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1. PRESENTACIÓ 

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 Estudis i 
Projectes de Patrimoni Cultural, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del Patrimoni cultural 
local, amb col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents objectius: 

 Captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural del municipi. 

 Valorització dels elements reconeguts. 

 Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació. 
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 Planificació de les accions de rendibilització social i cultural. 

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa del 
Patrimoni Cultural del municipi de Campins (Vallès Oriental). L’estudi ha estat encarregat a 
l’empresa de serveis de patrimoni cultural ANTEQUEM, S.L, a partir de la sol·licitud efectuada 
per l’Ajuntament de Campins.  

La realització del treball ha estat executada per Marta Lloret, entre els mesos de novembre de 
2018 i maig de 2019, amb la coordinació de Marc Bosch de Doria. 

 

 
Vista del nucli des de  la Torre del Castell 
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2. AGRAÏMENTS 

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable ajut d’un seguit de persones i 
institucions a qui volem agrair enèrgicament la seva col•laboració. En primer lloc volem agrair la 
col•laboració del personal de l’Ajuntament de Campins pel seu interès i les gestions facilitades. 
Però volem fer-ho d’una manera molt específica a l’alcalde Joan Lacruz i a les administratives 
Àngels, Glòria i Gisela; com també a en Ferran de la brigada municipal per acompanyar-me en 
algunes sortides. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca, museu o centre oficial o privat, 
ens hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem agrair 
als tècnics on s’han fet les consultes d’haver facilitat la nostra tasca investigadora. 

El nostre agraïment també és per diverses persones que han aportat els seus coneixements 
per fer d’aquest mapa un inventari de patrimoni local el més exhaustiu possible, com són en 
Joan López, qui des de fa anys s’ha dedicat a recuperar indrets i topònims del municipi, fet que 
ha suposat que no es perdin definitivament en el temps; i en Lluís López, guarda del parc, gran 
coneixedor del terme i expert en fites de terme, a qui vull agrair especialment el seu interès, 
dedicació i transmissió de coneixements que m’ha donat. Finalment, també vull agrair a les 
persones (propietaris, masovers i llogaters) que sense excepció ens han obert tan amablement 
les portes de casa seva. 

 
Plaça de la Vila amb l’edifici de l’Ajuntament al fons 
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3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 

3.1. Medi Físic 

Campins és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, al vessant sud del massís del 
Montseny, i té una extensió de 7’3 km2. Limita amb els termes de Sant Celoni (S), Gualba (E) i 
Fogars de Montclús (W i N). La seva demarcació s’estén en pendent de S a N amb una altura 
mínima de 200 m i màxima de 800 m al seu extrem més septentrional. És ondulat en la seva 
part central per turons de relleu suau, com Puig Morell (318 m d'altitud), la serra d'en Mates 
(330 m) o el turó de Can Sidro (390 m).  

La part nord del terme municipal forma part del massís del Montseny, amb una part significativa 
inclosa dins el Parc Natural del Montseny, que és una espai PEIN i Xarxa Natura 2000, també 
declarat Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Els diferents rierals o torrents s’apleguen a la 
riera de Campins, que fora el terme pren el nom de riera de Pertegàs, excepte algun petit 
corrent de la part E que va a la riera de Gualba Tant a la zona de parc del terme com a la resta, 
classificada com a preparc, hi dominen els boscos d’alzines sureres, castanyers, matollar i com 
el mateix nom del poble indica, pins. A la riera i torrents s’hi conserva en bon estat la vegetació 
de ribera, amb presència de verns, salzes, àlbers, pollancres, freixes i saücs. 

El terme comprèn el poble i cap de municipi de Campins, en gran part disseminat, i les 
urbanitzacions de les Esplanes, Sant Josep, Campins Residencial i Can Joanet.  

 
Vista des de la creu de missions 

El clima de Campins és de tipus mediterrani de muntanya mitjana. El règim pluviomètric indica 
que el màxim anual de precipitació es concentra a la primavera i la tardor, essent escàs a 
l’estiu i l’hivern. 
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3.2. Demografia i economia 

Des de l’època medieval, el tipus de poblament en aquesta zona era l’hàbitat rural dispers. En 
el fogatge de l’any 1497 hi consta que a Campins hi havia 14 focs, que va augmentar fins a 25 
l’any 1515. Al següent fogatge, de l’any 1553 la xifra s’havia mantingut amb només un foc 
menys (24). Des de la segona meitat del segle XVIII la població ja comptava amb gairebé 97 
focs i va créixer de forma significativa durant el segle XIX, quan va mantenir-se de forma més o 
menys estable fins a la dècada de 1950, quan va començar a decréixer fins arribar a 160 
habitants l’any 1981. A la dècada de 1990 els habitants censats a Campins van començar a 
créixer de nou fins arribar als 515 l’any 2018. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya  

 

Per sectors de població, les estadístiques dels darrers anys reflecteixen una dinàmica similar a 
la societat en general del nostre país, en què predomina la població adulta entre els 40 i 49 
anys, mentre que els infants i adolescents (15 a 19 anys) i els majors de 70 anys són els menys 
nombrosos.  

