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1.  PRESENTACIÓ 

trimoni  cultural,  amb 
col∙laboració dels municipis interessats, seguint els següents objectius: 

Captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi. 

•

Aquesta memòria  tècnica reflecteix el resultat dels  treballs de recerca  i elaboració del Mapa 

utada per Jordi Montlló Bolart entre els mesos d’abril  i 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei especialitzat en 
la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del seu Programa d’Interpretació del 
Patrimoni  Cultural,  l’OPC  promou  l’elaboració  de  Mapes  del  pa

• 

• Valorització dels elements reconeguts. 

• Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació. 

 Planificació de les accions de rendibilització social i cultural. 

del Patrimoni Cultural i Natural del municipi d’Alella (el Maresme). L’estudi ha estat encarregat 
a  l’empresa de  serveis  culturals ACTIUM PATRIMONI CULTURAL,  SL  a partir de  la  sol∙licitud 
efectuada per l’Ajuntament d’Alella.  

La realització del treball ha estat exec
setembre de l’any 2011. 
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2. AGRAÏMENTS  

gut realitzar sense l’inestimable ajut d’un seguit de persones a qui 
volem agrair enèrgicament. 
Aquest treball no s’hauria po

En  primer  lloc  volem  agrair  la  col∙laboració  de  l’Ajuntament  d’Alella  pel  seu  interès  i  les 
gestions  facilitades.  Però  d’una  manera  molt  específica  al  personal  dels  diferents 
departaments  consultats.  També  volem  agrair  el  seu  ajut  a  particulars  i  representants 
d’entitats que tan amablement ens han atès. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca o centre oficial o privat, ens hem 
trobat  una  sèrie  de  persones  que  ens  han  atès  molt  professionalment.  Volem  agrair  les 
atencions  rebudes  dels  tècnics  del  departament  de  Cultura  i Mitjans  de  Comunicació  de  la 
Generalitat de Catalunya.  

El nostre agraïment també és per totes les persones que ens han obert amablement les portes 
de casa seva. 
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3. MARC TERRITORIAL 

3.1. El medi físic 

Alella un  unicipi del Maresme, ubicat al sector meridional de la comarca i a poca distància 

franja de  terra  situada  entre  la  façana  litoral  i  els 
vessants de la Serralada Litoral (la Conreria‐ Sant Mateu‐Céllecs i el Montnegre‐Corredor, amb 

 és  m
de  la costa, a  les faldes granítiques de  la Serralada Litoral. Limita amb els municipis vallesans 
de Santa Maria de Martorelles  (NW)  i Vallromanes  (N)  i amb els del Maresme de Teià  (E), el 
Masnou (SE‐S), Montgat (SW) i Tiana (W). 

La  comarca  s’estén  al  llarg d’una  estreta 

una altitud que oscil∙la entre els 500  i els 700 metres), solcada per petites valls transversals  i 
drenada  per  tot  un  seguit  de  rieres.  Les  conques  hidrològiques  són  la  base  de  l’estructura 
territorial, paisatgística i, fins i tot, urbana.  

 

Morfològicament pot dividir‐se en dues parts: el vessant oriental de la serralada i la plana que 
s'estén  al  seu peu, davant  la mar. A  la  zona muntanyosa els materials  són majoritàriament
granítics,  solcats per petits o grans dics de  roques més dures, però en general és un granit 

a causa de  l’erosió de  l’aigua, en el gran desnivell davant  la Mediterrània. Vers el  fons de  la 

 

fàcilment atacable per  l'acció de  l'aigua  i  la  temperatura al  sector occidental  (de Montgat a 
Sant  Vicenç  de Montalt).  Aquest  granit  aixecà materials  paleozoics,  esquistosos,  els  quals, 
arrabassats en moltes bandes per l'erosió posterior, han sobreviscut encara al sector oriental, 
on la conservació d'aquests materials ha fet que les alçades màximes estiguin uns 200 metres 
per  damunt  dels  altres  cims.  Les  diferències  d'alçada  són  degudes  també  a  les  falles 
transversals, que han dividit la serralada en un conjunt de blocs més o menys basculats, com el 
de Sant Mateu, al Corredor, i el del Montnegre. Les condicions morfo genètiques han produït 
unes formes gastades, aplanades, a la carena, en evident contrast amb els vessants, pendents 
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comarca cal distingir els granits erosionats, aplanats, a la part baixa, solcats pels cursos d'aigua 
descendents enmig de planes al∙luvials, i el rebliment quaternari del fons de la plana, davant la 
mar. Aquesta plana és més extensa des del Masnou a Sant Vicenç de Montalt; des de Caldetes 
a Sant Pol els contraforts muntanyosos arriben  fins a  la mar,  i els pobles  resten encaixonats 
dins les velles cales. Des de Calella a Malgrat es reprèn la planura, formada per la retenció del 
delta de la Tordera pel cap de Calella. 

La  comarca  està  integrada  per  30 
municipis, amb la ciutat de Mataró com a 
capital,  i  420.521  habitants  el  2008.  Té 
una extensió de 397 km2, però només un 

l  

 interrelació d’Alella amb el Maresme tendeix a ser 
  t   la proximitat, el pes  i  la capacitat d’atracció de 

 de la Coma Clara i la Coma Fosca, a 90 m d’altitud. Comprèn el poble d'Alella, cap 

homònima. 

nuclis  fusionats  entre  ells  i  amb  El 

42,4%  del  territori  té menys  de   20% de 
pendent,  cosa  que  ha  facilitat  el  ràpid 
procés urbanitzador. El Maresme era una 
comarca  amb  una  potent  base  agrícola 
que  va  funcionar  relativament  autònoma 
de l’àrea de Barcelona fins a l’obertura de 
l’autopista  C‐19  (ara  C‐32)  i  l’increment 
del sòl residencial, que l’han incorporat de 
forma  molt  ràpida  a  la  dinàmica 
metropolitana. 

Fruit de la seva situació, Alella s’insereix din
del punt de vista de la mobilitat obligada, la
relativament baix en percen atge a causa de
Barcelona. 

s l’àmbit d’influència de l’àrea metropolitana. Des 

El municipi d’Alella té una superfície 9,59 km²  i 9.397 habitants, segons el cens de 2009. Per 
tant, amb una densitat demogràfica de 980 habitants per Km2. S’estén en la vessant de marina 
de  la  Serralada  Litoral,  sobre  l’eix  de  la  riera  d’Alella.  Les  cotes més  altes  corresponen  als 
turons d’en Galzeran (477 m) i dels Figuerals (471 m). El nucli històric es troba a la confluència 
de les rieres
municipal, la caseria de Can Magarola i nombroses urbanitzacions (Alella Parc, Can Sorts, Nova 
Alella i el Solell, entre d'altres). La mateixa carretera que comunica Alella amb el Masnou i amb 
la  N‐II  continua  vers  el  N  i,  a  través  del  coll  de  Font  de  Cera,  es  comunica  amb  el  Vallès 
Oriental. Pel sector sud del terme passa l'autopista C‐32, amb una sortida a Alella. 

En  línies  generals,  el  terme municipal  s’assimila  a  un  trapezi,  la major  dimensió  del  qual 
s’orienta en sentit Nord‐Sud. En sentit Nord‐Sud,  i ben centrada sobre el territori, discorre  la 
riera d’Alella o riera Principal, tributària de la Coma Clara i la Coma Fosca. Aigües avall, la riera 
d’Alella    rep  l’aportació  del  torrent  o 
fondo  de  Rials,  que  drena  la  vall 
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En  sentit  Llevant‐Ponent,  el  territori  és 
travessat  per  l’autopista  C‐32,  que 
divideix el terme municipal en dues àrees 
ben  diferenciades.  Al  Sud  es  tracta  de 
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Masnou. Aquesta àrea pràcticament ja no disposa de sòl no urbanitzable. Al Nord s’hi troba el 
centre històric, situat entre les dues rieres, el barri del Rost, d’origen medieval, i la majoria de 
les urbanitzacions o barris en ciutat  jardí,així com  la pràctica totalitat dels espais oberts (sòls 

la,  amb una  ocupació  i un  impacte  visual  inferior, però disposada 

  tèrmi
565 mm, amb màxim el 2002 (999 mm) i mínim 

dents 
tenim 

 el 1515 i 48 focs 
el 1553).  L'arxiu parroquial  conserva dades des del 1625, 
amb    o de  les  cases  i dels  seus habitants: 61  cases  i 

ses i 434 h el 
1725, 103 cases i 604 h el 1759 (aquest any el barri de Mar 

1  587  h.  A  partir  d'aquest  moment  l'augment  ha  estat 
constant, i els últims anys espectacular: 1 542 h el 1940, 1 

agrícoles i forestals). 

L’existència d’urbanitzacions sobre el pendís, i el seu origen, basat únicament en els interessos 
de  la propietat  i no pas en els del municipi, han produït un fort  impacte paisatgístic. No sols 
per  l’artificialització  i  la  impermeabilització del sòl, sinó també per  l’abandó  i  la pèrdua de  la 
vinya  i  l’eclosió  bàsicament  espontània  del  bosc  de  pi  pinyer.  A  Llevant  hi  ha  només  una 
urbanització, Can Magaro
sobre  el  territori  de  tal  manera  que  interromp  la  connectivitat  natural  i  la  continuïtat 
paisatgística entre la vall de Rials i la serralada. 

El  règim  tèrmic d’Alella  i de bona part de  la  comarca és  relativament elevat  i  regular,  amb 
valors extrems poc acusats, per efecte del veïnatge del mar  i de  la protecció de  la serralada. 
D’aquesta manera, la plana litoral, a redós de la serralada, actua com un reducte tèrmic. 
La distribució anual de  la precipitació mostra una variabilitat més acusada que la  ca. La 
mitjana anual per al sexenni 1999‐2005 fou de 
el 2000 (tan sols 332 mm).Una diferència de 666 mm, que supera la precipitació mitjana anual 
per  al  període.  La  precipitació  mitjana  anual  es  concentra  en  pocs  dies,  que  presenten 
precipitacions elevades, fins i tot torrencials. Si considerem aquest fet juntament als pen
que  caracteritzen  l’àmbit  i  la  textura  sorrenca del  tipus de  litologia dominant  (sauló), 
que existeixen riscos  importants pel que fa a riuades catastròfiques  i erosió als  llocs on hi ha 
sòl  denudat  o  allà  on  s’han  fet  moviments  de  terres.  L’acció  de  les  aigües  d’escolament 
condiciona el modelat de les rieres i genera valls que responen a dues formes típiques: valls en 
forma de “V” i valls en forma de fons pla. 

3.2. La població i la seva activitat 

Les primeres dades de població daten del fogatjament de  l’any 1358, amb 52 focs (unes 260 
persones). El 1370 constaven 61 focs, però als segles següents el nombre de focs disminuí per 
les crisis econòmiques i polítiques (51 focs

el n m 
353 h el 1625, 69 cases i 358 h el 1678, 79 ca
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figura ja amb 23 cases i 166 h, mentre que el 1675 només 
tenia  7  cases  i  35  h);  seguint  el  cens  parroquial  (que  no 
coincideix estrictament amb els oficials), el 1785 hi havia 
159 cases i 815 h, el 1793, 171 cases i 884 h i el 1808, 200 
cases i 1 080 h (aquest any el barri de Mar tenia ja 436 h i 
se  segregà  vers  el  1830).  La  situació  demogràfica  es 
mantingué relativament estable des de mitjan segle XIX (1 
548 h el 1860), amb una davallada al voltant del 1900 per 
la crisi de la fil∙loxera i una recuperació des del 1930, amb 
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673 h el 1950, 1 903 h el 1960, 2 300 h el 1970, 3 886 h el 1981, 6 895 h el 1991 i 8 176 h el 
1999, 8 470 h el 2001 i 8 940 el 2005. La població es duplica o triplica els caps de setmana i en 
èpoques de vacances per la funció de lloc residencial que ha adquirit el poble. 

 
 
Alella té una tradició agrícola que es remunta a l’època de la romanització. En particular, és el 
centre d’una Denominació d’Orígen vitivinícola a la qual presta el seu nom. Juntament amb la 
vinya, es conserven algunes explotacions de conreus tradicionals de la zona, com ara l’horta i, 
en menor mesura, la planta i la flor ornamental.  Malgrat tot, el sector primari en quant a la 
utilització de mà d’obra és molt minoritari. 
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Pel que fa al sector secundari; l’activitat industrial radicada a Alella fa anys que va deixar de ser 
important –més enllà d’alguns tallers i naus de petites indústries‐ i ha anat decreixent en ter‐
mes relatius i en proporció inversa a l’expansió dels serveis. En els darrers 10 anys la població 
activa ocupada ha crescut de l’ordre per sobre dels 1.200 treballadors i treballadores, un cen‐
tenar dels quals ha anat a parar a la construcció i 1.100 als serveis. Per contra, la indústria n’ha 
perdut cent. 
 
Per tant, el comercial i el de serveis són els sectors més representatius, el gran motor econò‐
mic local.Tenint en compte, però, que una gran part de la població activa realitza la seva jor‐
nada laboral fora del municipi. 

3.3. Evolució històrica 

La presència de poblament, més o menys estable, dins el 
terme municipal d’Alella es remunta a època prehistòrica. 
lella  compta  amb  diversos  jaciments  d’aquest  període. 
estaquen principalment  les  fosses  sepulcrals o possibles 

at de Bronze, sense poder‐se precisar, poden 
atar‐se  les diverses destrals de pedra polida  localitzades 

nts de ceràmica  localitzats 
a la zona de Can Teixidor, si bé hi ha confusió respecte a si 

  assentament  a  l’aire 

ca,  circumstància possiblement 
ucció dels possibles assentaments 

s (Can Serra, Carrer Canonge/Pont 
en  amb  restes d’època  romana  i, 
ndacions tardo republicanes. 

més nombrosos. Representen una 
 planes entorn el Camí del Mig, 

rsos  turons.  De  la major  part  de 
  es  tracta  de  restes  recuperades 
às  pot  tractar‐se  d’una  fundació 
 VI dC,  ja en època tardo romana. 
 de La Plana i Can Teixidor, si bé la 

seva  fundació  seria d’època  tardo  republicana  (s.  I  a C).  En  la Vinya d’en  Tito  Serra  s’hi ha 

A
D
necròpoli de Can Cues i de la Urbanització Mar i Muntanya, 
ambdues  del  Calcolític  o  Bronze  Inicial  (2200‐1500  aC)  i 
corresponents  a  jaciments  excepcionals,  especialment  la 
de  Can  Cues,  amb  un  dels  aixovars  més  nombrosos  de 
botons amb perforació en “V” coneguts. També d’entre el 
Neolític  i  l’Ed
d
als  jaciments  del  Camí  del Mig  i Hort  de  Cal Magre. Del 
Bronze  Final  o  de  la  Iª  Edat  del  Ferro  (1100‐600  aC) 
semblen adscriure’s uns  fragme

provenen  d’una  necròpoli  o  d’un
lliure. 

Sobta  l’absència de  restes  corresponents a plena època  ibèri
deguda a  la manca de prospeccions  intensives o a  la destr
durant la construcció de diverses urbanitzacions.  

D’època íbero romana (II‐I aC) hi ha catalogats tres jaciment
de  l’Autopista, Carrer Catalunya)  si bé  tots ells es  relacion
malgrat la presència de ceràmica ibèrica, pot tractar‐se  de fu

Els  jaciments d’època romana són, amb un total de 18, el 
ocupació  intensiva del  territori d’Alella, principalment de  les
però  sense  oblidar  la  instal∙lació  en  les  vessants  de  dive
jaciments  desconeixem  la  seva  cronologia  precisa,  doncs
superficialment  que  no  aporten  dades  suficients.  Can  Llin
d’època republicana, del segle  II aC, perdurant fins al segle
També fins al segle VI dC semblen ser ocupats els jaciments
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localitzat materials des d’època tardo republicana fins a  l’Alt  Imperi, mentre que  la Vinya del 
Sr. Mañas sembla tenir una ocupació exclusivament alt imperial. 

