. Actualment, solament és un lloc de visites per curiosos 
muntanyens. Una mica més avall de l’ermita, a can Petiu, podem veure unes vistes espectaculars 
de Sant Bertomeu, Sant Roc, Sant Amant, Puigmal, una part del Taga i el poble de ripoll.

● Parts de l’ermita les podem trobar al museu etnogràfic de Ripoll, com ara picaports de ferro 
treballats a mà, la imatge de sant Antoni.
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VISTES CAN PETIU ERMITA

PICAPORTS
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