 

POBLACIÓ TOTAL DE CAMPINS PER GRUPS D’EDAT DE L’ANY 2001 

 
Font: Programa de Participació Ciutadana del POUM de Campins  
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Tradicionalment, les principals activitats econòmiques desenvolupades a la zona del nucli han 
estat l’agricultura, que es complementava amb totes aquelles relacionades amb l’explotació 
forestal: la ramaderia, el carboneig, el suro, etc. Entre totes elles, destacava el carboneig, una 
activitat desenvolupada de forma internsiva al Montseny fins a mitjans del segle XX, quan la 
introducció de nous combustibles en provocà la progressiva desaparició. Els carboners feien 
llargues estades als boscos on treballaven, on tallaven la llenya i la cremaven per obtenir el 
carbó. Aquest era traslladat muntanya avall amb l'ajut de matxos, des d'on es distribuïa a 
pobles i ciutats. En l’actualitat queden abundants testimonis de les places carboneres on es 
desevolupava aquest ofici, visibles en esplanades amb petits clots a terra on es feia la 
combustió. 

A mitjans del segle XIX es va instal·lar una indústria cimentera a Campins, que és considerada 
la primera del país. L'any 1855 ja produïa un total del 45 tones diàries de ciment natural. Per a 
gestionar l'explotació, es va constituir l'any 1881 la "Sociedad Brossa Casabona y Compañía", 
que després va passar a denominar-se "La Campinense". Les instal·lacions incloïen la pedrera 
on s'extreia la pedra, dues cases per als treballadors i els forns on es produïa. En un primer 
moment, el ciment era transportat en carros fins a Sant Celoni, des d'on es repartia per tot el 
territori. A causa del mal estat del camí, l'Ajuntament de Campins va procedir a tancar la 
pedrera fins que el camí fos ben arranjat. Després d'aquest període de desavinences, la 
companyia va reprendre la seva activitat. L'any 1912 es va prolongar el contracte d'extracció, 
pel que es van posar rails per les vagonetes, que eren arrossegades per cavalls. La societat va 
deixar de produir entre el 1915 i el 1916, quan es va traspassar, vers l'any 1917, a "La Auxiliar 
de la Construcción". L'any 1928 la societat va aprovar la venda dels béns, pel que es va donar 
per tancada l'etapa productiva als forns de Campins. 

Les activitats tradicionals corresponents al primer sector han perdut importància a Campins, on 
els darrers anys en destaca el turisme per la situació del municipi dins del Parc Natural del 
Montseny, amb un destacat nombre de negocis dedicats a la restauració. Tot i així, l’agricultura 
encara hi és present. 

Camìns és un municipi força aïllat, al qual s’hi accedeix per una única carretera, la BV-5114, 
que neix a Sant Celoni i travessa gran part del Parc Natural del Montseny per morir a Viladrau.  

 

3.3. Síntesi històrica 

El lloc de Campins és esmentat com la vila Campinos el 878 en el privilegi de concessió de 
propietats del rei Lluís el Tartamut al bisbe Frodoí de Barcelona. En aquells anys consta que ja 
havia repoblat i restaurat el lloc un prevere anomenat Otolguer. La parròquia de Sant Joan de 
Campins surt documentada el 1231.  

El terme de Campins constituïa una quadra civil, que es trobava dintre la demarcació de l'antic 
castell de Montclús, però que era sota el domini dels senyors de la casa de Palau o de Sant 
Cebrià de Palau, ara coneguda pel castell de Fluvià, del terme de Sant Esteve de Palautordera. 
La família Palau, succeïda pels Torrelles i més tard pels Fluvià, tenia la quadra en propietat. 
Reconeixia, però, l'alt domini i una certa subjecció al terme de Montclús, successor dels antics 
castells de les Agudes i de Miravalls.  