D’època medieval  s’han  documentat  restes  a  Cal  Baró  i  al  Nucli  Històric,  si  bé  s’hi  hauria 
d’incloure  la major part de masies del municipi. El primer document en què surt esmentat el 
lloc d'Alella és del 976, on Adaltruda va vendre, per 30 sous, a Isembert i a la seva dona Emo, 
cases,  corts, horts  i arbres, al  lloc anomenat Primiliano  (Premià). Un  segon document datat 

 de 

la  Casa  d'Alella  eren  una  família  que 

Desplà passaren per matrimoni als Gralla  i a  la  fi del mateix segle XVI, 
també per matrimoni, als Montcada, marquesos d'Aitona, que gaudiren de  les rendes  fins el 

 els seus descendents les mantingueren fins a 
  dels  Mata  foren  comprats  aleshores  per 

t  d'Alella  fou  concedit  el  1889  a  Camil  Fabra  i 
s i industrials barcelonins. 

lle  i  els  regidors  són nomenats pel  rei per  temps 
 i les reunions del Consell es fan a l’Ajuntament. En 

la  Guerra  de  Successió,  propietats  de  famílies  d’Alella  foren  confiscades  a  causa  de  les 

l’any 980, un tal Bell va vendre a Adroer, per 20 sous, terra que tenia al dit comtat, a la Marina, 
al terme de Elella, al Villarunculo (vilaret) anomenat Capeducci (Cabús). 

La parròquia de Sant Feliu d'Alella surt documentada el 993 en una escriptura de permuta
terres entre  el matrimoni Guillem  i Guilla  i el monestir de  Sant Cugat del Vallès. Tingueren 
alous  dins  el  terme,  a més  de  l'esmentat  monestir,  el  capítol  de  canonges  de  la  seu  de 
Barcelona  i altres nobles.  La  jurisdicció  sempre  fou, però, dels comtes de Barcelona,  i Alella 
continuà essent poble  reialenc. Malgrat això,  la  corona alienà alguna vegada els  seus drets, 
com  fou el cas de Pere  III, el 1353, que vengué  la  jurisdicció civil a Pere de Pla o Desplà  (els 
alellencs  hagueren  de  redimir  la  compra  amb  els  propiis  pecunii),  o  de  Joan  II  el  1472  (les 
protestes dels alellencs esgrimint els privilegis que prohibien d'infeudar la parròquia, obligaren 
el rei a revocar l'alienació). Aquests privilegis foren confirmats encara pel mateix Joan II, Carles 
V i Felip II de Castella. 

D'altra  banda,  els  anomenats  senyors  de 

gaudia  de  l'usdefruit  del  terçó  (tercera 
part dels  delmes)  de  la parròquia  i  tenia 
alhora en alou diverses propietats i masos 
i exerciren una mena de senyoria sobre la 
parròquia.  Sembla  que  els  primers 
senyors  que  gaudiren  d'aquests  drets 
foren els Banyeres, documentats des de la 
fi  del  segle  XIII,  però  des  de  la  segona 
meitat  del  segle  XIV  el  terçó  de  la 
parròquia amb els seus drets i atribucions 
estigueren  en  mans  de  la  família  Desplà,  a  la  qual  pertangueren  gairebé  dos  segles.  Els 
membres més  destacats  d'aquest  llinatge,  foren  Joan Desplà,  conseller  deJoan  I  i  de Martí 
l'Humà  (segles XIV‐XV),  i Lluís Desplà  i Oms  (1444‐1524), ardiaca de  la catedral de Barcelona 
que exercí alhora el rectorat de la parròquia d'Alella (i també d'Argentona, Vilassar i Badalona) 
i fou diputat de la Generalitat.  

El 1528 els drets dels 

1670, que foren comprades per Joan B. de Mata;
mitjan  segle  XIX.  Les  heretats,  terres  i  censos
Bonaventura  de  Fabra  i  Gil;  el  marquesa
Fontanills, iniciador d'una dinastia de polític

A partir del  decret de Nova  Planta,  el bat
il∙limitat. En lloc de parròquia és ja municipi

 

     

Memòria científica [ANNEXOS]         



Mapa del patrimoni cultural I natural 
Alella, el Maresme 

 

 

     

Memòria científica [ANNEXOS]         

preferències a favor de l’arxiduc Carles. En aquesta guerra, hi participaren activament a favor 
de  la causa catalana els germans Salvador  i Francesc Lleonart, entre d’altres alellencs, algun 
dels quals va perdre la vida en defensa de les llibertats de Catalunya. 

Alella sofrí els efectes de la guerra del 1808 i també visqué tots els esdeveniments històrics del 
segle XIX.  

L’any  1842  es  produeix  la  segregació  del  barri  de mar  o  Alella mar  per  annexar‐se  al  nou 
municip del Masnou. 

 elements del patrimoni 
cultural  i  natural  d’un  municipi.  L’eix  bàsic  de  treball  és  l’inventari  de  tots  els  elements 

  simbòlics  o  identitaris,  a  partir  d’una  tipologia  concreta  que  permet 
englobar‐hi totes  les accepcions reconegudes. De cada element es fa una fitxa amb totes  les 

artat corresponent), a través d’arxius o d’informació oral facilitada per 
particulars,  propietaris  o  representants  d’entitats  socials  i/o  culturals  del  municipi.  Amb 

Es  tracta de  facilitar a  l’ajuntament  i a  tots els ciutadans  i ciutadanes d’aquest municipi una 
eina  de  coneixement  de  la  globalitat  del  seu  patrimoni  des  d’una  concepció  àmplia.  Un 

nt de mesures per a la seva protecció i conservació i faciliti 
m  la  planificació  de  la  seva  rendibilització  social;  l’elaboració  de 

programes  de  difusió  (rutes  didàctiques  i/o  turístiques,  publicacions,  jornades  de  debat, 
conferències,...);  la  presa  de  decisions  en  el  planejament  urbanístic,  la  planificació  de  la 

Els Mapes del patrimoni  cultural  i natural d’un municipi  són, bàsicament, elements  vius. Es 

considerar el Mapa de Patrimoni Local com una eina dinàmica i activa. 

L’any 1934  les escoles Fabra varen ésser edificades gràcies al suport del marquès d’Alella, el 
senyor Ferran Fabra i Puig. En esclatar la Guerra Civil Alella va viure, el 22 de juliol de 1936, la 
destrucció de part de  l’interior de  l’església. Acabada  la guerra s’inicià un període de 40 anys 
en el qual la vida d’Alella evolucionà segons l’obertura que la dictadura permetia. 

4. METODOLOGIA 

4.1. Marc teòric 

La  finalitat d’aquest  tipus de  treball és  la  recopilació exhaustiva dels

susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població pels seus valors 
històrics,  artístics,

dades que  s’hagin pogut  recopilar d’aquell bé  cultural,  ja  sigui a  través de  la documentació 
bibliogràfica  (veure ap

l’inventari fet  i  les dades recollides es poden fer  les pertinents classificacions, anàlisi  i estudis 
estadístics, a fi i efecte de fer‐ne una valoració, tant a nivell individual de cada bé com a nivell 
global,  tant del  seu  estat de  conservació  com del nivell de protecció que  té o de  les  seves 
característiques històriques. 

instrument que permeti l’establime
el  seu  accés  públic;  així  co

senyalització, etc. 

tracta  d’un  instrument  que  pot  créixer  o  disminuir  segons  les  necessitats  conjunturals.  S’hi 
poden afegir nous béns perquè es consideri oportú o perquè apareguin elements desconeguts 
en  el  moment  de  la  realització  del  treball  (nous  jaciments  arqueològics,  donacions  de 
col∙leccions, etc.), o se’n poden haver de treure per motius diversos com el robatori,  la seva 
destrucció  (natural  o  antròpica)  o  els  canvis  de  criteris....  Amb  aquestes  premisses,  cal 
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S’ha de tenir present, però, que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta, en el sentit 
docent de  la paraula. No s’ha pretès  fer una història d’Alella, ni  fer una anàlisi de  l’evolució 
social o econòmica del municipi, ni un estudi estadístic o demogràfic. No hi ha el plantejament 
d’una  hipòtesi,  que  cal  confirmar  o  rectificar;  ni  s’han  fixat  uns  objectius  científics  que  cal 
assolir. Per tant no hi ha unes conclusions finals, ja que no es tracta d’un element tancat o clos, 
sinó viu, com hem dit supra. Tampoc és un catàleg del patrimoni arquitectònic o urbanístic de 
la  població,  amb  una  normativa  associada  de  protecció.  Per  tant,  no  té  cap  influència  ni 
transcendència  en  la  protecció  urbanística  d’un  bé  o  element.  És  una  base  de  dades,  amb 

rsos elements patrimonials del municipi  inclosos  i classificats en  la següent 

l’elaboració de  les corresponents fitxes, al servei dels ciutadans  i ciutadanes, que recull tot el 
patrimoni cultural i natural existent en el municipi. A partir d’aquest treball es poden gestionar 
i implementar futures polítiques culturals o patrimonials, programar recerques d’investigació o 
elaborar  plans  de  protecció  urbanístic;  però  sempre  com  un  punt  d’inici.  Per  tant,  no  té 
capacitat legal ni normativa. 

Els  Mapes  del  patrimoni  cultural  han  de  comprendre  la  detecció  exhaustiva,  descripció  i 
valoració dels dive
tipologia: 

1.‐Patrimoni immoble 
1.1‐ Edificis 

  1.2‐ Conjunts arquitectònics 

  1.3‐ Elements arquitectònics 

  1.4‐ Jaciments arqueològics 

  1.5‐ Obra civil 

2.‐Patrimoni moble 
2.1‐ Elements urbans 

  2.2‐ Objectes 

  2.3‐ Col∙leccions 

3.‐ Patrimoni documental 
3.1‐ Fons d’imatges 

  3.2‐ Fons documental 

  3.3‐ Fons bibliogràfic 

4.‐Patrimoni immaterial 
4.1‐ Manifestacions festives 

  4.2‐ Tècniques artesanals 

  4.3‐ Tradició oral 

  4.4‐ Música i dansa 

  4.5. Costumari 

5.1‐ Zones d’interès natural 

 
5.2‐ Espècimens botànics singulars 

5.‐Patrimoni natural 

Dins  l’àmbit del patrimoni  immoble  inclou edificis  singulars amb valor monumental, artístic, 
històric, etnològic,  identitaris,  religiós,  industrial, etc. La  tipologia de conjunts arquitectònics 
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inclou  diversos  edificis  que  formen  un  conjun   complexes  composades  per 
diversos elements edificats. En  la  tipologia   s’inventarien elements 
rellevants  d’un  edifici:  parts  singulars  d’e ents  d’origen  arquitectònic  que  ja  no 
formen part  de  cap  edifici,  i  elements que  formaven part  de  l’entorn  inherent d’un  edifici. 
Tam structures  arquitectòni ral  o  popular. Dins  aquest  àmbit 
s’inventarien  jaciments  arqueològics  de  q pus  i  cronologia  i  obra  civil,  obres  de 
caràcter públic o comunal. 

El segon àmbit és el de patrimoni moble, que  inclou elements urbans, objectes  i col∙leccions. 
Els ele  referència a monu nts commemoratius o ornamentals 
instal∙lats a la via pública. 

L’àmbit de patrimoni documental inclou fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics. 
Els primers fan referència a sèries d’imatge ms, ...) que formen un fons o una 
col∙lecció,  segons  criteris  temàtics  o  de  documentals  són  sèries  de 
docu  un arxiu de propietat pública o privada. S’entén  fons bibliogràfics a 
sèries de llibres que formen part d’un arxiu ió que tinguin un valor històric 
i patrimonial. 

El  patrimoni  immaterial  inclou  manifestacions  festives,  tècniques  artesanals,  tradició  oral, 
música, dansa i costumari. La tipologia de le s festives recull les festes populars 
locals, en  la seva globalitat, o destacant un  específica dins  la  festa,  formin 
part  o  no  del  cicle  festiu  anual,  religiós  o  laic.  S’entén  per  tècniques  artesanals  les 
man lars  i  específiques  de   entorn  en  relació  als  oficis, 
l’artesania, la gastronomia, etc. Per tradició oral cal entendre qualsevol referència d’origen no 
literari (transmesa oralment tot i que es po da amb llocs o elements 
del terme: contes, llegendes, etc. Dins aquest àmbit del patrimoni immaterial també s’inclouen 

e hagin estat creades o alterades per  intervencions antròpiques. 
Els espècimens botànics de caire singular que tenen un  interès sovint més històric o cultural 

r l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que 

 d’elements que no han de ser inclosos en el Mapa del patrimoni com a fitxa. És 
el cas d’elements poc  singulars o dubtosos, o bé elements que d’entrada no mereixen o no 
poden ser fitxats però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un apartat o llistat “d’elements no 

t  o  estructures
 d’elements arquitectònics
dificis,  elem

bé  s’inclouen  e ques  de  caire  ru
ualsevol  ti

ments urbans fan ments o eleme

s (fotografies, fil
propietat.  Els  fons 

ments que  formen
, biblioteca o col∙lecc

s manifestacion
a activitat singular

ifestacions  singu   la  localitat  o  el  seu

t haver publicat) relaciona

manifestacions musicals  tradicionals  singulars  i  específiques  de  la  localitat  que  estiguin  en 
vigor o bé que s’hagin perdut. Finalment en  l’apartat de costumari es documenten maneres 
d’actuar o de fer, comportaments socials o actituds específiques del municipi que estiguin en 
vigor o bé que s’hagin perdut. 

El darrer àmbit és el de patrimoni del medi natural que abasta dos tipologies: zones d’interès o 
espècimens botànics singulars. Pel que fa a zones d’interès són les que tenen un valor específic 
a causa de les seves característiques botàniques, ecològiques, zoològiques, geomorfològiques 
o paisatgístiques, encara qu

que no pas ecològic també es documenten. 

Per  inventariar  o  documentar  tota  aquesta  tipologia  de  béns  patrimonials,s’ha  utilitzat  el 
model de fitxa establert pe
comprèn  els  següents  camps  d’informació:  Número  de  Fitxa;  Codi;  Àmbit;  Denominació; 
Lloc/Adreça;  Titularitat; Nom  del  propietari;  Tipologia; Ús  Actual; Descripció; Observacions; 
Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; Emplaçament; Longitud; Latitud; Altitud; 
Fitxes associades; Accés; Historia; Bibliografia; Protecció;  Inventari; Vincles; Autor de  la  fitxa; 
Data de registre; Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 

Hi ha una sèrie
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fitxats”.  Es  tracta  d’elements  poc  rellevants,  amb  pocs  valors  històrics  o  artístics;  o  bé, 
elements  desapareguts  o  destruïts;  o  bé,  elements  que  tot  i  tenir‐ne  referències  orals  o 
bibliogràfiques  no  s’han  pogut  localitzar;  o  bé,  elements  pertanyents  a  altres  municipis 
limítrofes, però que es creia que eren del municipi en estudi; o bé, que formen part d’un altre 
element,  i  que  no  cal  singularitzar.  La  relació  de  tots  aquests  elements  s’incorpora  a  la 
memòria ordenats per tipologies. 

De  totes  maneres,  hi  ha  elements  que  no  s’han  de  fitxar  mai.  Són  els  casos  d’entitats  i 
associacions culturals, socials o esportives; festivals i altres esdeveniments culturals no festius; 
biblioteques  o  altres  equipaments  culturals;  l’escut  municipal;  personatges  il∙lustres  o 
esdeveniments. Els Mapes del patrimoni són  inventaris d’elements del patrimoni cultural, no 
és el cens de recursos culturals del municipi. No es tracta de documentar l’activitat o l’agenda 
cultural, sinó aquella que té un plus de component patrimonial, històrica o tradicional, ja sigui 
material o immaterial. 

Es pot donar el cas d’haver de reflectir  la  importància d’una entitat determinada per  la seva 
implantació o antiguitat. En aquest cas es pot fer fitxant una activitat tradicional o festiva que 
organitzen, o fent fitxa del seu arxiu o fons documental o ,fins i tot, documentant la seva seu, 
encara que l’edifici com a tal no tingui prou entitat arquitectònica.  

