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Sant Salvador de Bianya era cap 
de l'antic municipi homònim, fins 
que l'any 1969 es va unir al terme 
municipal de la Vall de Bianya. 
Durant un breu període (1937-
1939) l'antic municipi 
s'anomenà els Hostalets de Capsa-
costa. Actualment, aquest veïnat 
és una entitat de població, amb 
75 habitants, majoritàriament 
disseminats en masies 
 
 

Geografia i Història 
L'actual entitat de població està situada a la capçalera de la vall de Bianya. Al nord i a l'est limita 
amb altres parts del municipi de la Vall de Bianya, mentre que al sud, a part de limitar amb terres 
bianyenques, també limita amb Sant Joan de les Abadesses i amb Sant Pau de Segúries. 
El terme està limitat a l'oest per la divisòria de les conques del Ter i del Fluvià, des del Capsacosta 
al coll de l'Home mort. Pel nord i pel sud també es troba limitat per la serra del Capsacosta, on 
s'origina l'alta vall de la riera de Bianya. Per tant, Sant Salvador està localitzat en un terreny molt 
muntanyós, format per molts boscos, amb predomini d'alzines, a les solanes i roures i pi roig. A 
part de la riera de Bianya, també hi trobem la riera de Sant Ponç i la de Farró, que són afluents de 
l'anterior. 
El terme de Sant Salvador és solcat per una antiga via romana: Via Annia, que passa prop de 
l'església de Sant Salvador i s'enfila pel Capsacosta. Els masos més antics: Toron, Callís, Farró, 
Pladeveia, Panadís, Juvinària, el Puig, etc. estan documentats a partir del segle XIII o XIV, cosa 
que no vol dir que no fossin preexistents. 
La festa major se celebra per Pasqua Granada. 
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El Puig                                                               Farró 
 
En diu Botet i Sisó que a principis del segle XX 
Tenia 80 edificis i 343 habitants, distribuïts: 
Al sector de Sant Salvador hi havia 30 edificis i 131 habitans. 
A la Vall de Sant Ponç 20 edificis i 82 habitants. 
Al pla d’Abeia 30 edificis i130 habitants. 
De indústria només té un molí fariner. 
Una escola incomplerta mixta. 
Dels 343 h. sols 74 saben llegir i escriure. 