Els documents antics parlen sovint de la casa de Campins, que hom sol identificar amb la casa 
de Palau; això fa dubtar si existí un antic casal nobiliari a Campins o bé si la casa de Palau o 
castell de Fluvià abans esmentat es considerava jurídicament com a part integrant de la quadra 
de Campins. La parròquia de Sant Joan de Campins i la seva quadra comprenia també alguns 
masos de l'antiga parròquia de Sant Martí de Pertegàs.  
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L'actual església parroquial de Sant Joan de Campins és un edifici complex que té elements 
romànics del segle XII embeguts en un conjunt d'edificacions dels segles XVI i XVII difícils de 
datar. Consta que el 1756 l'església vella, que era al costat del portal, servia de sagristia. 
Aquest primitiu portal era a la part de migdia i donava a la placeta que encara existeix. El 1895 
es capgirà el sentit de l'església i s'obrí la nova façana a l'indret on hi havia el presbiteri. 
L’església primitiva tenia dos altars coberts de volta d’ogiva del segle XVI que li donaven planta 
de creu. L'esvelt campanar que li fa costat sembla una obra del segle XVII. L'església conserva 
alguns objectes d’orfebreria, del segle XVIII, i una pica baptismal romànica.  

 

 
Ermita de Sant Guillem 

 

Al S del poble, a poca distància, arrapada en un pendent, hi ha l’ermita de Sant Guillem. El seu 
origen és desconegut; la primera notícia és del 1488, que es donà llicència per a captar per a la 
seva construcció o reparació, ja que el 1581 es diu que feia poc que s'havia construït. És un 
edifici rectangular de quatre trams, amb un petit campanaret d'espadanya. S'hi celebra un aplec 
el segon diumenge de maig.  

La vella documentació parla també d'una capella de Sant Mateu i Sant Macià, desconeguda, i 
d'una de Sant Joan a la casa Nicolau del Roure.  

En plena època baix medieval, al terme de Campins ja hi existien diversos masos disseminats, 
entre els quals hi reconeixem els masos de Can Cullell, Can Pereres Vell, el Prat, el Figueral, el 
Regàs, Can Bruguera, Can Plana, etc.; alguns masos com Can Salvi i Can Saula formaven 
petites caseries el 1860. Moltes de les antigues masies han estat restaurades per a l’estiueig o 
per a segona residència. 

3.4. Toponímia i escut municipal 

El topònim local més antic és de l’any 878, en un document on s’esmenta la vila Campinos, que 
s’ha esmentat en l’apartat anterior. Tot i que popularment es creu que Campins procedeix de 
“camp de pins”, els estudiosos descarten aquesta hipòtesi. A principi del segle XX, mossèn 
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Joaquim Delgé va escriure que el topònim Campins es refereix a “camps petits”. Més endavant, 
Joan Coromines apunta que Campins deriva del llatí campinis , que significaria “als camps”. 

L’escut oficial de Campins és caironat, d’argent, amb 3 pins i sinople malordenats. Com a 
timbre hi ha una corona mural de poble. Va ser aprovat el 19 de setembre de 1996 i publicat en 
el DOGC el 18 d’octubre del mateix any. 

   
Escut  oficial de Campins  
 
 

4. METODOLOGIA    

4.1. Marc teòric 

La finalitat d’aquest tipus de treball és la recopilació exhaustiva dels elements del patrimoni 
cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic de treball és l’inventari de tots els elements 
susceptibles de ser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població pels seus valors 
històrics, artístics, 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 dades que 
s’hagin pogut recopilar d’aquell bé cultural, ja sigui a través de la documentació bibliogràfica, a 
través d’arxius o d’informació oral. Amb 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 global. 

Es tracta de facilitar a l’ajuntament i als ciutadans una eina de coneixement de la globalitat del 
seu patrimoni i un instrument que permeti d’establir mesures per a la seva protecció i 
conservació;  el seu accés públic; la planificació de la seva rendibilització social; l’elaboració de 
programes de difusió (com per exemple programes didàctics i turístics, publicacions, jornades 
de debat o conferències); la presa de decisions en el planejament urbanístic; i la planificació de 
la senyalització, entre d’altres mesures. 

Però es tracta d’un element viu, un instrument que pot créixer o disminuir. S’hi podran afegir 
més endavant nous béns perquè es consideri oportú o perquè apareguin nous elements, 
desconeguts en el moment de la realització del treball (nous jaciments arqueològics, donacions 
de col·leccions, etc.). O se’n poden treure per motius diversos, com el robatori, la seva 
destrucció (natural o antròpica) o els canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal considerar 
el Mapa de Patrimoni Cultural com una eina dinàmica i activa. 
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S’ha de tenir present, però, que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta. No s’ha 
pretès fer una història de Campins, ni fer un anàlisi de l’evolució del municipi, ni un estudi 
estadístic. No hi ha el plantejament d’una hipòtesi, ni s’han fixat uns objectius científics. Per tant 
no hi ha unes conclusions, ja que no es tracta d’un element clos, sinó viu, com hem dit abans. 
Tampoc és un catàleg del patrimoni o de béns, amb una normativa associada de protecció. Per 
tant, no té capacitat legal ni normativa. És una base de dades, que recull tot el patrimoni 
existent en el municipi, a partir de la qual es poden gestionar diverses accions; però sempre 
com un punt d’inici. 