4.2. Processos de treball 

Fase prèvia de documentació 

La primera tasca que ens vàrem plantejar fou  la recerca documental en arxius, biblioteques  i 
serveis oficials on hi hagués la sospita de l’existència d’informació referent al municipi d’Alella. 
Es  consultà  la documentació pertinent  a  les  fitxes  corresponents  a  l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic  de  Catalunya  (IPA)  i  a  l’Inventari  del  Patrimoni  Arqueològic  (CCAA).  Aquesta 

 ben concretes, com ara les publicacions editades per 
d’allò

rregar, a través de l'Àrea de Sostenibilitat, els treballs específics que es 
detallen a continuació amb l’objectiu principal de protegir el patrimoni:  

consulta que abans es feia  in situ, ara es pot fer telemàticament a partir de  l’  intranet Egipci 
del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. També es va sol∙licitar informació 
de  l’Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC)  i a  l’Inventari de Patrimoni Etnològic 
de Catalunya (IPEC). 

També consultarem  l’Arxiu Diocesà de Barcelona, on hi ha documentació de  la parròquia de 
Sant Feliu d’Alella; així com  l’Arxiu del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya  i  l’arxiu del centre 
d’Excursionista de catalunya referent a l’estudi de la Masia catalana. 

S’han  consultat  una  sèrie  d’obres  bibliogràfiques,  algunes  de  caràcter  general  com  el 
Costumari de Joan Amades, però d’altres
l’Ajuntament  i  la Biblioteca municipal Ferrer  i Guàrdia. Els temes han estat   més variats, 
sempre que tinguessin referència amb el que buscàvem. Podeu consultar aquesta bibliografia 
en l’apartat vuitè d’aquesta memòria. 

Un altre document bàsic de treball ha estat el Catàleg de Patrimoni històric, artístic, cultural i 
mediambiental  d’Alella,  inclòs  en  el  nou  POUM  i  que  recollia  una  sèrie  d’inventaris  que 
s’havien  fet amb anterioritat. L’Ajuntament, coincidint amb  l'inici dels  treballs de  revisió del 
PGO l’any 2004, va enca
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• El Catàleg d'arbres  singulars, unitats de vegetació  i paisatge d'Alella. Redactat entre 
abril  i octubre de  2004 per  l'Observatori de  la  Sostenibilitat  ‐un òrgan  consultiu  en 
matèria de Medi Ambient  integrat per estudiants de Biologia, Ciències Ambientals  i 
Enginyeria  Agrònoma  amb  l'objectiu  de  servir  com  a  eina  de  consulta  i  de  suport 
davant la revisió del POUM. El Catàleg descrivia 43 exemplars aïllats i conjunts lineals, 
12 jardins particulars i 46 unitats de vegetació que corresponien a 11 tipus de coberta i 

ctàrees, el 36% del terme municipal. 

• L'Inventari d’arbrat, aprovat en sessió plenària del 22 de febrer de 2007. Basant‐se en 
el Catàleg de  l'Observatori,  l'Inventari va  ser  confegit pels  serveis  tècnics municipals 

denança  municipal  d'arbrat,  zones  verdes  i  espais  naturals. 

ció de 26 jaciments. 

  i  aixopluc;  elements 

itza, entre d'altres aspectes, el planejament urbanístic i 
els  usos  del  sòl,  els  sistemes  naturals,  així  com  diversos  vectors  ambientals  (aigua, 

entariar  41  camins  i 
pistes  forestals  amb  una  longitud  conjunta  de  33.699  metres  i  una  superfície 

ocupaven un total de 3,46 he

com  a  suport  de  l'or
Compila 24 elements singulars, 8 conjunts  lineals  i 12 arbredes, als quals s’assigna, a 
través de la corresponent ordenança, el mateix grau de protecció de què gaudeixen els 
arbres que han estat declarats monumentals, com l’alzina de Can Rosselló i el Pi Bord, 
o d’interès local i comarcal, com la roureda de Can Magarola i la sureda d’Alella Parc. 

• L'actualització de  la Carta Arqueològica d'Alella de  l’any 1987 mitjançant  la  redacció 
del  Catàleg  del  Patrimoni  Arqueològic  d’Alella.  Fou  elaborat  per  l’empresa  Actium 
Patrimoni  Cultural  SL  entre  els mesos  de  setembre  i  novembre  de  2004  i  inclou  la 
localització i descrip

• L'Inventari d’Arquitectura rural i popular. Fou realitzat per l'empresa Actium Patrimoni 
Cultural  SL  entre  els mesos de  febrer de 2006  i  gener de 2007,  i  aprovat  en  sessió 
plenària del  22 de  febrer de 2007. Descriu un  total de 127  elements  classificats  en 
quatre  tipologies  (elements  arquitectònics  de  resguard,  treball
relacionats amb l’abastament d’aigua; elements arquitectònics de contenció de terres i 
construccions de caràcter religiós). 

• L'Auditoria Ambiental d'Alella, realitzada per  l’empresa Entorn Enginyeria  i Serveis en 
el marc de l'Agenda 21 local al llarg de l’any 2008 i aprovada en sessió plenària el 28 de 
maig de 2009. L'Auditoria anal

residus, atmosfera, soroll i energia) i formula 78 propostes d'acció, organitzades en 14 
programes d'actuació. 

• L’Inventari  de  camins  rurals  d’Alella,  realitzat  per  la  Federació  d’Agrupacions  de 
Defensa  Forestal  del Maresme,  l’any  2006.En  total,  es  van  inv

aproximada de 7 hectàrees. 

Treball de camp 

La  tasca més  ingent d’aquesta  fase ha estat  la de visitar els edificis,  les  fonts, els  jaciments 
arqueològics, i altres indrets de la zona.  

Hem  comptat amb  la  col∙laboració d’alguns veïns que han  facilitat  la no
obert  les  portes  d’algunes  finques  particulars.  En  alguns  casos,  però,  no

stra  feina  i ens han 
  ha  estat  possible 

localitzats.  Excepcionalment  no  s’ha  pogut  obtenir  fotografies  d’alguns  elements  per 

entrar, ni a dins les cases ni, en algunes ocasions, dins la finca. 

Durant  el  treball  de  camp  s’han  fotografiat  en  format  digital  els  elements  que  han  estat 
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problemes amb  l’accés o per tractar‐se d’esdeveniments organitzats durant el curs de  l’any  i 
s’han  utilitzat  les  fotografies  cedides  pels  propietaris  o  per  l’Ajuntament.  La  qualitat  de  les 
imatges,  sovint  ha  estat  determinada  per  condicionants  físics  irreversibles  com  l’estretor 
d’alguns carrers a l’hora de fotografiar edificis o la presència d’elements aliens a l’arquitectura, 
la manca de  visibilitat o perspectiva.  L’estretor dels  carrers  influeix directament  tant per  la 
manca  de  perspectiva  com  per  la  creació  de  zones  de  grans  contrastos  lumínics,  per  la 

  inventariat  discorre  en  un  lloc  concret  o 

 També es dona el cas d’inventariar elements 

sa. Aquesta riquesa no sempre queda reflectida en aquest tipus 
de treball, per les pròpies característiques d’aquest. Ens trobem amb entitats de tipus cultural 

Nom  Entitat o referència 

incidència  dels  raigs  solars.  Però  l’objectiu  d’aquestes  fotografies  no  és  artístic  sinó  el 
d’identificar l’element inventariat. 

De cada element s’han pres la situació geogràfica en coordenades UTM. En el cas del patrimoni 
immaterial  es  posen  coordenades  quan  el  bé
característic  o  bé  es  situa  en  un  lloc  concret  relacionat  per  tal  que  pugui  ser  fàcilement 
consultable des del  SIG de  la  xarxa.  El  cas de  la  tradició oral  i peces musicals no  es poden 
ubicar  en  coordenades  concretes,  ja  que  afecten  a  tot  el  municipi.  En  el  cas  d’elements 
immobles amplis, tipus camins, boscos, jaciments arqueològics, es posen les coordenades d’un 
punt intermedi. També en els casos de conjunts arquitectònics com carrers o grups de cases. A 
més, en el cas dels jaciments arqueològics, com a tercera imatge, s’ha posat una ortofoto amb 
el polígon deljaciment arqueològic  sobreposat.
que es troben en altres municipis (arxius, museus, col∙leccions privades,...). En aquests casos, 
les coordenades UTM, fan referència a l’Ajuntament o amb un edifici relacionat.  

El  treball  de  camp  s’ha  recolzat  amb  una  sèrie  d’entrevistes  a  persones  relacionades  amb 
entitats socials i culturals del municipi que poguessin tenir alguna vinculació amb elements del 
patrimoni cultural de la població o amb propietaris o masovers de finques. La vida associativa 
del municipi és molt rica i diver

(folklòric,  històric, musical,  etc),  associatiu,  juvenil  ,  o  excursionista.  La  relació  d’aquestes 
entrevistes és la següent: 

 

Arenas Arenas, Joan   
Artés, Salvador  Arxiu parroquial 
Barnadas, Mireia  Arquitecta 
Bayó, Maria  Can Torras 
Boter, Conxita  can Cortés 
Casas, Rosa  Biblioteca 
Cayuela, Xavier  Arxiu del Marquesat 
Crivillers, Marc  Restaurant Can Sors 
Fàbregas, Mn. Josep  Parròquia de sant Feliu 
Figueras, Montserrat  Arxiu fotogràfic 
Fabregat, Quim  Arxiu fotogràfic 
Garcia, Samuel  Alella Vinícola 
Gurt, Josep  Arxiu 
Hostench, Ignasi  Ajuntament 
Huguet, Roser  DO Alella 
Lluch, Quico  Arxiu fotos 
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Mas, Joan  Ajuntament 
Millet, Pere  Can Comajoana 
Miñana, Lluís  Arxiu gràfic 
Moreno Ruiz, Sergi  Gegants 
Nadal, Pedro  Les Quatre Torres 
Peláez i Fabra, Don Juan  Arxiu del Marquesat 
Puche, Ubaldo  Companyia d'Alella 
Rota Serra, Mercè  Col∙lecció d'art municipal 
Ruiz, Ramon  Revista Alella 
Ruzafa, Anna  Fundació St. Francesc d'Assís 
Sanahuja, Benjamí  Arxiu fotogràfic 
Serrano, Jordi  Ajuntament 
Valero Gutiérrez, Antonio  Arxiu fotogràfic 
Vendrell, Maria Rosa  Can Codina 
Vendrell, Rosa  Can Codina 
Vidal, Núria  Biblioteca 
Vilaró i Gea, Elisabet  Ajuntament 

 

Treball de gabinet 

La fase final del treball ha consistit en redactar la present Memòria, amb totes les dades obtin‐
gudes  i fetes  les pertinents valoracions. Amb  la  informació documental  i  la  informació obtin‐
guda del  treball de camp,  tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut elaborar  les correspo‐
ents  fitxes de cada element  i  fer‐ne una anàlisi  i un diagnòstic concret sobre  la rellevància, 

tipologia, potencialitat i possibilitats del patrim la. 

Les dades obt a bibliogràfica són fruit d’una compilació més que d’un tre‐
ball d’investig a especificat en sponent. Per  tant, no sempre es 
poden contras oriografia loca tòdica i s’acostuma a alimentar d’ella 
mateixa, sens amb  les fonts orig quest motiu, si hi ha algun error, s’ha 
d’entendre din icularitat.  

En el cas d’elements  els noms utilitzats n els que surten en el Catàleg 
de Patrimoni històric,  cultural  i media Quan es coneix un altre nom 
d’un mateix el  informació tació consultada (IPA 
o bibliografia),  mateix ca  patronímic com a identi‐
ficador, es man  

5. RESU UDI 

S’han fitxat un 8 elements del pat ural  i natural del municipi d’Alella. En 
destaquen,  p titat  de  fitxes,  els  e rresponents  a  l’àmbit  del  patrimoni 
immoble,  esp   edificis  i  els  e ectònics.  També  destaquen  els 
elements d’ob tot per  la xarxa    territori  i el patrimoni natural, no 
només percentualment, sinó en superfície i rellevància paisatgística.  

n
oni cultural d’Alel

ingudes de  la recerc
ació, com  ja s’h   l’apartat corre
tar. Sovint la hist l és poc me
e contrastar  inals. Per a
s aquesta part

 catalogats,  a les fitxes só
 artístic, mbiental d’Alella. 

ement a través de la
 també es posa en el

 oral o d’una altra documen
mp. Si un element té un

té la grafia original.

LTATS DE L’EST

 total de 41 rimoni cult
er  la  quan lements  co
ecialment  els lements  arquit
ra civil,  sobre de camins del
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Àm s bits / Tipologie Codi Nombre % Nombre % 

    Àmbits Tipologies 
PATRIMO     100% NI IMMOBLE 330 79% 

Edificis 1.1   135 41%  
Conjunts arquitectònics 1.2    11 3% 
Elements arquitectònics 1.3   101 31%  
J icsaciments arqueològ  1.4    25 8% 

Obra civil 1.5   58 18%   
PATRIM   4%   100% ONI MOBLE 15 

Elements urbans 2.1    9 60% 
Objectes 2.2    2 13% 

Col·leccions 2.3    4 27% 
PATRIMONI DOCUMENTAL   19 5%   100% 

Fons d'imatges 3.1    6 32% 
Fons documentals 3.2    12 63% 

Fons bibliogràfics 3.3     1 5% 
PATRIMONI IMMATERIAL   7 2%   100% 

Manifestacions festives 4.1    3 43% 
Tècniques artesanals 4.2    2 29% 

Tradició oral 4.3    1 14% 
Música i dansa 4.4    1 14% 

Costumari 4.5    0 0% 
PATRIMONI NATURAL   47 11%   100% 

Zones d'interès 5.1    21 45% 
Espècimens botànics 5.2     26 55% 

TOTALS   418 100% 418   

 

Per contra destaca  la migradesa dels resultats obtinguts a  l’hora de documentar el patrimoni 
immaterial. Fins i tot, en obres com la de Joan Amades no es documenten fets relacionats amb
Alella. Aquest  fenomen encara  sobta

 
 més  si  considerem  l’antiguitat del municipi d’Alella,  ja 

que  no  es  tracta  d’un  dels  molts  pobles  de  la  comarca  del  Maresme  que  neixen  d’una 
segregació moderna  de  la matriu  allunyada  de  la  costa,  com  El Masnou,  Premià  de Mar, 

 aquesta mancança es pugui eradicar amb una bona Montgat o Vilassar de Mar. Possiblement,
recerca. 

La gràfica  següent ens  serveix per mostrar  la  titularitat dels béns  fitxats, que d’una manera 
força majoritària es decanta per  la  titularitat privada. En  tot cas, aquí caldria discernir entre 
propietaris  individuals,  cas  dels  propietaris  del  seu  propi  habitatge,  i  els  propietaris 
institucionals, com ara el bisbat o arxius d’entitats culturals. 
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El perc  molt  enor en relació al s privats, però    fet és 
troba dins  la  f e  la pròpia societat. La casuística contrària seria 
del tot anòmala e b edifi is singulars recuperats per l dania i 
dotant‐los de noves  fun   ic escorxador  (37), actualment  seu  policia 
local.  D’altres, mante ta r  a  la   van   construïts,  co cas  del 
cementiri  (20),  les  escoles   ercat  unicipal 1). Uns rcers, h   a 
mans p  usos definitius reste   l’exp va per esenvo  són 
els casos de la masia d 46  fàbric de pintures (38).  sta d’elements del 
Mapa  de  caràc e spais  bans,  com  place eleme turals, 
fonts, monuments, col∙leccions  

5.1. Patrimoni immoble 

d’Alella, el patrimoni immoble és un clar reflex de la seva evolució històrica, des dels 
 

entatge de béns públics és m s bén aquest
normalitat, ja que és un re lex d
. Per un costat, ens trob m am c a ciuta

cionalitats,  com l’ant  de  la
nen  la  funcionali t  pe   que   ser m  el 

  Fabra  (36) o el m m   (5   te an passat
úbliques, però els seus n a ectati  d lupar‐se,

e Can Magarola ( ) i la a  La re
ter  públic  són,  bàsicam nt,  e ur s  o  nts  na

 o arxius.

En  la selecció dels elements fitxats de patrimoni  immoble, s’ha partit bàsicament del Catàleg 
de Patrimoni històric, artístic, cultural  i mediambiental d’Alella,  inclòs en el nou POUM  i que 
recollia una sèrie d’inventaris que s’havien fet amb anterioritat (l'inventari d’arquitectura rural 
i  popular  i  l’actualització  de  la  carta  arqueològica).  Aquests  llistats  preexistents  s’han 
confrontat amb el treball de camp, incorporant o descartant elements segons el cas. 

