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1. AGRAÏMENTS 
 
 
 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona és un servei que té entre les seves 
atribucions la de cooperar i promocionar el patrimoni cultural en l’àmbit local. Volem expressar 
el nostre agraïment en la confiança que ens ha dipositat per tal de dur a terme la realització del 
Mapa de Patrimoni Cultural de Cànoves i Samalús. Aquest encàrrec neix de la petició 
efectuada per l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, motivat per la preocupació entorn del 
patrimoni del seu municipi, i que ha cregut que aquest treball és una eina necessària per posar 
en valor el seu patrimoni, i adoptar les mesures pertinents per conservar-lo, protegir-lo i 
difondre’l per tal de rendibilitzar-lo a nivell social i cultural. 

 
En aquest sentit volem destacar la participació activa de l’Ajuntament en la realització d’aquest 
estudi, posant especial èmfasi en l’interès demostrat pel seu Alcalde, el Sr. José Luis López, i 
les regidores Pilar Losada i, especialment, Lourdes Aguilera, així com a d’altres treballadors 
municipals, com Xavier Castillejo, Jordi Estruch i Josep Parera  
 
Aquest treball no s’hagués pogut realitzar sense la participació desinteressada de molts veïns, 
als quals els volem transmetre el nostre reconeixement i agraïment; els mèrits d’aquest treball 
són, sense cap mena de dubte, seus, i les mancances que pugui tenir es deuen al qui escriu 
aquestes línies. Volem fer esment d’un seguit de persones que ens han concedit el seu temps i 
coneixements, com en Ramon Fort (†) amb el que ens han quedat moltes converses pendents. 
A risc de deixar-nos algú volem mencionar Pere Pujolàs, Eduard Oliveres, Roser Dols, Elena 
Font, Pere Pasqual, Ignasi de Puig, Amadeu Parera, Mn. Francesc Jordana, Teresa Galo, els 
masovers de Can Massaguer, i tot el personal de l’Ajuntament que m’han acollit aquests mesos 
de feina. 
 
 
A tots ells el nostre més sincer agraïment. 
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2. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 

2.1. Medi físic 

El municipi de Cànoves i Samalús està situat al sector central de la comarca del Vallès 
Oriental, amb una extensió de 29 km2. Limita amb els municipis de Sant Pere de Vilamajor, a 
l’est, de Sant Antoni de Vilamajor, al sud-est, de les Franqueses del Vallès i Cardedeu, al sud, 
de la Garriga, Tagamanent, el Figaró i Montmany, a l’oest, i amb el poble del Montseny, en 
aquest cas, al nord. Aquest extens terme s’estén pels vessants meridionals del Montseny fins 
arribar a la plana vallesana al sector sud. De fet gairebé dues terceres parts del municipi es 
troben incloses en Parc Natural del Montseny, concretament el 62,43% de la superfície total del 
municipi, això és 1822,45 hectàrees respecte de les 2919,10 del total de superfície de Cànoves 
i Samalús.  

El Parc Natural del Montseny es troba ubicat a la serralada prelitoral, essent-ne el massís de 
més alçada. La seva extensió, de 31.063,94 hectàrees, està distribuïda entre els 18 municipis 
que en formen part, i que abracen les comarques del Vallès Oriental, Osona i la Selva, 
englobant per tant dues circumscripcions provincials: Barcelona i Girona. A nivell orogràfic el 
punt més enlairat del Parc en el terme de Cànoves i Samalús són el Turó de les Païsses (1056 
m.), Turó de la Moixera (1039 m.), Turó de Palestrins (1026 m.), Roca Centella (1001 m.), i el 
vessant sud del Turó de Can Cuc, al voltant dels 1100 metres d'alçada. 