4.2. Model d’inventari 

El mapa del patrimoni local contempla cinc àmbits temàtics i diversos tipus d’elements. El 
patrimoni inclòs en el treball s’estructura amb la següent 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.-Patrimoni natural 5.1- Zones d’interès natural 

 5.2- Espècimens botànics singulars 

 

S’ha utilitzat el model de fitxa establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, que 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; Accés; Número de negatiu; Altres; Historia; Bibliografia; Protecció; Inventari; 
Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 

 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Campins (Vallès Oriental) 

 

Memòria [p. 12] 

 

4.3. Programa de treball 

Fase 1. Documentació prèvia 

El treball ha començat amb la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi 
ha informació referent al patrimoni cultural. Com a punt de partida s’ha consultat l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA) i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya (CCAA), l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), l’Inventari del Patrimoni Immaterial del 
Montseny, l’Inventari d’Arbres Monumentals de la Generalitat de Catalunya, l’Inventari d’Espais 
d’Interès Geològic de Catalunya, l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de 
Camins Ramaders. Aquesta relació de béns s’ha ampliat amb el Catàleg de béns protegits del 
Pla d’Ordenació Urbanística Muncipal (POUM) de Campins, aprovat l’any 2015. Aquest 
document ha estat utilitzat com a base principal en la redacció del Mapa, ja que l’equip redactor 
era el mateix, fet que ha facilitat el treball realitzat. Per aquest motiu, s’ha utilitzat part del 
contingut de les fitxes del catàleg per a les fitxes del mapa, com també la utilització de 
fotografies del mateix. 

També s’ha consultat l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, l’Arxiu de la Corona d’Aragó; l’Arxiu 
Nacional de Catalunya; l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya, l’Arxiu Fotogràfic i 
Documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local i l’Arxiu Municipal de Campins.  

Pel que fa a la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de Campins: topogràfic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 1:5.000; 
ortofotoimatge de 1:5.000, ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha consultat la planimetria del 
SITMUN de la Diputació de Barcelona. 

 

Fase 2. Treball de camp 

La tasca més ingent d’aquesta fase ha estat la de complementar el catàleg de béns del POUM 
del qual partíem amb el treball de camp, tot cercant, localitzant i visitant els edificis, les fonts, 
els jaciments arqueològics, les masies, etc.; que figuren en el Mapa. Hem comptat amb la 
col·laboració d’alguns veïns i experts locals que han facilitat la nostra feina acompanyant-nos a 
visitar els elements o bé ens han obert les portes de casa seva.  

Durant el treball de camp s’ha anotat tota la informació possible per la descripció dels elements 
de patrimoni, segons el model de fitxa establert i s’han situat topogràficament amb un aparell 
de GPS, en cas que el bé no estigués referenciat a la planimetria de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. D’altra banda, s’han fotografiat en format digital els elements que han estat 
localitzats. Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements per problemes 
amb l’accés o per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i s’han utilitzat 
les fotografies cedides per persones o entitats del poble. El treball de camp s’ha recolzat en 
una sèrie d’entrevistes als propietaris o ciutadans que, estant o no relacionats amb les entitats 
socials i culturals del municipi, podien tenir alguna vinculació amb elements del patrimoni 
cultural de Campins.  

 

Fase 3. Treball de gabinet 

La darrera fase del treball ha consistit en la redacció de les fitxes i de la memòria, amb totes les 
dades obtingudes. Amb la informació documental i la informació obtinguda del treball de camp, 
tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut elaborar les corresponents fitxes de cada element i 
fer-ne una anàlisi i un diagnòstic concret de la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats 
del patrimoni cultural de Campins. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

5.1. Elements fitxats i elements no fitxats 

S’han fitxat un total de 143 elements del patrimoni cultural de Campins. En destaquen, per la 
quantitat de fitxes, els elements de patrimoni immoble, especialment els edificis. És menys 
nombrós el patrimoni documental, natural, immaterial i moble. Cal tenir en compte que hi ha 
alguns béns, com elements arquitectònics, elements mobles o petites construccions, que s’han 
inclòs, en la fitxa genèrica corresponent a altres elements immobles. 