En el cas 
inicis fins els nostres dies, en el sentit més estricte i literal de l’expressió. 
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A l’hora de presentar i analitzar els resultats de la recerca, dins l’àmbit de patrimoni immoble 
hem establert cinc tipologies: 

s arqueològics de qualsevol tipus i cronologia. Inclou 
estructures en estat de ruïna.  

• Obra civil. Obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

gia  d’edificis  amb  un  41%  seguida  de  la  d’elements 
arquitectònics,  amb  un  31%.  Les  tipologies  amb  menor  percentatge  de  representació 

• Edificis.  Es  tracta  d’edificis  singulars  amb  valor  monumental,  artístic,  històric, 
etnològic, identitari o simbòlic, ja sigui d’ús social, religiós, industrial, militar, etc.  

• Conjunts  arquitectònics.  Diversos  edificis  que  formen  un  conjunt  o  estructures 
complexes composades per diversos elements construïts. 

• Elements  arquitectònics.  Poden  ser  elements  rellevants  d’un  edifici:  parts  singulars 
d’edificis,  elements  d’origen  arquitectònic  que  ja  no  formen  part  de  cap  edifici;  o 
estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire rural i popular. 

• Jaciments arqueològics. Jaciment

Percentualment,  destaca  la  tipolo

corresponen als conjunts arquitectònics, els jaciments arqueològics i l’obra civil. 

Tipologia d’edificis  

Dins d’aquesta tipologia, entesa com a construcció unitària, tant formalment com volumètrica, 
s’han  inventariat  cent  trenta‐cinc  edificis.  L’edifici  més  antic  és  el  campanar  romànic  de 

Arquitectura gòtica 

L’església és l’edifici més complet amb aquest tipus d’arquitectura, de mitjans de segle XV, que 
es  conserva  a Alella;  tot  i que ha  sofert modificacions en els  segles posteriors. Però  també 
trobem indicis en elements arquitectònics, sobretot en finestrals, que ens indiquen l’antiguitat 
d’algunes masies. Són els casos de Can Casals (17), Cal Baró  (5), Can Boquet (10), Can Coll (24), 

l’església  de  Sant  Feliu  (1).  La  construcció  de  la  nova  església  en  el  segle  XV  va  amortitzar 
l’antiga església romànica, les traces de la qual  haurien de restar en el subsòl. 
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Can  Cortés  (27),  Cal  Doctor  (32)  o  Can 
Viló (72). També es conserva una finestra 
gòtica de l’antiga casa de Can Companyó, 
a  la  plaça  de  l’Ajuntament,  actualment 
molt  transformada.  Això  no  vol  dir  que 
siguin  només  aquestes  les  cases  més 
antigues  d’Alella,  ja  que  d’altres 
construccions més modestes  poden  ser 
coetànies. A més, com veurem tot seguit, 
cal pensar també amb les cases al voltant 
de la sagrera. 

El poblament al voltant de l’església 

Des de  l’any 993 existeix documentació sobre  l’església de Sant Feliu,  tot  i que  també hi ha 
documents on es menciones altres topònims. Al voltant de  la sagrera s’hi  instal∙len una sèri  
de cases que actualment es conserven, com Ca  la Librada  (42), Cal Barquer (6), Can Bragulat 
2),  Can  Casas  (18)  o  Can  Lleonart  (43).  En  aquest  entorn  hi  havia  els  primers  cementiris, 

d’època medieval, primer, i moderna, després, fins que es decideix ubicar‐lo en un nou espai, 

és  la  façana principal, de gran amplada  i oberta a  la plaça Cal 
Barquer,  la coberta és   a dues aigües  i asimètrica. Ca  la Librada (42) és del mateix tipus  i Can 

A  part  d’aquestes  cases,  hi  havia  espais 

desaparegut.  Aquest  espai  es  va 

i  Gabriel  Coll,  compren  a  Jaume  Soler, 

 
carnisseria  amb  corrals  i  la  casa  per  al 

Precisament,  de  l’antic  ajuntament  es 

 Savoia (99), 
Can Calots (97) o Cal Músic (53).  També creix pel nord, entre la Riera Coma Clara i el Torrent 

g (80), carrer del Doctor Corbera (78) o carrer de Dalt (75). 

d’Alella  es  caracteritza  històricament  per 

e

(1

en ple  segle XIX. La  tipologia arquitectònica d’aquestes cases és  la de masia. L'element més 
representatiu de Cal Barquer 

Lleonart (43) es va reformar la façana en època barroca.  

delimitats per les rieres amb horts, com el 
del rector, on hi havia un safareig, avui dia 

transformant amb el temps. Es coneix que 
a  l’any  1590,  els  síndics  del  comú  i 
pagesos de la vila, Pau Ferrer, Antich Gurri 

apotecari, una peça de  terra  situada a  la 
sagrera d’Alella per  fer‐hi una plaça, una

comú,  que  s’inaugura  l’any  1591. 
conserva  només  el  portal  adovellat,  amb  l’any  1591 

gravat a la dovella central (396). 

Posteriorment, el poble s’eixampla pel barri del Rost, a l’altre costat de la Riera Coma Clara, a 
la llera oriental de la rambla Àngel Guimerà, on ja hi havia cases disperses, com Cal

Vallbona: Carrer del Mi

Poblament dispers 

A  part  del  petit  nucli  al  voltant  de  la 
sagrera  delimitat  per  la  Rieres  de  Coma 
Clara  i  Coma  Fosca,  el  terme  municipal 
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tenir un poblament disper
arquitectura popular,

s dedicat exclusivament a  les activitats del camp. Es reflexa en una 
 simple, de llarga tradició i sense gaires floritures que anirà evolucionant 

c

 que s’estenen per aquest  territori, sobretot, 
s,  rials  i  torrents, que n’eren a  l’hora  les principals 
quest poblament són Can Cues  (101), Can Colomer 
(27), Can Magarola (46), Can sans (63), Can Sors (65) 

4 ( ges  (16), Can Codina Vell  (23), Can Casals  (17), Can 

 amb  les activitats agrícoles  i que s’han  inclòs en el 
gès  o  de  vinya.  S’han  localitzat  35  barraques  de 
 caldria situar entre el segle XIX, les més antigues, i 

 on es 
elaise),  i que es feia barrejant aigua  i calç amb sulfat de 

   

 d’una barraca doble; una amb coberta de tartana i 
a   ti a  la raca d’en Vespa  (122) varia per  tenir  la coberta a 

al Barquer (124) es caracteritza per tenir  la façana 

ir de prototipus per a moltes altres. És de planta 
  c  de  volta de mig punt  aparellada,  feta de maons 

 en els laterals, acabant en dues canalitzacions que 
a va a parar a un dipòsit soterrat. Els murs són de 
s  i morter. La façana principal, orientada a migdia, 

sol.  Hi  ha  obertures  lateral  i  posterior  per  ventilació.  Està 
elevada un parell d'esglaons  i davant  la  façana principal hi ha una mena de pati pavimentat, 
que no és res més que el dipòsit de l'aigua, de 5000 litres de capacitat. Al costat de la porta hi 

amb el temps i transformant segons les ne

És molt significativa  la gran quantitat de masies
ubicades als costats de  les diferents  riere
vies de comunicació. Alguns exemples d’a
(100), Can Tito Serra Vell (67), Can Cortés 
Can Serra  (6 ), Can Coll  24), Ca  les Mon
Pareras (55) o Can Pufarré (56). 

Uns altres edificis directament relacionats
Mapa  d’Alella,  són  les  barraques  de  pa
diferents tipologies i que cronològicament
el  segle  XX,  les més  recents.  Són  construccions  pensades  per  aixoplugar  el  treballador  del 
camp, les seves eines i també per recuperar l’aigua pluvial amb l’objectiu de fer la barreja per 
sulfatar  la vinya. Moltes  tenen un dipòsit gran  soterrat  i al costat un petit dipòsit de planta 
quadrada. L’aigua de pluja de  la  teulada era captada  i conduïda per canalitzacions a aquests 
dipòsits. La cisterna gran servia per recollir l'aigua i el pericó o cisterna annexa era el lloc

essitats de cada moment. 

feia el "caldo bordolés" (boullie bord
coure per sulfatar la vinya. 

Les  més  característiques  són  les  de 
coberta de  tartana, de planta  rectangular 
amb  la coberta de volta de maó, amb els 
laterals  plans,  on  hi  havia  la  canalització 
de  l’aigua  pluvial.  Sovint,  a  l’interior, 
tenien  un  petit  espai  per  fer‐hi  foc.  Les 
més  representatives  són  la  de  la 
Camàndula (128), la de Can Llimona (131), 
la  de  Vilaclara  (132),  la  de  l’Hort  d’en 
Pascual (120), la de la Guineuera (109) o la 
de  l’avinguda  del  Mil∙lenari  (114).  La 
barraca d’en  Jana  (130),  tot  i ser d’època 
bastant recent, té la curiositat de tractar‐se
l’altra a dues  igües. La pologi de   bar
dues aigües amb ràfec;  i  la d’en Joan de C
amb el capcer esglaonat. 

La barraca de  la Camàndula  (128) pot  serv
rectangular  ( 3'3  x 4'2 m.)  amb  la  oberta
plans. A l'exterior, però, fa com una inflexió
serveixen per recollir l'aigua pluvial. Aquest
paredat antic, amb petites pedres  irregular
està arrebossada. La porta d'entrada és de fusta folrada amb xapa  i amb arc de mig punt. Al 
damunt  hi  havia  un  rellotge  de 
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ha un altre petit dipòsit destinat a fer la barreja o "caldo bordolés”. A l'interior es conserva la 
llar de foc, a la part posterior dreta, i un banc fet d'obra adossat a la paret lateral esquerra. 

Control del territori 

En  algunes  d’aquestes  masies 
  alellenc,  ens 

trobem  una  construcció  annexa  o  molt 

 

turcs   a
recursos humans i econòmics. L’elevat nombre de construccions 

de torres de guaita, va fer que el maresme es conegués com la costa torrejada. 

n emmerletar en un moment posterior a  la seva construcció, 

  d'una 
antiga  casa  de  pagès, molt  característica 

, s

  les obertures de  la planta baixa:  la  simetria  es 
a a l'esquerra.  

ent ondulat que remata la façana, amb un 
r  p ó ntral.  planta baixa trobem un porxo amb arcs carpanells 

llat  de  mig  punt.  A  la  planta  pis  tenim  quatre 
nents balcons individuals amb barana de ferro. A la 

planta golfes les finestres, amb arc de mig punt, són més petites 
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disseminades  pel  territori

propera. Ens  referim a  la  torre de guaita, 
molt  característiques  a  la  costa  del 
Maresme i que feien funcions evidents de 
control  del  territori,  sobretot  de  la 
pirateria,  que  a  partir  del  segle  XVI  es 
convertiria  en  un  problema  d’abast 
general; però també servia per altres tipus 
de  problemàtiques més  internes.  Durant 
aquest  segle  la  freqüència  dels  atacs  de 
pirates    i  barbarescos a  la  cost   fou
d’autoritats i població civil de 

 molt  elevada  i motivà  una mobilització  general 

La majoria són de planta quadrada com  la Torre de Can Boquet  (106),  la torre de Cal Doctor 
(108), la torre de Can calderó (107) i la torre de Can Magarola (105). La única que és de planta 
circular és la Torre de cal baró (104). La torre de Can Boquet acaba amb una coberta de teules 
a  dues  aigües, mentre  que  la  resta  tenen  un  nivell  descobert  a  la  part  superior;  la  de  Can 
calderó  i  la de Cal Doctor, es va
seguint modes del segle XIX. 

Can  Lleonart,  un  dels  pocs  exemples 
d’arquitectura barroca 

La masia de Can Lleonart (43), ubicada en 
la confluència entre  les dues rieres, Coma 
Clara  i  Coma  Fosca,  al  límit  sud  amb 
l’església,  és  dels  pocs  exemples 
d’arquitectura  barroca  del  municipi. 
Aquesta  es  reflexa  en  la  façana  barroca, 
sobreposada  damunt  l'estructura

en  el  paisatge  urbà  d'Alella   ja  que  é   la 
primera  imatge  del  nucli  antic  que  es  té 
venint des del costat de mar. Aquesta s'or
amb  certes  irregularitats  en  la disposició de
trenca per la posició de la porxada d'entrad

Destaca sobretot pels seus esgrafiats i pel coronam
gran  ellotge de sol en osici  ce En 
que  ens  porta  a  l'accés:  un  portal  adove
balconeres d'arc rebaixat, amb els correspo

dena segons quatre eixos de composició verticals, 
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L’altre  element  de  factura  barroca  a Alella  és  la  portalada  de  l’església  situada  a  la  façana 
reformada  l'any  1611,  que  destaca  per  la  profusió  d'elements.  Està  flanquejada  per  dues 
columnes  amb  estries  en  espiral  i  decorades  en  la  seva  part  inferior,  que  suporten  un 
entaulament i un frontó entretallat per una fornícula clàssica, i decorat per volutes. A banda i 
banda de la fornícula hi ha una pilastra adossada que suporta una petita cornisa i dos elements 
ornamentals, i a la part central allotja la imatge de Sant Feliu.  

de  nous  habitatges  dins  els  nous 
nics  o  transformant 

la masia de tota la vida. 

positiu  simple  serà  la  base  de  tots  els  corrents 
 Aquesta base neoclàssica afectà tant a la burgesia 

  a Alella; però mentre  les  construccions dels 
ents  corrents  estilístics,  les  cases  més  humils 

l s olt de temps. A Alella, destaquen Vil∙la Bertran (7), 
(28), Can Cumellas  (31), Vil∙la Enriqueta  (34), Vil∙la 

 (57), Can Rogiet (58), Can Rovira (60) o Can 

ectura  eclèctica  que  permet  la  combinació  de 
ues  passades  o  presents,  fins  i  tot  en  un mateix 

, 
Cal vegetalí (69)  i el Marquesat d’Alella (48). Tot  i que aquest darrer cas també té un marcat 

la  decoració 
com  a  valor  propi  i  diferenciador,  en 

és emblemàtic és 
can  Llimona  (44),  però  també  alguns 
elements  de  Ca  l’Alemany  (2),  Cal  Boter 

Les modes arquitectòniques del segle XIX 

El  segle  XIX  és  un  període  de  constants 
canvis  i  transformacions  a  nivell  social, 
polític  i econòmic que també es reflectirà 
amb  la  implantació  de  nous  estils 
arquitectònics ampliant  la oferta existent 
en  aquells moments.  Les  economies més 
beneficiades  per  l’evolució  dels  seus 
negocis  voldran  manifestar  el  seu 
posicionament  a  partir  de  la  construcció 

programes  arquitectò

Dins d’aquest període de renovació,  l’estil 
altres  és  el  neoclàssic.  El  seu  sistema  com
estilístics del segle XIX fins el Modernisme.
com  a pagesos  i menestrals,  com es pot  veure
primers  evolucionaren  seguint  els  difer
mantindran e s mateixo  patrons durant m
la Torreta de Can Gaza  (25), Can Cossialls 
Martorell (50), La Miralda (52) Les quatre Torres
Torras (58). 

També  trobem  alguns  exemples  d’arquit
diferents  estils  i  concepcions  arquitectòniq
edifici. Les principals característiques s’han de buscar en el programa ornamental: decoració 
de cartel∙les, cornises, coronaments, ràfecs, obertures, llindes, balcons, etc. Els edificis d’Alella 
que corresponen a aquest estil són: Can Balcells (4), Can Rosselló (59), Can Tito Serra Nou (66)

més recreat a Alella amb molta diferència amb els 

caràcter amb elements neoclàssics. 

També  hi  ha  tres  clars  exemples  de  combinació  d’estils,  però  que  alguns  autors  nomenen 
historicista. Són els casos de la casa Arenas (3), Can Bonvehí (9) i la Torre del Governador (35). 

Pel que fa al Modernisme,  llenguatge que 
es  caracteritza  per  l’ús  de 
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tenim  mostres  ben  escasses  i  agafades 
pels pèls. Potser el cas m

      



Mapa del patrimoni cultural I natural 
Alella, el Maresme 

 

(11)  i  la  fàbrica de pintures  (38). També es caracteritza per  la voluntat d’obtenir un disseny 
global entre espai arquitectònic, ornamentació i mobiliari; a més de la incorporació dels oficis 
o arts decoratives en aquest procés. 