 

 

Nucli de Cànoves (fotografia dels anys 20 del s. XX) 

 

Els pendents del Montseny, ja en el terme municipal, estan solcats per la riera de Vallforners o 
de Cànoves, que té el seu origen en el municipi veí de Tagamanent, i pel torrent de Riumogent 
que neix sota Roca-Centella. També en el sector oest del terme trobem nombrosos torrents 
que solquen les valls. Aquesta orografia del vessant meridional del massís del Montseny facilita 
un seguit de valls i barrancs tancats, amb un eix nord-sud, al fons de les quals discorren rieres i 
torrents que proveeixen d'aigua les nombroses fonts del terme. Aquests cursos fluvials d'ordre 
menor desguassen a la plana, principalment a la riera de Vallforners o Cànoves, afluents del riu 
Mogent, o als torrents i rieres de la xara hidrogràfica del riu Congost. 
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Aquesta configuració de valls tancades i terreny ben regat va afavorir la construcció del pantà 
de Vallforners, obres iniciades el 1985, captant les aigües de la riera homònima. El pantà 
consisteix en el rebaix i l'adequació del terreny, i la construcció de la presa que reté les aigües. 
El cantó extern de la presa es troba integrat en el paisatge, ja que sobre la forma de puig que té 
s'hi han plantat arbres i matolls per tal de rebaixar-ne l'impacte visual. L'embassament té una 
superfície inundable de 112.400 m2, mentre que la capacitat total assoleix els 2.156.600 
metres cúbics. La longitud del pantà, des de la presa a la cua de l'embassament és de 1.100 
metres.  

El fet de que bona part del municipi estigui en el massís del Montseny confereix una coberta de 
boscos de pins, alzines, roures i castanyers, depenent de l’alçada. Les alzines han estat una 
font econòmica important en la història del municipi, molt lligades a l’obtencio de carbó vegetal. 
D’altra banda, per sota dels 400 metres, ja endinsant-se en la depressió prelitoral, apareixen 
sediments terciaris, idonis pel desenvolupament de l’agricultura. 

 

2.2. Demografia i economia 

La principal característica que ha conformat l’hàbitat del municipi durant segles, això és l’hàbitat 
rural dispers, amb una densitat d’ocupació baixa típica d’aquests entorns rurals, es remunta pel 
que fa als seus orígens a temps medievals. Les primeres sèries documentals, els fogatges, ens 
mostren, que a Cànoves i Samalús1 en el fogatge de l’any 1497 comptaven amb 37 focs, 
augmentant a 42 en el fogatge de 1515, assolint els 46 focs en el fogatge de mitjan segle XVI. 

Però al llarg del segle XX la corba demogràfica de la població presenta un seguit de canvis fins 
arribar a configurar l’aspecte actual. Val a dir, però, que sense que hagi nascut a cap dels 
nuclis de la població un centre urbà. 

 

 

Població municipal – sèries històriques- (font: Idescat i CED) 

 

                                                            
1 Hem ajuntat els valors dels dos nuclis: Cànoves i Samalús 
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Aquests canvis es poden resumir en quatre grans inflexions, corresponents a quatre períodes 
històrics clarament diferenciats. En primer terme, en el primer terç del segle XX, es correspon 
amb l'apogeu industrial de la zona de  Barcelona que motivà un desplaçament de la població 
cap a la capital. La segona inflexió apareix a la dècada dels anys trenta, època en què la crisi 
econòmica mundial i la interna del país, representen certa recuperació poblacional. La tercera 
inflexió apareix a la dècada dels cinquanta, fomentada per l'inici del desenvolupament dels 
darrers anys i que marca el moment en que produeix una regressió gradual i constant que 
arribarà els anys setanta. En aquest moment trobarem un dels canvis que més canviarà 
l’aspecte del municipi, com és el naixement de les urbanitzacions. Aquest creixement 
fonamentat en la bonança econòmica anterior afavorirà la construcció de segones residències, 
origen de molts dels desajustos degut al ràpid creixement, entre nombre de població i 
infraestructures .  

Tradicionalment l’economia de Cànoves i Samalús ha estat fonamentada en el sector primari. 
Actualment se segueixen conreant 350 hectàrees del municipi, especialment les de la plana del 
sector meridional del municipi i es dediquen fonamentalment a l’obtenció de farratge pel bestiar. 
Tampoc cal oblidar l’explotació dels recursos forestals, especialment orientats a l’obtenció de 
llenya. La ramaderia segueix tenint cert pes específic, especialment ela del sector boví, seguits 
del porquí i l’oví. Però en conjunt parlem d’explotacions de caire familiar, que difícilment poden 
assolir nivells de producció ressenyables. 