Àmbits / Tipologies Codi Nombre % No
mb
re 

% 

    Àmbits Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE 
  101 71%  100% 

Edificis 1.1    60 59% 
Conjunts arquitectònics 1.2    0 0% 
Elements arquitectònics 1.3    20 20% 

Jaciments arqueològics 1.4    8 8% 

Obra civil 1.5     13 13% 

PATRIMONI MOBLE   9 6%  100% 

Elements urbans 2.1    1 11% 
Objectes 2.2    6 67% 

Col·leccions 2.3    2 22% 

PATRIMONI 
DOCUMENTAL 

  4 3%   100% 

Fons d’imatges 3.1    1 25% 

Fons documentals 3.2    3 75% 

Fons bibliogràfics 3.3     0 0% 
PATRIMONI 
IMMATERIAL 

  7 5%  100% 

Manifestacions festives 4.1    2 29% 

Tècniques artesanals 4.2    0 0% 
Tradició oral 4.3    3 43% 
Música i dansa 4.4    2 29% 
Costumari 4.5    0 0% 
PATRIMONI NATURAL   22 15%   100% 
Zones d’interès 5.1    4 18% 
Espècimens botànics 5.2     18 82% 

TOTALS   143 100% 143   
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Elements inventariats per àmbits 

 

D’altra banda, en la realització del Mapa s’ha descartat fer la fitxa d’altres elements de 
patrimoni poc representatius perquè amb el temps han perdut algun dels seus valors originals, 
o perquè s’han destruït. Aquests elements també s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats, 
ja que malgrat que en puguem tenir alguna referència bibliogràfica o oral, no s’han localitzat, no 
s’hi ha pogut accedir o bé les notícies són massa vagues. Els béns del llistat d’elements no 
fitxats (veure annex 4) podran ser inclosos a la base de dades en futures revisions o 
actualitzacions del mapa, si es considera oportú.  

 

5.2. Patrimoni immoble 

Com s’ha indicat anteriorment, en la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha 
partit del Catàleg de béns protegits del POUM de Campins i dels inventaris del patrimoni 
arquitectònic i arqueològic de la Generalitat de Catalunya. A banda d’aquests elements, bona 
part dels elements han estat inventariats gràcies al coneixement del terme municipal de 
diversos experts locals. Durant el treball de camp s’han detectat elements dels quals no teníem 
coneixement prèviament, alguns dels quals han passat a format part del Mapa de Patrimoni o 
d’altres s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats.  

El patrimoni immoble documentat és el reflex del caràcter eminentment rural que ha tingut 
Malla al llarg de la història, i que ha mantingut fins als nostres dies. El nombre de masies i 
elements relacionats amb l’explotació agropecuària, així ho testimonien.  
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Percentatge de Patrimoni Immoble per tipologies. 
 

Seguint el Plec de Prescripcions Tècniques de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, el patrimoni immoble s’ha classificat en cinc tipologies: 

 Edifici: tipologia entesa com a construcció unitària, tant formal com volumètricament. 

 Conjunt arquitectònic: format per l’agrupació física de diferents edificis i elements 
arquitectònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors formals i volumètrics. 

 Element arquitectònic: part d’un conjunt o d’un edifici que per sí mateix té prou valors com 
per destacar-lo. 

 Jaciments: restes o vestigis del passat de qualsevol tipus i cronologia. Inclou estructures en 
estat de ruïna. 

 Obra civil: obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

No s’ha inventariat cap element de la tipologia Conjunt Arquitectònic. 

 

Edificis 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total cinquanta quatre elements. Entre el patrimoni 
arquitectònic conservat hem de remarcar la presència de diverses masies d’època moderna, 
com són Can Pereres Vell, Can Cullell, Can Canal, Can Figueres, Can Garrell i Ca l’Armengol, 
entre d’altres. També hi ha una quantitat significativa de masies construïdes al segle XIX, com 
són Can Fèlix, Can Jepic i Can Llorenç, entre d’altres. 

Dins el mateix nucli trobem un dels edificis més notables de la població, l’església parroquial 
del Sant Joan de Campins, que tot i que fou reformada en època moderna, conserva importants 
elements de l’edificació romànica. Entre el patrimoni religiós, és igualment notable tant a nivell 
històric, com arquitectònic i social l’ermita de Sant Guillem, documentada des del segle XVI.  

Un altre dels elements singulars de la població, de gran rellevància a nivell patrimonial, són els 
forns de ciment, on des del segle XIX s’hi va implantar una indústria tradicional de fabricació de 
ciment.  