El noucentisme tampoc és un estil que abundi. Es tracta d’un estil més  ideològic que visual  i 
que  neix  en  contraposició  del Modernisme.  Només  es manifesta  a  Can  Cuirós  (30)  i  a  la 
Vinícola (73). 

L’arquitectura fabril 

La poca tradició industrial d’Alella al llarg dels anys, més dedicat a l’agricultura es fa present en 
el  seu  llegat  arquitectònic.  A  part  de  la 
Companyia  d’Alella  (26),  les  bodegues 
Gispert  (8)  i  la  Vinícola  (73),  elements 
clarament  vinculats  al  món  de  la 
viticultura,  l’antic  escorxador  (37)  i  la 

d’una  restauració  respectuosa  amb 

d’arquitectura més racionalista, característica dels 
  nvolupament frenarien al nostre país.  Potser en el 

imer antecedent, encara  influenciat una mica pel 

 en forma de L, 

  Les  plantes  pis  tenen  grans  obertures  rectangulars  dimensionades  per 
obtenir una bona entrada de llum natural, especialment a les aules.  

fàbrica  de  pintures  (38)  són  els  únics 
testimonis  presents  en  el  Mapa  d’Alella 
que  fan  referència  a  una  activitat 
industrial. Actualment, els dos edificis són 
de  propietat  pública,  en  el  primer  s’ha 
instal∙lat la seu de la policia local, després 

l’edifici i el seu estil. 

L’arquitectura més recent 

Les  Escoles  Fabra  (36)  i  les  cases  dels 
representant d’aquesta època  i d’un  tipus 
anys 30 que la guerra i el seu posterior dese
mercat municipal  (51), podem  trobar el pr
noucentisme. 

Les  escoles  són  obra  de  l’arquitecte 
Josep Goday  i Casals  i  foren  sufragades 
pel senyor Ferran Fabra  i Puig, marquès 
d’Alella;  el  qual  també  va  cedir  els 
terrenys.  Es  tracta  d’una  obra  formada 
per dos volums disposats

mestres  (92),  construïdes  l’any  1934,  són  l’únic 

situat  a  la  cruïlla  dels  carrers  Àngel 
Guimerà  i Ferran Fabra. El conjunt està 
obert  cap  a  migdia,  amb  l'edificació 
adossada a  les mitgeres nord  i est de  la 
finca,  obrint‐se  així  el  pati  al  sud.  El 
volum  principal  té  planta  baixa  i  dues 
plantes  pis,  mentre  que  el  cos  lateral  adossat  actualment  té  planta  baixa  i  pis,  quan 
originalment només tenia una sola planta. Ambdós cossos estan coberts amb terrat pla. De la 
planta baixa, acabada amb totxo, en destaca la marquesina de formigó que remarca l'entrada 
del  volum  principal.
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Tipologia de conjunt arquitectònic 

Dins  d’aquesta  tipologia  formada  per 
l’agrupació  física  de  diferents  edificis  i 
elements  arquitectònics,  que  es  poden 
entendre  solidàriament pels  seus  valors 
formals  i  volumètrics,  s’han  inventariat 

característiques.  Per  un  costat  els 

e esta  tipologia  en  el Mapa d’Alella  corresponen  al 
ista (76), de Dalt (75), de Sant Antoni (81), de Sant 
n (84), de Santa Rosa (85), del Doctor Corbera (78), 

 el cementiri (20), obra de 1880, com a resultat de 
el primer cementiri fora del nucli antic d'Alella. 

t arquitectònic

 

     

Memòria científica [ANNEXOS]         

11  conjunts que  es poden  classificar  en 
dues  categories  segons  les  seves 

conjunts  que  fan  referència  a 
l’urbanisme  o  espais  públics  com  ara 
places  o  carrers  que  per  uns motius  o 
altres  configuren  el  paisatge  urbà;  i  un 
segon grup, d’ edificis amb més d’una const

La majoria d’elements  inv ntariats  en  aqu
primer grup. Es tracta del carrers de Bonav
Josep (82), de Sant lluís (83), de Sant Ramo
del Mig (80) o d’en Comas (77). 

L’únic edifici compost d’Alella inventariat és
la transformació de la Sagrera i esdevingué 

Tipologia d’elemen

rucció. 

  

r  i  que  testimonien  activitats  econòmiques,  de  caire  industrial,  artesanal  o 
agropecuari, s’han inventariat 101 elements. Aquest nombre tan elevat d’elements, es deu en 

un  treball  de  recerca  previ:  l'Inventari  d’Arquitectura  rural  i  popular, 

, treball i aixopluc:  coves excavades al sauló. 
 amb l’abastiment d’aigua: sots d’aigua, dipòsits, 
sistemes per a la captació, conducció, emmagat‐

 amb la contenció de terres: murs de feixa i per 

 religiós: capelles i creus. 

categoria  d’aquesta 
classificació  trobem  les  coves  de  sauló, 
que  feien  funcions  similars  a  les 

Dins d’aquesta  tipologia  formada per parts d’un  conjunt o d’un edifici que per  sí mateix  té 
prou  valors  com  per  destacar‐lo  o  estructures  arquitectòniques  de menor  entitat,  de  caire 
rural  i  popula

part  a  l’existència  d’
realitzat entre els mesos de febrer de 2006 i gener de 2007.  

Segons els usos a què anaven destinats aqu

• Elements arquitectònics de resguard
• Elements arquitectònics relacionats

basses, mines, pous, molins i altres 
zematge i aprofitament de l’aigua. 

• Elements arquitectònics relacionats
l’arranjament de camins. 

• Elements arquitectònics de caràcter
• Elements arquitectònics de caràc‐

ter estructural: portalades, fines‐
tres, tanques de barri, etc. 

Dins  la  primera 

ests elements es poden classificar en cinc grups: 
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barraques, però hem pogut saber a través d’informació oral que alguna s’utilitzava fins fa poc 
temps per aixoplugar ramats. És el cas de la Barraca doble dels ramats (142) i la Barraca triple 

b  les mines d’aigua. És  impensable que una casa de pagès no disposi d’una o 
vàries  basses  amb  les  corresponents   

  o  han  estat  esclafades  pel  creixement  de  les 
pte  les pròpies necessitats de serveis bàsics. Alguns 
arola  (183,  184,  185  i  186),  bassa  d’Antònia  Ribas 
e Can Comulada (189 i 190), bassa d’en Pepet de Can 
 (187), basses de Can Vilaclara (192), basses de Can 
o bassa de Can Serra (193). 

ara  estan  en  ús,  però moltes  d’altres  només  s’han 
stat  escapçades. Del  primer  cas  hi  ha  la mina  d’en 
omulada (207), la mina de Can Pufarrer (199 i 200)) o 
el segon cas, tenim les mines de Can Magarola (203 i 
 bosc de Can Colomer (202). 

 Salut o de ca Les Monges 
(390). 

Moltes, per no dir  la majoria de barraques de pagès o de vinya,  tenien dipòsits  relacionats, 
  isolats amb  les mateixes  funcions:  recuperar  l’aigua 

eja per sulfatar  la vinya amb el "caldo bordolés"  (boullie 
  i  calç  amb  sulfat  de  coure.  Com  els  dipòsits  del 

 de Jordana (170) o el dipòsit del bosc de Can 
 dipòsits però necessiten la modificació de l’entorn 

quests sots d’aigua els hem trobat a la Vall de Rials i 
na. Es tracta del  sot d’aigua de Montserrat (164), el 
t  d’aigua  d’en  Ferreret  (166),  el  sot  d’aigua  d’en 

c o    P 8). 

m   captació  d’aigua,  també  s’han  inventariat  pous  i 
m e   Torras  (217), el d’en Pepet de Can sans  (214) o el 

nics relacionats amb la contenció de terres: murs de 

grup  d’elements  de  caràcter  devocional 

dels ramats (143). 

Pel  que  fa  als  elements  destinats  a  usos  relacionats  amb  la  captació,  emmagatzematge  i 
distribució  de  l’aigua,  s’han  inventariat  basses,  mines,  fonts,  dipòsits,  pous,  molins  i  sots 
d’aigua.  Les  basses  de  recollida  d’aigua  són  un  dels  principals  elements  del  món  rural, 
juntament am

mines  d’aigua  pel  seu  subministrament.  Moltes
d’aquestes  mines  ja  han  desaparegut
urbanitzacions que no han tingut en com
exemples  de  basses  són  les  de  Can Mag
(194), bassa dels escolapis (188), basses d
Sans (195), bassa del Marquès de Jordana
Cues (180), bassa de Ca les Monges (391) 

Moltes  de  les mines  documentades  enc
documentat  part  visibles  per  què  han  e
Pepet de Can Sans (209), la mina de Can C
la mina Mulassa de baix (416). En canvi d
204), la mina d’en Serra (208), la mina del

Un grup molt interessant és el de les fonts no urbanes que han estat arranjades en un entorn 
natural  i que  tenen una doble  funció: pràctica  i  lúdica alhora. Es  tracta dels casos de  la  font 
dels Eucaliptus (221), la font del Sarau (223), la font del Fonoll (410), la Font del Safareig (220), 
la font de l’esquerda (222) o la font d’en Mià (224). la font del Pastor (225), en canvi, està en 
desús. Destaca entre totes pel seu valor històric i artístic, la font de la

però  també hi ha una  sèrie de dipòsits
pluvial amb  l’objectiu de  fer  la barr
bordelaise),  i  que  es  feia  barrejant  aigua
Bosquet (175, 176 i 177), el dipòsit del marquès
Cortés (171). Els sots d’aigua actuen com els
natural a fi i efecte d’abastir‐se d’aigua. A
semblen ser un element endèmic de la zo
sot  d’aigua  d’en  Pep Mureu  (165),  el  so
Murdi u (167) i el s t d’aigua d’en ató (16

Finalment,  dins  el  grup  relacionat  a b  la
molins, co  els exemples del Molí d Can
pou del camí de la Carena (212). 

També s’han detectat elements arquitectò
feixa  i  per  ’arranjament  de  camins: 
Escorrentia  de  Les  Costes  (219)  o  Les 
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parets de vinya de Les Costes (226). 

Dins d’aquesta  tipologia,  també hi ha un 
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com ara creus i capelles. L’element més destacable és la Creu de terme (29), que s'aixeca sobre 
una base circular de pedra amb quatre graons. El fust, de secció octogonal, s'assenta sobre una 
peanya decorada de també vuit cares. A la part superior, hi trobem esculpides vuit figures, una 

orf 
a cadascuna de les puntes de la creu. A l'altre costat, trobem la figura de Crist crucificat. Dins 

les Costes  (90)  i  les capelles del sant Crist  (87), de Maria 
 Mercè (88). 

Tipologia de jaciments

a  cada  cara, que possiblement  corresponen  a  sants.  La  creu pròpiament dita  té dues  cares 
diferenciades. En un costat es representa la Mare de Déu amb les quatre figures del tetram

aquest grup cal  incloure  la creu de 
Auxiliadora (89) i Mare de Déu de la

Finalment, hi ha una  sèrie d’elements  estructurals que  formaven part d’un  altre  element o 
edifici  i  han  quedat  segregats  per  motius  diversos,  però  s’han  inventariat  per  la  seva 
rellevància patrimonial  i  la seva funcionalitat estètica, ornamental  i decorativa. Són els casos 
de  la  finestra de Can Companyó  (401), el portal de  l’Ajuntament  (396),  la  tanca del barri del 
carrer Montserrat  (162) o la tanca de barri de la riera Coma Fosca, 1 (163). 

  

e tar el patrimoni arqueològic d’Alella s’ha partit del Catàleg de Patrimoni històric, 
una 
el 
és 

D’època  prehistòrica, 
e

 ( Urbanització a

 
“V” coneguts. També d’entre el Neolític  i 

  localitzades als  jaciments del Camí del Mig (273)  i 
ag 2). D Bro de la primera edat del ferro (1100‐600 aC) semblen 

litzats a  la zona de Can Teixidor  (279), si bé hi ha 
poli o d’un assentament a l’aire lliure. 

instal∙lació en  les vessants de diversos turons. De  la major part de  jaciments desconeixem  la 

P r documen
artístic,  cultural  i  mediambiental  d’Alella,  inclòs  en  el  nou  POUM  i  que  recollia 
l’actualització  de  la  carta  arqueològica,  realitzada  l’any  2006  així  com  de  l’Inventari  d
Patrimoni Arqueològic del departament de Cultura de  la Generalitat,  en  la  seva  versió m
recent, ja que es va actualitzar l’any 2009. 

Dins d’aquesta tipologia, on s’inclouen els 
restes  o  vestigis  del  passat  de  qualsevol 
tipus de cronologia  i estructures en estat 
de  ruïna,  s’han  inventariat  vint‐i‐cinc 
jaciments. 
destaquen  principalment  l s  fosses 
sepulcrals  o  possibles  necròpoli  de  Can 
Cues 274) i   Mar i Munt nya 
(291),  ambdues  del  Calcolític  o  Bronze 
Inicial  (2200‐1500  aC)  i  corresponents  a 
jaciments  excepcionals,  especialment  el  
de  Can  Cues,  amb  un  dels  aixovars més 
nombrosos de botons amb perforació en

l’Edat de Bronze, sense poder‐se precisar, es poden 
datar  les diverses destrals de pedra polida
Hort de Cal M re (28 el  nze Final o 
adscriure’s uns  fragments de ceràmica  loca
confusió respecte a si provenen d’una necrò

D’època  íbero  romana  (II  ‐I  aC)  hi  ha  catalogats  tres  jaciments:  Can  Serra  (277),  Carrer 
Canonge/Pont de  l’Autopista  (280)  i Carrer Catalunya  (281); si bé tots ells es relacionen amb 
restes  d’època  romana  i,  malgrat  la  presència  de  ceràmica  ibèrica,  pot  tractar‐se    de 
fundacions tardo republicanes. 

Els jaciments d’època romana són el més nombrosos. Representen una ocupació intensiva del 
territori d’Alella, principalment  de  les  planes  entorn  el Camí del Mig, però  sense oblidar  la 
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seva cronologia precisa, doncs es tracta de restes recuperades superficialment que no aporten 
dades suficients. Can Llinàs (275) pot tractar‐se d’una fundació d’època republicana, del segle 

a medieval s’han documentat restes a Cal Baró (271)  i al Nucli Històric (286), si bé s’hi 
hauria d’incloure la major part de masies del municipi. 

II  aC,  perdurant  fins  al  segle  VI  dC,  ja  en  època  tardo  romana.  També  fins  al  segle  VI  dC 
semblen ser ocupats els jaciments de La Plana (284) i Can Teixidor 8279), si bé la seva fundació 
seria d’època  tardo  republicana  (s.  I  aC).  En  la Vinya d’en  Tito  Serra  (272)  s’hi ha  localitzat 
materials des d’època tardo republicana fins a l’Alt Imperi, mentre que la Vinya del Sr. Mañas 
(293) sembla tenir una ocupació exclusivament alt‐imperial. 

D’èpoc

Les tres pedreres localitzades al nord de Can Cabús no poden adscriure’s a cap període concret 
per manca  de  dades.  Com  s’exposa  en  les  fitxes  corresponents,  la  tècnica  d’extracció  de 
pedres  que  es  documenta  en  aquests  jaciments  s’ha  emprat  tradicionalment  des  d’època 
romana fins entrada l’època contemporània. 

Tipologia d’obra civil  

Finalment,  dins  de  la  darrera  de  les  tipologies  del  patrimoni  immoble,  que  inclou  obres 
d’enginyeria  de  caràcter  públic  o  comunal,  s’han  inventariat  cinquanta‐vuit  elements.  La 
majoria d’aquests elements, exceptuant la Plaça de l’Església (79) són camins d’interès històric 
i  paisatgístic  que  estaven  enumerats  en  el  POUM.  Realment,  es  tracta  de  camins  molt 

  llevant  i de ponent  (297  i 298), el Camí del Fondo de Rials 
(335), el camí antic de Vallromanes (329), el camí baix de Tiana o del cementiri (299), el camí 

5.2. Patrimoni moble 

nta‐vuit elements del patrimoni de Vilafranca 
ies de patrimoni moble: elements urbans, objectes 

heterogenis  entre  ells  i  que  han  sofert modificacions morfològiques  i  d’itinerari  al  llarg  del 
temps. Alguns són de tradició històrica, però no tots. Potser els més característics són el camí 
de Teià  (334), el camí del mig de

del Greny (324) o el camí de Martorelles (325). 