Són igualment destacables pel seu valor històric i etnològic les barraques de Can Sidro, del Sot 
del Purgatori i d’en Bieló. 
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Forns de ciment 

Elements arquitectònics 

Entre els elements arquitectònics, s’han inclòs a l’inventari vint béns. Corresponen a 
construccions de menor entitat que els edificis. D’una banda, s’han fitxat les fonts de l’Aluia, de 
Montserrat, de Sant Joan (Can Ramis) i de Can Pereres Vell. També relacionats amb l’aigua, 
s’han inventariat les basses de Can Pereres Nou i de Can Mon. D’altra banda, s’ha inventariat 
la singular Creu de Missions, element icònic a la població d’estil modernista. En el medi rural 
s’han inventariat diversos elements d’interès, com són diverses fites de terme, forns de calç, un 
safareig, una barraca i un molí de vent.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creu de missions 
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Jaciments arqueològics 

Dins d’aquesta tipologia, s’han documentat un total de vuit jaciments arqueològics, que es 
corresponen a restes de construccions, com sóm Can Giol, Can Pauplana, El Casolot, el Mas 
Poc, el Mas Torrent i la Torre dels Moros. Així mateix, s’ha inventariat el jaciment paleontològic 
de Campins, que comprèn una part important del terme municipal. 

Obra civil  

Dins d’aquesta tipologia s’han fitxat tretze elements corresponent a obres d’enginyeria. En 
primer lloc cal destacar les diverses mines d’aigua localitzades, com són les de Can Canal, Can 
Dama, Can Garrell, Can Pereres Nou, Can Pereres Vell, Can Pons i  Can Feló de Baix. També 
relacionat amb l’aprofitament tradicional de l’aigua és el rec, que des de fa segles proveeix 
d’aigua els masos del veïnat de Dalt. Dins d’aquesta tipologia també s’han inventariat els 
camins antics de Gualba, Santa Fe i Sant Celoni, així com el tram del Sender de GR-5 que 
transcorre pel municipi. Finalment, s’han inventariat el pont de Can Massó.    

  El rec 

5.3. Patrimoni moble 

Dins l’àmbit de patrimoni moble, els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Element urbà: monuments, escultures o elements commemoratius situats a la via pública. 

 Objectes: elements singulars. 

 Col·leccions: sèries coherents d’objectes, integrats com a fons d’un museu o bé de caràcter 
privat. 

En aquest àmbit hem pogut classificar nou elements del patrimoni de Campins que s’adapten a 
les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes o col·leccions. 
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11%

67%

22%

Element urbà Objecte Col·lecció

 
 
Percentatge de Patrimoni Moble per tipologies 

Elements urbans 

S’ha inventariat un sol element urbà, que es correspon amb la font de Sant Joan, datada de 
1925 i situada al passeig de les Tres Germanes.  

Objectes 

Hem localitzat un total de sis elements d’aquesta tipologia, la majoria dels quals es 
corresponen a objectes religiosos vinculats a Sant Joan de Campins: les dues piques 
baptismals, el carrilló del campanar i la creu que corona l’església. També dins d’aquesta 
tipologia s’han inclòs els gegants de Campins i el trull de Can Prat.  

Col·leccions 

S’han inventariat un total de dues col·leccions de la localitat, com són la municipal d’art i una 
d’eines agrícoles de titularitat privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font de Sant Joan 
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5.4. Patrimoni documental 

En l’àmbit de patrimoni documental els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Fons d’imatges: imatges que formen part d’un fons o una col·lecció. 

 Fons documentals: documents antics que formen part d’un arxiu o col·lecció. 

 Fons bibliogràfics: edicions antigues que formen part d’una biblioteca o col·lecció. 

En aquest àmbit hem localitzat quatre elements del patrimoni de Campins que s’adapten a 
dues tipologies de patrimoni documental: fons d’imatges i fons documental. 

25%

75%

Fons d'imatges Fons documental

Percentatge de Patrimoni Documental per tipologies 

Fons d’imatges 

Els fons d’imatges inventariat a Campins es correspon amb el Can Dama, que conté un 
destacat nombre de fotografies antigues.  

Fons documental 

S’han inventariat tres fons documentals, el primer d’ells el fons de l’Arxiu Municipal de 
Campins, el fons de l’Arxiu Parroquial i la documentació relacionada amb Campins que es 
conserva a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental.  

5.5. Patrimoni immaterial 

En l’àmbit de patrimoni immaterial els elements es classifiquen en cinc tipologies: 

 Manifestació festiva: festes populars locals més arrelades al territori. 

 Tècniques artesanals: manifestacions singulars de la localitat relacionades amb activitats 

tradicionals, oficis, gastronomia... 

 Tradició oral: referències de transmissió oral relacionades amb els llocs o elements locals. 

 Música i dansa: manifestacions musicals tradicionals. 

 Costumari: maneres de fer i costums pròpies de la localitat. 
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El patrimoni immaterial inventariat es pot quantificar en set elements patrimonials classificats en 
manifestacions festives, tradició oral i Música i dansa. No s’ha inventariat cap element de la 
tipologia Tècniques artesanals i Costumari. 

 

40%

60%

Manifestacions festives Tradició oral

 
Percentatge de Patrimoni Immaterial per tipologies 
 
 

Manifestacions festives 

Entre els dos béns relacionats amb el cicle festiu, trobem la Festa Major de Campins i l’aplec 
de Sant Guillem, totes dues ben arrelades a la població.  

Tradició oral 

Dins d’aquesta tipologia s’han inclòs les dites tòpiques “Corró d'Amunt, Corró d'Avall, Campins i 
cap endins”, “El sastre de Campins, cosia de franc i encara hi posava el fil” i “,Els de Campins, 
dels diables són cosins”.  

Música i dansa 

S’han inventariat els goigs de Sant Guillem i de Sant Joan Baptista. 

5.6. Patrimoni Natural 

En l’àmbit de patrimoni natural els elements es classifiquen en dues tipologies: 

 Zona d’interès: zones amb un valor ecològic, paisatgístic, zoològic, botànic... 

 Espècimen botànic: elements botànics singulars 

En aquest àmbit hem localitzat vint-i-dos elements del patrimoni de Campins que s’adapten a 
dues tipologies de patrimoni natural. 
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Percentatge de Patrimoni Natural per tipologies 

Zona d’interès 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de quatre elements. D’una  banda el Parc 
Natural de Campins, que compren una part important del terme municipal. També s’ha inclòs la 
riera de Campins pel seu interès natural i la importància que ha tingut en el desenvolupament 
del poble. També s’han inventariat la Cova de Sant Guillem i les Fonts Vives, una sorgència  
d’aigua sense estructures construïdes. 

Espècimens botànics 

Pel que fa als espècimens botànics, s’han inclòs divuit exemplars. D’una banda, trobem els  
diversos exemplars inclosos en el projecte interdisciplinari "Estimar els arbres de Campins" de 
l'escola Alzinar de Campins. Així mateix, per les seves dimensions i antiguitat s’han inventariat 
l’alzina de Can Dama, el pi de Cal Cerdà, el pi de Can Canal, el pi Gros o de Villena, i l’alzina 
de Can Gensanó, entre d’altres. 

Pi gros o de Villena 
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5.7. Estat actual dels elements inventariats 

Titularitat 

La titularitat dels béns fitxats són majoritàriament de caràcter privat. En tot cas, aquí caldria 
discernir entre propietaris individuals, cas dels propietaris del seu propi habitatge, i els 
propietaris institucionals, com ara el bisbat. Els elements de titularitat pública són principalment 
el patrimoni documental, els camins i tot el patrimoni immaterial, tot i que també hi ha elements 
destacats com els Forns de ciment. 

 

 

84%

16%

Privat Públic

 
Percentatges de la titularitat dels béns 

 

 

Protecció legal   

Al municipi de Campins no hi ha béns de caràcter immoble que estiguin protegits com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN). D’altra banda, a Campins hi ha diversos elements declarats 
com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) pel Catàleg de béns a protegits del POUM, aprovat 
definivament el 23 d’abril de 2015 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona; ón els 
següents: 

 Can Pons 

 Can Pitarra 

 Can Cullell 

 Font de Montserrat 

 Església de Sant Joan 

 Can Pereres Vell 

 Can Garrell 

 Can Prat 

 Creu de Missions 

 Mas Sant Guillem 

 El Figueral 

 Can Masó 

 Can Canal 

 Ermita de Sant Guillem 

 Ca l’Armengol 

 Rajoleria 

 Forns de Ciment 
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També està protegit legalment, de forma parcial, el patrimoni arqueològic, arquitectònic, natural 
i etnològic que consta en el mateix Catàleg de béns protegits del POUM amb la categoria de Bé 
de Protecció Urbanística (BPU). 