Dins d’aquest àmbit hem pogut classificar cinqua
del Penedès que s’adapten a les tres tipolog
i col∙leccions. 
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S’han detectat 9 elements urbans que han estat inventariats en aquest treball i que es poden 
agrupar  en  quatre  grups,  a  partir  de  la  seva  funcionalitat:  els monuments  ubicats  a  la  via 
pública;  les  fonts;  els  panteons  i  els 
elements  etnogràfics  i/o  industrials.  Del 

l
  a De

m

font de la plaça de l’Ajuntament (395). També dins 
teó de la família Borrell (417) del cementiri. Com a 

 dibuixos 
de 1873 (393) de Joan Francesc Chia que es troben en el Museu Nacional d’Art de Catalunya i 

    corresponen
municipal d’art (365) i la col∙lecció de l’antic museu de Can Magarola (364) i la Pinacoteca (69). 

primer grup ens trobem amb monuments 
dedicats a personatges de  la vida política, 
social  o  cultural  que  poden  haver  estat 
relacionats  amb  a  vila  d’Alella  o  no, 
Monument   Lluís  splà  (383), 
Monument  a  Blanca  Thie e  (411),  El 
llibre  de  gaudí  (372).  També  hi  ha  els 
monuments de  caràcter  al∙legòric  com  la 
Premsa del Mil∙lenari (369).  

S’han  inventariat  dues  fonts  urbanes:  la 
font de la Mare de Déu de Núria (370) i la 
aquesta tipologia, s’ha individualitzat el pan
element etnogràfic reconvertit en monument, s’ha inventariat la base de premsa d’oli de Can 
Magarola (379). Finalment, més que un monument es tracta d’una placa commemorativa arrel 
d’una crescuda de la riera (228). 

Pel que fa a  l’apartat d’objectes, s’han documentat dos objectes de tipologia ben diversa: un 
relacionat amb elements festius (Figures festives: els gegants i capgrossos, 355) i dos

que representen llocs emblemàtics del municipi. 

Pel  que  fa  a  les  col∙leccions  documentades  a  Alella,  n’hem  inventariat  quatre:  dues  de 
titularitat pública  i dues de  titularitat privada.  Les de titularitat pública   al  fons 

Les de titularitat privada corresponen al patrimoni parroquial exposat a l’espai Le Golfes (363) i 
a la col∙lecció de porrons del casal (388). 
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5.3. Patrimoni documental 

Dins d’aquest àmbit, s’han inventariat dinou elements que es poden agrupar en tres tipologies: 
fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfic. 

Del primer cas, s’ha inventariat  sis fons privats, tot i que també hi ha imatges dins el fons de la 
Revista Alella (368) o del fons  local de  la biblioteca Ferrer  i Guàrdia (366). Es tracta dels fons 
d’imatges  de  Lluís  Miñana  (397),  Antonio  Valero  (371),  Benjamí  Sanahuja  (420),  Joaquim 

rrat Figueras (398) i Quico Lluch (419). 

  dividir el

ment  delicada  de  tractar  ja  que,  en  la  seva 
majoria, parlem de  fons particulars  i els  seus  titulars per pors diverses, no  volen publicitat. 
Podríem afirmar, sense por a equivocar‐nos gaire, que trobaríem molts més arxius, de major o 

confiança,  temença  o  no  donar‐los  importància  pels  seus 
 

 d’inventariar en tots els municipis, però que ja s’entén que poden haver‐
hi documents relacionats amb Alella.  

De la tercera tipologia, fons bibliogràfic, s’ha individualitzat un fons. Es tracta del fons local de 
la biblioteca pública Ferrer i Guàrdia; que en aquests moments és l’únic organisme públic que 
vetlla  per  algun  tipus  de  patrimoni  a  Alella,  ja  que  en  aquest  fons  també  recull  imatges 
(fotografies, videos) i sons (CD’s de grups locals).  

Fabregat (421), Montse

Els fons documentals, també es poden   en dos tipus, segons la titularitat i   seu origen: 
fons públic i fons privats. Dins dels fons privats s’hi troben els fons religiosos. 

 Fons públics: l’Arxiu Ferrer i Guàrdia (362) i l’Arxiu Municipal (357). 

 Fons privats: els fons religiosos com l’Arxiu Parroquial (358) o l’Arxiu Diocesà de Barcelona 
(360); i fons procedents d’entitats particulars com Alella Vinícola (415), el fons de la Revis‐
ta Alella  (368)  o  el  fons  referent  a Alella  del  Col∙legi Oficial  d’Arquitectes  de  Catalunya 
(359) o el referent a l’estudi de la masia catalana (361). 

Aquest  tipus  de  documentació  resulta  summa

menor  importància,  però  per  des
propietaris resten en l’anonimat.

S’han  inclòs en aquest mapa fons relacionat amb Alella que s’ubiquen dins d’arxius generals, 
com són els casos de  l’Arxiu Diocesà (360) o el del Col∙legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
(359). No s’han tingut en compte els més reconeguts, com seria el cas de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, que s’hauria

 

     

Memòria científica [ANNEXOS]         



Mapa del patrimoni cultural I natural 
Alella, el Maresme 

 

5.4. Patrimoni immaterial 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inclòs dins el mapa del patrimoni cultural d’Alella set elements. 
Dins  l’àmbit de manifestacions festives, s’ha  inclòs  la Festa Major de Sant Feliu (353),  l’Aplec 
de l’Arròs (386) i la festa de la verema (354); dins l’àmbit de tècniques artesanals s’han inclòs 
la DO  d’Alella  (394),  i  les  peres  farcides  del  bon  cristià  (407);  també  s’ha  documentat  una 
tradició oral,  la  llegenda  sobre  sant Feliu  (385);  i un element musical, els Goigs a Sant Feliu 
(367). 

 

5.5. Patrimoni natural 

S’han inclòs quaranta‐set elements en el Mapa del patrimoni cultural d’Alella dins la tipologia 
del  Patrimoni Natural. Dins  d’aquesta  tipologia,  es  diferencien  dos  àmbits  o  categories:  els 
espècimens botànics i les zones d’interès natural. El primer grup engloba qualsevol individu o 
espècie vegetal que destaqui per  les seves singularitats,  ja sigui  raresa o àrea de distribució, 
vulnerabilitat  o  fragilitat,  singularitat  o  port  general  de  l’individu;  mentre  que  les  àrees 
d’interès són zones d’alt valor ecològic, paisatgístic o cultural. 
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Dins d’aquesta primera  tipologia es pot  fer una  segona  classificació  amb  criteris de  gestió  i 
conservació,  atenent  si  el  tipus  d’element  fitxat  és  un  espècimen  (o  individu)  o  si  per  al 
contrari és una espècie (parlant llavors a nivell de població d’individus).  

S’han  documentat  diverses  espècies 
arbòries:  garrofers  (240  i  245);  xiprers 
(264);  plataners  (247,  248  i  249); 
eucaliptus  (230);  alzines    (235  i  236); 
lledoners  (234, 243  i 246);  sureres  (242); 
ametllers (239), roures africans (237 i 238) 

teixidor  (258),  la de Cal Cinto  (260),  la de 

renetes (405). Els 
alocars,  comunitat  arbustiva  de  ribera,  està  present  al  tram  del  Fondo  de  Rials,  i  està 

ctriu Hàbitats Europea 
pel seu interès a nivell comunitari per tractar‐se d’hàbitats singulars en recessió, amenaçats o 

 zones. La Llei 12/1985, de 13 
 d’interès natural, el qual té per 

 el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres 
monumentals. A més, el Pi bord / pi blanc de Mas Coll (231) està declarat d’interès comarcal i 
local  segons  el  Decret  47/1988.  Cal  afegir,  que  hi  ha  dues  arbredes  declarades  “Arbreda 

o pins (267 i 268). 

Les  zones  d’interès  inventariades 
responen a diverses morfologies: arbredes 
com  la  de  la  riera  Alta  (253),  la  de  Can 

Can  Cues  (259)  o  les  de  Can  Magarola 
(254 i 262). També hi trobem alocars (244 i 412) i una zona de nidificació d’o

classificada com a hàbitat d’interès i de conservació prioritària a la Dire

rars. 

La zona més extensa  i representativa és  la que  fa referència a  l’espai d’Interès natural de La 
Conreria – Sant Mateu – Céllecs (408), que alhora engloba altres
de juny, d’espais naturals, crea i regula la figura del Pla d’espais
objecte la delimitació i l’establiment de les determinacions necessàries per a la població bàsica 
dels espais naturals, la conservació dels quals ha d’assegurar, d’acord amb els valors científics, 
ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. 

De  tots  aquests  elements  també  cal  destacar  l’alzina  de  can  Rosselló  (233),  ja  que  té  la 
categoria de monumental segons
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monumental d’interès local” pel Ple de febrer de 2004 i ratificat per la Generalitat per l’Ordre 

5.6. Elements no inventariats 

l volum construït,  bé perquè ha perdut en el 
decurs  de  la  història  aquells  trets  característics  que  el  feien  rellevant  o  bé  perquè  s’han 
destruït. Els casos d’elements  susceptibles de  ser  inclosos en el mapa del patrimoni cultural 

dels anys són:  la barraca del carrer Núria, el safareig de 
l’hort del rector, Can Cabús de Dalt (enderrocat l’any 1905), l’antiga masia de Can sans, la font 

re el llistat complet en l’annex corresponent. 

6. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FIXATS 

6.1. Protecció legal 

La situació dels 418 elements  inclosos   en el Mapa del patrimoni cultural  i natural d’Alella a 
nivell de protecció legal, està força actualitzada arrel del nou Pla d’Ordenació Urbanístic Muni‐
cipal (2010), que inclou un ampli catàleg de patrimoni històric, artístic, cultural i mediambien‐
tal.  

Segons estableix el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme,  i estableix que "per aconseguir  l'efectivitat de  les mesures urbanístiques de 
protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les administracions com‐
petents han d'incloure en un catàleg els béns que calgui protegir. Els catàlegs, juntament amb
les normes específiques, i d'acord amb les categories establertes per la legislació sectorial apli‐

ntació imperativa del pla urbanístic corresponent" (art. 

declarar els Béns Culturals d'Interès Nacional, la categoria de protecció de major rang. 

MAH/228/2005,  de  2  de maig,  de  declaració  d’arbredes monumentals  i  d’actualització  de 
l’inventari  dels  arbres  i  arbredes  declarats  d’interès  comarcal  i  local  (DOGC  núm.  4393): 
arbreda de la Riera Alta (253) i Arbreda de Can Magarola (254). 

D’altra  banda,  en  la  realització  del Mapa  del  patrimoni  d’Alella,  s’ha  descartat  fer  la  fitxa 
d’aquells elements poc representatius dels valors originals d’un estil o una època concreta; bé 
per formar part d’un conjunt indeterminat dins de

d’Alella que han desaparegut al  llarg 

de  la plaça de  l’Ajuntament  i  la  font d’en Rafel,  la  font de Ntra. Sra. De  la Canal.,  la  font del 
Petó o la Creu dels Pobres. 

També  hi  ha  una  sèrie  de  festivitats  que  s’han  deixat  de  celebrar,  com  la  Festa  dels  Tres 
Tombs, la benedicció de la Santa Creu o l’Aplec de la Mare de Déu de Núria, que es feia a Can 
Calderó. 

Cal veu

 

cable, són part integrant de la docume
71). 

La Llei del Patrimoni Cultura Català (9/93 de 30 de setembre) estableix tres categories de pro‐
tecció: els béns culturals d'interès nacional, els béns catalogats i la resta de béns integrants de 
l'ampli concepte de patrimoni cultural definit per l'article 1. D'acord amb la competència reco‐
neguda per la Sentència del Tribunal Constitucional 17/1991, relativa a la Llei 16/1985, del 25 
de  juny, del patrimoni històric espanyol, s'atribueix al Govern de  la Generalitat  la facultat de 
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D'acord, doncs, amb les disposicions de la LPCC, i la voluntat municipal d’estendre la protecció 
a altres tipologies d'elements patrimonials, el catàleg estableix les següents categories o nivells 
de protecció: 

• Categoria A: Béns Culturals d’Interès Nacionals (BCIN). 

• Categoria B: Béns Culturals d’Interès local (BCIL). 

• Categoria C: Béns Culturals de protecció (BCP). 

• Categoria D: Zones d’Interès Arqueològic (ZIA). 

 

Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

D'acord amb els articles 7.1  i 13.1 de  la LPCC, "els béns més rellevants del patrimoni cultural 
català, tant mobles com  immobles, han de ser declarats d'interès nacional"  i "han de ser  ins‐
crits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional" gestionat pel Departament de Cultura. 
D'acord amb la disposició addicional primera de la LPCC; el decret de 22 d'abril de 1949, sobre 
protecció de castells, i la disposició addicional segona de la Llei 6/1985, de 25 de juny, del pa‐
trimoni històric  espanyol,  correspondria dispensar  aquest nivell de protecció  a  les  creus de 

 aquesta categoria 
de protecció, que el Mapa del patrimoni cultural transforma en  nou, ja que ha individualitzat 

  que  en  el  catàleg  constaven  a  la mateixa  fitxa. 
 en el Mapa són: 

107 Torre de Can calderó 
10

4 

terme de més de 100 anys i a totes les fortificacions i castells.  

En el cas d’Alella, el Catàleg municipal aplega un total de set elements amb

els  edifici  de  Cal  campaner  i  la  Rectoria,
D’aquesta manera els BCIN’s individualitzats

1 Església 
29 Creu de pedra 

104 Torre de Cal Baró 
105 Torre de Can Magarola 
106 Torre de Can Boquet 

8 Torre de Cal Doctor 
38 Rectoria 
392 Cal campaner 

 

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

D'acord amb  l'article 15 de  la  Llei 9/1993,  "els béns  integrants del patrimoni  cultural  català 
que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals 
d'interès nacional han de ser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català". L'article 17 

tàleg del Patri‐
moni Cultural Català". 

fixa que "la catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns cul‐
turals d'interès local".  

La disposició addicional primera de  la LPCC determina que "els béns  immobles que en el mo‐
ment de  l'entrada en vigor d'aquesta Llei estiguin  inclosos en catàlegs de patrimoni cultural 
incorporats en plans urbanístics passen a tenir, llevat que siguin béns culturals d'interès nacio‐
nal,  la consideració de béns culturals d'interès  local  i queden  inclosos en el Ca
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Per al cas d'Alella, correspon a tots aquells elements inclosos en el Catàleg (en total, 106 ele‐
ments) que o bé  compleixen  la disposició addicional primera de  la  LPCC, o bé acrediten un 
gran  interès històric arquitectònic, etnològic o cultural a nivell  local,  i constitueixen exemples 
de gran valor a nivell històric  i/o arquitectònic per si mateixos o d’una determinada activitat 
tradicional. Per aquests motius, s'estableix  la seva protecció física,  ja sigui total o parcial. Pel 
que fa al mapa del patrimoni cultural d’Alella, a aquest 106 se n’han afegit tres per desdobla‐
ment de fitxes. Són els casos de Can Codina que a la fitxa del Catàleg incloïa dues edificacions 
que s’han individualitzat (23 i 161);  el cas del Cementiri (20), que s’ha cregut necessari indivi‐
dualitzar un panteó de  la Família Borrell  (417) per  la seva significança històrica  i artística  i  la 
Font de la Salut de ca les Monges (390). La llista definitiva dels BCIL és la següent: 

2 Ca l'Alemany 

16 Ca les Monges; Can Cardona 

19 Can Cay; Can Sardà 
20 Cementiri 
21 Can Cinto 

23 Can Codina vell 
24 Can Coll 
25 La torreta de Can Gaza 

n Sagrera 
28 Can Cossialls 

34 Vil·la Enriqueta 

42 Ca la Librada 

 

3 Casa Arenas 
4 Can Balcells; Caves Signat 
5 Cal Baró 
6 Cal Barqué 
7 Can Bertran / Vil·la Bertran 
8 Bodegues Gispert 
9 Can Bonvehí 
10 Can Boquet 
11 Cal Boter; Les Hortènsies 
12 Can Bragulat 
13 Can Bruy 
14 Can Cabús de Baix 
15 Can Calderó 

17 Can Casals 
18 Can Casas 

22 Can Clarisvalls 

27 Can Cortés; Ca

30 Can Cuiros 
31 Can Cumellas; Can Sopas; Casa Biosca 
32 Cal Doctor; Can Pujades de Munt, 
33 Can Duran 

35 Torre del Governador 
36 Escoles Fabra 
39 La Gaietana 
40 Can Gaza; Casa de pagès 
41 Can Jonc 
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43 Can Lleonart 
44 Can Llimona 
45 Cal Duch; Ca La Madamme;  Ca L'Arrau 

55 Can Pareras 

58 Can Rogiet; Ca l'italià 
59 Can Rosselló 

62 Can Sanmiquel 

65 Can Sors 

67 Can Tito Serra Vell; Can Babau 

69 Cal Vegetalí 
70 Cal Vell 
71 Can Vilana 

73 La Vinícola 

e Maria Auxiliadora 
 

escoles 
uimerà, 30; Xarel·lo 

a Patricia; Barraca de Can calderó 
e l'Hort de Cal Magre; Barraca de l'Hort d'en Petxiu 

120 Barraca de l'Hort de Can Pasqual; Barraca de Sant Miquel 

46 Can Magarola 
48 Marquesat d'Alella; Cal Marquès 
49 Can Martí Gaza 
50 Vil·la Martorell; Les Monges 
51 Can Rull 
52 La Miralda 
53 Cal Músic 

56 Can Pufarré 
57 Les Quatre Torres 

60 Can Rovira; Can Vilaclara 

64 Can Serra; Torre Valeta 

66 Can Tito Serra Nou 

68 Can Torras 

72 Can Viló 

74 Can Xeco Monnar 
75 Carrer de Dalt; Carrer d'Anselm Clavé 
76 Carrer Bonavista 
77 Carrer d'en Comas; Carrer de la carnisseria 
78 Carrer del Doctor Corbera; Carrer de Baix 
79 Plaça de l'Església 
80 Carrer del Mig 
81 Carrer de Sant Antoni 
82 Carrer de Sant Josep 
83 Carrer de Sant Lluís 
84 Carrer de Sant Ramon 
85 Carrer de Santa Rosa 
87 Capella del Sant Crist 
89 Capella d
91 Can Pau Arenes
92 Casa dels Mestres; Casa de les 
93 Edifici Rambla d'Àngel G
95 Can Gurri 

101 Can Cues 
118 Barraca de l'Hort de l
119 Barraca d
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124 
128 

Barraca d'en Jo
Barraca de la C

anet de Cal Barquer; Vinya de la Manuela o Rosa Font Oliveras 
amàndula; Barraca de Les Costes o d'Antònia Ribas 

130 Barraca d'en Jana 
131 Barraca de Can Llimona 

a 
134 Barraca de l'Hort de la Cooperativa 

de La Miralda 
220 Font del safareig 

del Pastor 
231 Pi bord / pi blanc de Mas Coll 

132 Barraca de Can Vilaclar

142 Barraca doble dels ramats 
143 Barraca triple dels ramats 
161 Can Codina nou 
215 Molí de Can Poch 
216 Molí 

221 Font dels Eucaliptus 
222 Font de l'Esquerda 
223 Font del Sarau 
224 Font d'en Mià; Font dels Caçadors 
225 Font 

233 Alzina de Can Rosselló 
325 Camí de Martorelles o de Can Poch 
390 Font de la Salut o de ca les Monges 
391 Bassa de Ca les Monges 
417 Panteó de la Família Borrell 

 

Béns Culturals de Protecció (BCP) 

D'acord amb l'article 18 de la LPCC, "ultra els béns culturals d'interès nacional i els béns cata‐
logats, fan part també del patrimoni cultural català els béns mobles  i  immobles que, tot  i no 
haver estat objecte de declaració ni de catalogació, reuneixen els valors descrits en l'article 1", 
ntre els quals hi figuren "tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cul‐
tura de Catalunya que per  llur valor històric, arquitectònic,  [...] etnològic, o documental  [...] 
mereixen una  ot defensa especials, de manera que puguin ser gaudits pels ciuta‐
dans i puguin ésser  condicions a les generacions futures".  

La LPCC no es le rocediment per a la declaració d'aquesta categoria, però caldrà, en 
qualsevol cas,  se ó en l'Inventari del Patrimoni Cultural. A aquests efectes, el Catà‐
leg crea la figura d cció, que correspon a tots aquells elements (en total, 
216 elements) ue  cert  interès històric, arquitectònic, etnològic o cultural, als 
quals s’atribue bà  caràcter testimonial. Per les seves característiques, no sempre 
es disposa la seva o nservació física, però s'estableixen determinats nivells de regula‐
ció normativa   r   i  l’estudi d’aquests béns prèviament a qualsevol 
intervenció sobre e s que pugui comportar‐ne una alteració significativa o, àdhuc, la 
seva desapari

Tenen  la  con ra P els elements del patrimoni natural  (arbres, elements  lineals  i 
arbredes) inclosos   ja tenen la consideració de BCIL, així com tots els 
camins de  tit it   i/o privada que apareixen  grafiats  i  identificats en el plànol P7 
(Catàleg de pa eg de cases i masies, Inventari de construccions en sòl no urbanit‐
zable i Xarxa viària en sòl no urbanitzable), a escala 1/2.000: 

e

pr ecció i una 
 transmesos en les millors

tab ix cap p
la  va inclusi

e Bé Cultural de Prote
 q  disposen d'un
ix  sicament un

bligada co
 en elació a  la documentació

ls mateixo
ció. 

side ció de BC
al Catàleg, llevat dels que

ular at pública
trimoni, Catàl
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26 pa
37 rx
38 ic  
47 M
51 ca
54 N
63 Sa
88 ell ercè 
90  d
94 B
96 Pu
97 C
98  c rri - Bonavista 
99 Sa
100 C
102 A
103 C dia 
109 ac
110 ac asals 
111 ac rdana 
112 ac an Cortés 
113 ac  l'Esqueixa 
114 ac
115 ac d'Alella; Barraca de la Font d'en Mia 
116 ac
117 ac
121 ac
122 ac a 
123 ac l 
125 ac na; Barraca de la creu d'en Petxu 
126 aca d'en Petxu; Barraca de Joaquim Aymar 
127 ac
129 ac
133 ac
135 ac
136 ac arraca de Can calderó 
137 ac
138 ac  Jaume Puig 
139 aca de Font de Cera 
140 ta era 
141 ta
144 es au 
145 a d ya d'en Casals 
146 a d dona; Cova de la Vinya Vilassar de Can Cardona 
147 a d tés 
148 a d  la Carena 
149 a d n Cabús 
150 a d olomer 
151 Cova del Bosc de Can Colomer 

Com nyia d'Alella 
Esco ador 
Fàbr a de pintures
Can anyé 
Mer t municipal 
Can yiga 
Can ns 
Cap a de la Mare de Déu de la M
Creu e les Costes 
Can ernadas 
Can jadas; Can Pujadetes; Casa d'en Comes 
Can alots 
Casa antonada Gu
Cal voia 
Can olomer 
Ca l' rps 
Can intu; Can Nit i 
Barr a de la Guineuera; Barraca d'en Bofill o de Can Sans 
Barr a de Can C
Barr a Marqués de Jo
Barr a del Bosc de C
Barr a de la vinya de
Barr a de l'avinguda del Mil·lenari 
Barr a del camí Dalt 
Barr a de la Vinya d'en Tito Serra 
Barr a de Can Boquet 
Barr a del Socarrat 
Barr a d'en Vesp
Barr a d'en Mique
Barr a d'en Patati
Barr
Barr a de Cal Marquès 
Barr a d'en Jaumetó 
Barr a dels Escolapis 
Barr a del Bosquet 
Barr a de la Vinya d'en Valentí; B
Barr a de la Serreta 
Barr a de Can Sans; Barraca de
Barr
Case  del pou de Font de C
Case  del pou de Can Boquet 
Cov del Torrent del Sar
Cov el Pi bord; Vin
Cov e Can Car
Cov els Caçadors; Cova de Can Cor
Cov el Camí de
Cov el Bosc de Ca
Cov el Torrent de Can C
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152 a d
153 a d rtés 
154 a o
155 a d
156 a d
157 a d
158 a d
159 a e
160 a d
162 a tserrat 
163 a a Fosca, 1 
164 d'a
165 d'a
166 d'a
167 d'a
168 d'a
169 si  Can Cabús 
170 si e Jordana 
171 si
172 si
173 si
174 si
175 si
176 si
177 si
178 a 
179 es
180 es
181 a 
182 a 
183 a 
184 a 
185 a  
186 a 
187 a 
188 a 
189 a 
190 a ulada 
191 a  
192 es
193 a  
194 a 
195 a 
196 es
197 Mina Coma Clara 
198 Mina dels Castanyers de Can Pufarrer 

n tram) 
er tram) 

201 Mina del Greny 

Cov e Can Pau Arenas 
Cov el Bosc de Can Co
Cov  mina de l'avinguda del Mil·lenari 
Cov el camí Dalt d'Alella 
Cov el Turó del Bessó 
Cov 'en Pató 
Cov e Montserrat 
Cov l Barracot 
Cov e Murdicu 
Tanc del barri del carrer Mon
Tanc de barri de la riera Com
Sot igua de Montserrat 
Sot igua de Pep Mureu 
Sot igua d'en Pató 
Sot igua d'en Ferreret 
Sot igua d'en Murdicu 
Dipò t del bosc de
Dipò t Marquès d
Dipò t del bosc de Can Cortés 
Dipò t de la Font d'en Mià 
Dipò t del Camí dalt d'Alella 
Dipò ts del cementiri 
Dipò t 1 del bosquet 
Dipò t 2 del bosquet 
Dipò t 3 del bosquet 
Bass de Can Poch 
Bass  de Can Pufarré 
Bass  de Can Cues 
Bass d'en Cuscó 
Bass de Can Jonch 
Bass 1de Can Magarola 
Bass 2 de Can Magarola 
Bass 3 de Can Magarola
Bass 4 de Can Magarola 
Bass Marquès de Jordana 
Bass dels Escolapis 
Bass Gran de Can Comulada 
Bass petita de Can Com
Bass de Can Sans 
Bass  de Can Vilaclara 
Bass de Can Serra 
Bass d'Antonia Ribas 
Bass d'en Pepet de Can Sans 
Bass  de Can Boquet 

199 Mina de Can Pufarrer (sego
200 Mina de Can Pufarrer (prim
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202 Mina del bosc de Can Colomer 
203 Mina 1 de Can Magarola 
204 Mina 2 de Can Magarola 
205 Repartidor i mina baixa de Les Quatre Torres 
206 Mina del carrer Coll de Vendrans 
207 Mina de Can Comulada 
208 Mina de Can Serra 
209 Mina d'en Pepet de Can Sans 

 del bosc de Can Colomer 

ola 2 
de Can Magarola 1 

Magarola 2 
Torrent de Sistres 

t de Sistres 
Eixample 

ra de la pedrera 

 Rials 

an Llimona 

an Pareras 
 Coll 

a la Librada 
n Gurri 

la 

260 Arbreda de Cal Cinto 

210 Mina  d'en Serra 
211 Registre de l'aqüeducte de Dosrius; Mina de Rials 
212 Pou del Camí de la Carena 
213 Pou d'Antonia Ribas o de les Costes 
214 Pou i molí d'en Pepet de Can Sans 
217 Molí de Can Torras 
218 Sistema de canalització d'aigua de la Vinya de l'Esqueixa 
219 Escorrentia de Les Costes 
226 Parets de vinya de Les Costes 
227 Rocar
228 Làpida commemorativa 
229 Plàtans de les fonts 
230 Eucaliptus de la Font dels Eucaliptus 
232 Pi pinyoner d'Alella Parc 
234 Lledoner de Can Magarola 
235 Alzina de Can Magarola 1 
236 Alzina de Can Magar
237 Roure africà 
238 Roure africà de Can 
239 Ametller del 
240 Garrofer del Torren
241 Garrofer de l'
242 Alzina sure
243 Lledoner del Sot del Marquès 
244 Aloc del Torrent de
245 Garrofer de Rials 
246 Lledoner de la Riera 
247 Plàtans de C
248 Plàtans de Can Cabús de Baix 
249 Plàtans de C
250 Plàtans de Mas
251 Plàtan de C
252 Torrents dels Averns i d'e
253 Arbreda de la Riera Alta 
254 Arbreda de Can Magaro
255 Arbreda del Torrent de Rials 
256 Arbreda del Bosquet 
257 Arbredes de Can Serra 
258 Arbreda de Can Teixidor 
259 Arbreda de Can Cues 
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261 Arbreda de Cal Baró 
262 Arbreda de Can Magarola 2 
263 Arbreda de Can Poch 
264 Xiprers de Mas Coll 
265 Plàtans de rieres i carrers 

Serra 
ofers 

nt 

011A 

 l'Esquerda (ALE015) 
tus a la cornisa 

liptus a la Vinya del Taietí 
a del Taietí 

en Rafel 
Font d'en Gurri 

al) 

rnisa 

amp de Tir 

mí carener dels traginers 
Baix 
l Bosquet de Can Roura 

335 Camí del Fondo de Rials 

266 Plàtans de la Plaça 
267 Pins pinyers de la carretera 
268 Pins pinyers de Can Tito 
294 Plàtans de Vallbona - Garr
295 Camí de Can Teixidor 
296 Camí de la Serreta 
297 Camí del Mig de llevant 
298 Camí del Mig de pone
299 Camí Baix de Tiana o del cementiri 
300 Camí del Turó del Bessó 
301 Camí del Rocar de Tiana 
302 Camí Carener de Tiana 
303 Camí del Coll de Vendrans 
304 Camí de la Font d'en Mià 
305 Camí del Mirador dels nou Pins 
306 Camí dels Ginestells 
307 Camí dels Nou Pins 
308 Camí de la Cornisa 
309 Ramal del Camí de la Cornisa ; Ale
310 Camí de la Font de l'Esquerda 
311 Accés carrer del Rosselló 
312 Camí de la Font del Sarau 
313 Camí de la barraca d'en Casals a la Font de
314 Camí de la Font de l' Eucalip
315 Camí de la Font dels Euca
316 Camí de la Viny
317 Pista Carenera 
318 Camí de la Font d'
319 Camí del Coll a la 
320 Camí del Coll a la Font d'en Gurri (ram
321 Camí dels Figuerals 
322 Camí de la Pedrera a la Co
323 Camí de la Pedrera 
324 Camí del Greny 
326 Camí del Camp de Tir 
327 Camí de Font de Cera al C
328 Camí de la Coma Clara 
329 Camí antic de Vallromanes 
330 Passeig del Camí dels Traginers 
331 Camí de Les Costes 
332 Camí del bosc de Can Serra; Ca
333 Camí de Can Cabús de 
334 Camí de Teià; Camí de
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336 Camí de Can Cortès 
337 Camí àmbit Fondo de Rials 

al dipòsit 
Rials 

as Nou Pins 

 (ALE 46) 
es 

 
e la cooperativa 

 

Zones  è

339 Camí de Teià, accés 
340 Camí de Teià, àmbit de 
341 Camí de Ca l'Arrau 
342 Camí d'accés al M
343 Sender 
344 Camí de la Serra de Teià 
345 Camí  accés a finca privada
346 Camí del Turó de les Mong
347 Camí de Can Roura 
348 Camí de Cal Mallorquí 
349 Camí de Cal Músic 
350 Camí de la Camàndula 
351 Camí del Turó de Galzeran 
352 Camí de Can Boquet
374 Barraca a sobre de l'hort d

d’Inter s arqueològic (ZIA) 

Són  els im   que  tenen  la  consideració  de  Patrimoni  Arqueològic  Català, 
segons ec  5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic  i   cultural d’Alella    identifica un  total de 25 
elemen  