 Can Sidro 

 Can Plana 

 Can Romà 

 Can Regàs 

 Can Quaranta 

 Can Perxacó 

 Can Pereres Nou 

 Can Salvi 

 Can Pere Poc 

 Can Patiràs 

 Can Sura 

 Can Bieló 

 El Pis 

 Cal Pagès 

 Cal Rectoret 

 Cal Teixidor 

 Cal Trabaian 

 Can Benet 

 Can Bellver 

 Can Mon 

 Can Feló de Baix 

 Can Gensanó 

 Can Jepic 

 Can Guilla 

 Can Llorenç 

 Can Miquelic 

 Can Pereprat 

 Mina de Can Pons 

 Casa Nova 

 Font de Sant Joan (Passeig de les 
Tres Germanes) 

 El Casolot 

 Forn del Sot del Verinal 

 Pi Gros 

 Cova de Sant Guillem 

 Forn de calç del Sot de Mitjans 

 Jaciment paleontològic de Campins 

 Font de l'Aluia 

 Forn de Can Garrell 

 Barraca del Sot del Purgatori 

 Barraca d'en Bieló 

 Corral de l'Abril 

 La Fonteta 

 Fonts Vives 

 Can Giol 

 Mina i safareig de Can Feló de Baix 

 Vil·la Montseny 

 Can Fèlix Nou 

 Pont de Can Massó 

 L'Hostal 

 Cal Carnisser 

 Habitatge de la plaça de la Vila, 1 

 Can Parroqui 

 Font de Sant Joan (Can Ramis) 

 El Ciment 

 Comartina 

 Torre dels Moros 

 Mas Torrent 

 Mas Poc 

 Can Fèlix Vell 

 Can Pauplana 

 Forn dels Frares 

 Mina d'aigua de Can Dama 

 Can Tomàs 



 

 

El sector nord del municipi també està protegit dins del Pla Especial de Protecció del Medi Natural 
i del Paisatge del Parc Natural del Montseny (PEPMNPPNM), aprovat l’any 1977 i publicat al BOP 
número 222 de 16 de setembre de 1977 i l’any 1978 i publicat al BOP número 62 de 16 d'abril de 
1978. 

Finalment, el fons documental de l’Arxiu Municipal de Campins i el fons de Campins a l’Arxiu 
Comarcal del Vallès Oriental estan protegits de forma legal segons la llei d’arxius i documents 
10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001), on s’estableix que els fons documentals que conten 
documentació de més de 100 anys queden legalment protegits. 

 

 
Can Prat 

En resum, del total d’elements inventariats en el mapa del patrimoni cultural de Campins, un 
destacat 58% estan protegits de forma legal, amb un 41 % dels elements que no tenen cap tipus 
de protecció.  

 

58%

41%

1%

Legal

Inexistent

Legal i física

 
 
Percentatges de la protecció existent dels béns 
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Estat de conservació 

La majoria del patrimoni cultural de Campins es troba en bon estat, amb un 72% dels béns que es 
troben ben conservats. Aquesta valoració està relacionada amb la voluntat tant de l’Ajuntament 
com dels habitants de Campins de preservar el seu patrimoni cultural. La majoria de béns que es 
troben en mal estat de conservació ho estan a causa de la seva falta d’ús. 

72%
8%

20% Bo

Regular

Dolent

 
Percentatges de l’estat de conservació dels béns 
 

 

Cronologia 

Pel que fa a la cronologia dels elements, podem observar com la major part (56%) corresponen al 
període contemporani, que comprèn des del segle XIX fins als nostres dies.  

 

1%
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56%

8%
6%

Prehistòria

Medieval

Modern

Contemporani 

Indeterminat

 
Percentatges de la cronologia dels béns 
 

Com veiem en el gràfic, el modern (segles XVI-XVIII) és el segon període més ben representat 
(29%), ja que coincideix amb el moment de la consolidació i de construcció de la majoria de 
masies del municipi. Cal considerar que en els casos que a les fitxes hem aportat una cronologia 
compartida (per exemple: moderna i contemporània), en el gràfic estadístic consta la primera 
època (la més antiga). 
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Mina d’aigua i safareig de Can Feló de Baix 
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ANNEX 1. LLISTAT D’ELEMENTS NO FITXATS 

Dels elements no fitxats, hem de diferenciar entre els que figuraven al primer llistat del mapa de 
Patrimoni i els que s’han detectat durant la revisió del mateix. El següent llistat inclou aquests 
elements i el motiu de la seva eliminació: 

 

Denominació Tipologia Justificació 

Can Dama Edifici Sense interès cultural 

Can Vives Edifici Desapareguda 

Col·lecció d’art de Josep Maria 
Tohà 

Col·lecció Sense accés 

Font de Fernando Element arquitectònic Sense interès cultural 

Font de Can Perepoc Element arquitectònic No localitzada 

Font del sot de Can Llorenç Element arquitectònic Sense interès cultural 

Font d’en Sergi Element arquitectònic Sense interès cultural 
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