269 Cabús 
270
271
272 Can Bernades; Vinya d'en Bernades 
273
274
275 rquí; Can Bofill; Caves Roura 
276  Pitxiu; Can Petxiu 
277
278
279
280 de l'autopista 
281
282 areras 
283
284
285 erre de la zona esportiva de Can Teixidor 
286 yó ; Plaça de l'Ajuntament; Hort de la rectoria 
287
288 Can Cabús 
289 Cabús 
290
291 ntanya 
292 Vinya del Rei; Bosc de Cal Baró 

  jac ents  arqueològics
 el D ret 78/2002, de

paleontològic. El Mapa del patrimoni
ts:  

Bosc de Can 
Ca l'Aragó 
Cal Baró 
Vinya d'en Tito Serra; 
Camí del Mig 
Can Cues; Can Carbonell 
Can Llinàs; Cal Mallo
Can Patxiu; Can
Can Serra 
Can Sors 
Can Teixidor 
Carrer Canonge / Pont 
Carrer Catalunya 
Hort de Cal Magre; Hort d'en P
Hort d'en Font 
La Plana; Alella - Autopista ; Cal Petxo 
La Serreta; Costat esqu
Nucli històric; Can Compan
Pedrera de Font de Cera 
Pedrera del bosc de 
Pedrera del Torrent d'en 
Torrent de Rials 
Urbanització Mar i mu
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293 ; Can Coll ; Mas Coll 

Aquest m ord amb  l’article 19 de  la normativa del Catàleg, segons el 
qual: 

1.   tipus  d’obres  o  d’altres  intervencions  en  solars  o 
 Zones d’Interès Arqueològic  (ZIA) o Àrees d’Expectativa 

ue   d’obtenir,  sense  perjudici  de  la  llicència municipal  que 
i p legislació urbanística,  l’autorització prèvia del Departament 
Cu t  de  Catalunya,  segons  determina  la  LPCC  9/1993,  i  el 
lam el patrimoni arqueològic i paleontològic Decret 78/2002 de 5 
Ma

2. als el subsòl en aquests àmbits restarà condicionada a  la realització 
na lògica. Per a l’obtenció de la llicencia d’obres caldrà acreditar 
eso  de Cultura autoritzant aquesta intervenció arqueològica. 
intervenci  haurà de consistir inicialment en un seguiment dels movi‐

la realització de sondejos informatius previs. En funció dels re‐
at ecte constructiu a  les possibles restes, s’haurà de dur a 
me ció i documentació arqueològica segons la normativa vi‐
t i tableixin el Departament de Cultura i els tècnics municipals. 
ro t als resultats arqueològics obtinguts i a la reso‐
ió  ent de  les restes arqueològiques que emeti el Departament de 
tur normativa vigent. 

3. el c e restes en l’entorn immediat a l’àrea delimitada com a ZIA o 
,  tives  en  motiu  del  desconeixement  dels  límits  del  jaciment 
ue   en  el  subsòl  afectat  la  mateixa  protecció  i  els  mateixos 

  Les  intervencions arqueològiques que  s’hi hagin de 
litz s de caràcter preventiu segons la normativa vigent. 

 

Pel  qu   al   relacionades  o  que  afecta  al  patrimoni  natural,  cal 
especif ne cia als espais d’Interès natural, a  les comunitats vegetals o 
directiv es d’interès:  

Pla  Esp l d ria ‐ Sant mateu – Céllecs 

Vinya del senyor Mañas

s ele ents es  regulen d’ac

Abans  de  realitzar  qualsevol
edificacions que es trobin en

auràArq ològica  (AEA)    s’h
sigu receptiva segons  la 
de  ltura  de  la  Generalita
Reg ent de protecció d
de  rç. 

Qu evol afectació d
d’u  intervenció arqueo
la r lució del Departament
La  ó arqueològica
ments de terres i/o en 
sult s  i de  l’afectació del proj

xcavater  les actuacions d’e
gen  les directrius que es
El p jecte d’obres restarà condiciona
luc sobre el tractam
Cul a d’acord amb la 

En  as de localització d
AEA que  són  orienta
arq ològic,  s’aplicarà
condicionants en  les actuacions.

raderea ar seran conside

e  fa tres  tipus  de  proteccions
icar‐   les que  fan  referèn
es europees que afecten a zon

ecia 'Interès Natural la Conre (408) 

La Llei  98 y, d'espais naturals, crea i regula la figura del Pla d'espais d'interès 
natura qu  delimitació  i  l'establiment de  les determinacions necessàries 
per a l te ais naturals, la conservació dels quals ha d'assegurar, d'acord 
amb  e lor atgístics,  culturals,  socials,  didàctics  i  recreatius  que 
posseeixen. 

Es  potenciaran   finalitats  els  usos  i  les  activitats  agrícoles,  ramaderes, 
forestals,  de pesca, i de turisme rural, principals fonts de vida de la 
majori ab nicipis, s'impulsarà el desenvolupament dels  territoris de  la 
zona p l d rural, i es promouran les activitats descontaminants del 
medi. 

12/1 5, de 13 de jun
l, el  al té per objecte  la
a pro cció bàsica dels esp
ls  va s  científics,  ecològics,  pais

  segons  aquestes
 cinegètiques, d'aqüicultura,

a d'h itants dels seus mu
er ta 'evitar el despoblament 
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El 15 d aig   crear el Consorci del Parc Serralada  Litoral. El Pla especial de 
protec el   paisatge de la Conreria ‐ Sant Mateu ‐ Céllecs es va redactar en 
desenvolupam  (PEIN) ‐ decret 328/1992‐, el qual ha estat 
redact  co  estableix la Llei 12/1985, d'espais naturals. 

El  parc un 4.707,8  hectàrees,  repartides  entre  el Maresme  i  el  Vallès 
Orienta  u lunya. És característic de  la zona 
els sòls ren eteorització química del granit. El territori acull 
import  m rehistòria fins als nostres dies. El clima del 
parc és cam b una marcada influència marítima al vessant del Maresme 
i  una  èn tal  a  la  vessant 
del Val

El parc té
Conrer ant s)  i acull una 
gran  biodiver .800 
espècie eg   espècies 
d'anim ve superfície  del 
Parc  L nr u  ‐  Céllecs 
dins  el m  
210,73 ,  p   del  nou 
POUM nic   229,8 
Ha.  

Alocars

e m  de 1992, es va
ció d medi natural i del

ent del Pla d'espais d'interès natural
at en nformitat amb allò que

  és    espai  protegit  de 
l. És n dels conjunts granítics més rellevants de Cata
 sor cs saulonosos, formats per  la m
ants ostres de presència humana des de la p
 típi ent mediterrani, am
tend cia  continen
lès.  

  s'es n al  voltant de  tres  cims  (la 
ia, S  Mateu  i Céllec

sitat,  amb  més  de  1
s  v etals  i  unes  250
als  rtebrats.  La 
a  Co eria  ‐  Sant Mate
  ter e  municipal  d'Alella  és  de
  Ha erò  la  proposta
  mu ipal  és  ampliar‐ho  a

 

L'aloca un erès  comunitari  inclòs a  l’annex  I de  la Directiva Hàbitats 
Europe 7/6 a a  fortes pressions pel  trànsit de    vehicles, 
expans es futures obres del nou cementiri i protecció dels marges de la 
llera de  de granit. 

En el Mapa d natural d’Alella hi  consten dues  fitxes  relacionades amb 
alocars rò   del fondo de Rials, en especial el marge de llevant conté 
una  gr iqu  que, malgrat  tot,  cal  vigilar d’aprop  ja que pateix  la  regressió 
provoc per n  individu adscrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de 
vegeta pa d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 37. 

ls 

 

Zona d s

r és   hàbitat natural d’int
a  (9 2/UE). En aquest  cas està  sotmes
ió d' pècies al∙lòctones i 
 la riera amb escullera de blocs

el patrimoni  cultural  i 
, pe cal dir que tota la zona
an  r essa  en  alocars
ada   altres agents. Hi ha u
ció i  isatge 

244 Aloc del Torrent de Rials 
412 Alocar del Fondo de Ria

e nidificació d'orenete  (405) 

Es trac un  per un centenar  i mig de nius d’oreneta cuablanca (Delichon 
urbica)  e  Llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció dels animals (DOGC 
3926 d  de   

otes les orenetes són espècies protegides per la llei pel seu paper beneficiós en el control de 
 i insectes, com a àvides insectívores que són. Els seus nius, com tots els de les espècies 

  tot  i que no estiguin ocupats. Per  tant, és necessària una 
autorització, que atorga el Departament de Medi Ambient  i Habitatge. Únicament es donen 

ta d’ a colònia formada
, que stan protegides per la
el 16  juliol de 2003).

T
plagues
protegides, no es poden destruir,

 

     

Memòria científica [ANNEXOS]         
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autoritzaci   tipus  quan  es  fan  obres  de  rehabilitació  (en  aquest  cas,  només 
s’autoritza iga  a  mantenir  les  condicions 
favorables   de  les  obres  les  orenetes  puguin  tornar  a  fer‐hi  els  nius),  per 
enderrocs    en  risc  d’enrunament)  o  per  situacions  sanitàries molt 
clares.  

Arbres catalo  i local

ons  d’aquest
  a  retirar  els  nius  fora  de  l’època  de  cria  i  s’obl
  perquè  després
inevitables  (construccions

gats: monumentals i d’interès comarcal  

El Decret 2  de juny, sobre declaració d'arbres monumentals, protegeix l’alzina de 
Can  Rosse 2   únic  arbre monumental  d’Alella;  a  banda  de  la  categoria  que  el 
Catàleg de al  i mediambiental d’Alella  li ha  assignat  com  a 
BCIL. 

Pi bord / p   (231) està declarat d’interès comarcal  i  local segons el Decret 
47/1988;  a tàleg  de  patrimoni  històric,  artístic,  cultural  i 
mediambie l

Cal afegir,    rès local” pel Ple de 
febrer  de  4   per  l’Ordre MAH/228/2005,  de  2  de maig,  de 
declaració    de  l’inventari  dels  arbres  i  arbredes 
declarats d  núm. 4393): 

5
5

 

cte pels  elements originals  i  colors. Per  contra hi ha  alguna mancança  en 
sentit contrari: com són les cases que estan en desús.  

14/1987, de 9
lló  ( 33)  com  a
 patrimoni històric,  artístic,  cultur

i blanc de Mas Coll
  banda  de  la  categoria  que  el  Ca
nta  d’Alella li ha assignat com a BCIL. 

que hi ha dues arbredes declarades “Arbreda monumetal d’inte
200   i  ratificat  per  la  Generalitat
d’arbredes  monumetals  i  d’actualització

 local (DOGC’interès comarcal i

2 3 Arbreda de la Riera Alta 
2 4 Arbreda de Can Magarola 

6.2. Estat de conservació 

Pel que fa a l’estat de conservació dels 418 elements del mapa, cal dir que, a nivell general, és 
força homogeni, ja que com demostra el gràfic predomina el bon estat de conservació. Això es 
deu, però, que a nivell urbanístic el patrimoni  immoble,  sobretot els edificis o els elements 
arquitectònics, són força predominants i la majoria es troben en un bon estat de conservació, 
ja que es tracta de les residències habituals.  

Hi ha cases que s’han restaurat fa poc i amb uns criteris molt adequats, en quant a materials, 
composició,  respe
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L’
ús  continuat d’un  edifici,  ja  sigui  com habitatge,  espai  laboral o  lúdic  n’és  la  seva principal 
salvaguarda.  Per  contra  quan  un  edifici  s’abandona,  comença  el  seu  deteriorament,  fins  a 
portar‐lo a la situació de ruïna o, fins i tot, a desaparèixer. El desús és el principal enemic per 
mantenir un bon estat de conservació, això passa en alguns edificis. El cas més extrem és el de 

iu (276), Can teixidor (279), Carrer Catalunya (281). 
pals  jaciments, per  la rellevància històrica, seria el del Nucli històric ( 286), però 

per la continuïtat de l’assentament en l’indret i la manca de prospeccions prèvies a importants 
n un coneixemt mínim de la zona.Tampoc hi ha cap 
 l’actualitat. 

la Torre del governador  (35), que  fins  i  tot és motiu de debat públic. Un altre exemple molt 
greu, si pensem que es tracta d’una masia amb  la primera referència documental en el segle 
XIV, és de le de Can Tito Serra Vell (67), que fa molts anys que es troba en desús i té part de la 
teulada ensorrada.  

Dins l’àmbit de patrimoni immoble, la tipologia amb un estat de conservació més precari és la 
dels jaciments arqueològics. Molts han estat excavats  i tornats a tapar, com són els casos del 
bosc de Can Cabús (269) o Cal Baró (271), però  la majoria són notícies de troballes antigues, 
casuals o fortuïtes; algunes de  les quals no es van poder documentar amb el rigor necessari  i 
sovint  s’han  destruït.  Alguns  exemples  d’aquesta  casuística  són  els  jaciments  de  Can  Cues 
(274), Vinya d’en Tito Serra (272), Can Patx
Un del princi

obres de serveis que s’hi ha fet, no permete
jaciment arqueològic que es pugui visitar en
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De  l’àmbit  del  patrimoni  moble  que  inclou  fonts  urbanes,  elements  urbans,  monuments, 

r que es solucioni aviat. 

lla 
Vinícola (415)  e

El poc patrimoni  en aquest mapa gaudeix d’una excel∙lent salut, ja que 
s tracta d’elements vius, com la Festa Major (353), l’Aplec de l’arròs (386), les peres farcides 

 (354); o publicats, com la llegenda sobre Sant Feliu 

ir  que  no  es  puguin millorar  alguns  aspectes.  Sobretot  s’ha 
observat que encara són presents les conseqüències de la nevada de l’hivern de 2010, amb un 

os entre els segles XIX i XX. 

Aquesta és una dada que no ens ha de  sorprendre,  tenint en consideració  tots els estudis  i 
  els  elements  d’època  moderna. 

objectes o  col∙leccions, es pot dir que  tenen, a nivell general, un bon estat de  conservació. 
Però cal remarcar algunes deficiències. És el cas d’algun monument amb grafits: Monument "El 
llibre  de Gaudí"  (372).  La  situació  de  la  col∙lecció  de  l’antic museu  de  Can Magarola  (364) 
també s’ha de remarcar per anòmala; i cal espera

El patrimoni documental també té un bon estatus de conservació, sobretot els que es troben 
en institucions: Arxiu Ferrer i Guàrdia (362), el Fons  local de la Biblioteca municipal (366). Pel 
que  fa  als  arxius  particulars  és  una  altra  història  ja  que  no  sempre  es  conserven  amb  les 
mesures  de  prevenció  que  exigeixen  aquests  materials.  En  algun  cas,  donada  la  seva 
importància,  caldria  adoptar mesures  concretes de  catalogació  i  conservació.  Els  casos més 
insòlits  són  l’arxiu  històric municipal  (357),  per  la  seva  llarga  trajectòria,  i  el  Fons  d’Ale

 que stà per catalogar. 

 immaterial documentat
e
del bon cristià (407) o la festa de la verema
(385). 

L’àmbit de patrimoni natural es divideix en dues tipologies: les zones d’interès i els espècimens 
botànics.  Tant  en  un  cas  com  en  l’altre,  el  seu  estat  de  conservació,  a  excepció  de  casos 
puntuals,  és  bo.  Això  no  vol  d

increment de la càrrega combustible. També es fa necessària la neteja dels marges de torrents, 
rials i rieres, sobretot allà on hi ha alocars, perquè l’encanyissat creix desmesuradament. 

6.3. Cronologia 

En referència a la cronologia dels elements inclosos en el Mapa d’Alella, com mostra de forma 
contundent  la  corresponent  gràfica,  predominen  els  elements  d’època  contemporània, 
compres

anàlisi  realitzats  fins  el  moment.  Però  també  destaquen
Moltes cases i masies tenen un origen reculat, moltes es documenten en època medieval, però 
les  construccions més  antigues,  a  excepció  del  campanar  de  l’església  i,  possiblement,  Cal 
Baró, són del segle XV en endavant. 
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També  és  lògic  que  percentualment,  els  jaciments  arqueològics  estiguin  en  inferioritat.  La 
dificultat de conservació d’aquest tipus de restes n’és  l’explicació. En aquest cas trobem tres 
jaciment prehistòrics i vuit d’època antiga. 

També  hi  ha  un  nombre molt  elevat  d’elements  atemporals,  ja  que  es  regeixen  per  altres 
criteris. És el  e . 
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