La ubicació del municipi, allunyada de les grans àrees d’expansió industrial, ha fet que el poble 
quedi al marge de l’impacte industrial, tenint un pes específic ínfim. Si afegim a aquest factor la 
no vertebració urbana del municipi entendrem que el pes del comerç sigui també de baix 
impacte a la població, desplaçant-se a les poblacions properes per realitzar aquesta mena 
d’operacions. Recentment el poble s’ha quedat sense l’única oficina bancària disponible. 

L’únic sector estable i en creixement és el de sector serveis, a redós dels visitants al Parc 
Natural del Montseny. Hi ha diferents establiments de restauració així com iniciatives de turisme 
rural i allotjament. 

 

2.3. Ressenya històrica 

Els vestigis humans més antics documentats a la població pertanyen a l’època ibèrica. Si tenim 
present la dimensió del municipi i la seva configuració del territori, entre la muntanya i la plana, 
aquest extrem és del tot anòmal. Si ens fixem en la resta de municipis veïns de la plana 
vallesana, són nombroses les restes prehistòriques que tenen. Aquest fet diferencial cal 
atribuir-lo a la poca antropització i destrucció del paisatge, que ha fet que no aflorin jaciments 
d’aquestes èpoques. Però no només aquesta és la causa. Cànoves i Samalús no han tingut 
tradició de centres de recerca ni estudiosos que hagin investigat sobre el terme. Aquest fet és 
del tot corroborable en la bibliografia existent del poble, que cal qualificar de migrada. Però no 
és un fet estrany en una població fins no fa gaire eminentment rural i amb una patró d’hàbitat 
dispers. 

Fins no fa gaire, l’element d’època ibèrica més rellevant fou la troballa casual del Tresor de 
Cànoves, que en aquest cas si que ha tingut transcendència en la literatura especialitzada, tot i 
que no ha tingut cap impacte patrimonial ja que el conjunt de la quarantena de monedes 
localitzades va passar al mercat negre. 

En el marc de la cultura ibèrica, recentment s’han iniciat les excavacions arqueològiques en un 
altre indret del municipi: el poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús. El paratge era conegut 
des de mitjan segle XX, tot i que el coneixement que se’n tenia no havia crescut des de la 
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primera menció dels anys 50: restes d’un possible assentament ibèric testimoniat per munts de 
pedra. Les campanyes engegades el 2010 pretenen desenvolupar un projecte de recerca, i el 
que és més important pel municipi, posar en valor aquest ric patrimoni. Val a dir que 
l’excepcionalitat de les restes de la fortificació, visibles a simple vista, fan que aquest indret 
tingui un potencial molt interessant a l’hora de poder fer aquest recurs visitable.  

A cavall del món ibèric i romà si que hi ha un fet que pot esdevenir singular i representatiu pel 
municipi. Es tracta de la seca de Lauro, ciutat que encunyava moneda ibèrica entre els anys 
150 i 90 aC. Sempre s’havia tingut present degut a raons etimològiques que el topònim del 
Lauro ibèric, s’havia transformat en la Laurona medieval, acabant en la Llerona actual, sense 
que en aquest proper indret s’hagués localitzat cap resta arqueològica ibèrica d’entitat que en 
pogués assumir la identificació. Però si les excavacions arqueològiques al Puig del Castell 
confirmen la seva importància, caldrà adduir raons arqueològiques per creure que aquesta 
“ciutat perduda” estava en el terme de Cànoves i Samalús. 

Un altre punt interessant, ja d’època romana, també ha tingut la mala fortuna de caure en l’oblit. 
Es tracta de la vil·la de Can Martí, singularitzada per restes d’una edificació amb mosaics 
republicans. De difícil museïtzació, és el cap i casal de la mostra de la romanització de la zona 
de Cànoves i Samalús, amb diferents jaciments coneguts només per prospecció. 

Per tant, malgrat la manca de restes prehistòriques, i atès als diferents i nombrosos jaciments 
arqueològics documentats d’època ibèrica i romana, tenim un panorama força engrescador que 
situa una densitat de jaciments que ens parlen de l’ocupació ibèrica de l’indret amb el posterior 
procés de romanització. 

Hi ha altres jaciments excavats d’antic que no ens han proveït d’informació cronològica, però 
que per llur tipologia caldria adscriure possiblement a l’Antiguitat tardana, com és el cas de la 
Ferreria, i que certificarien una continuïtat de poblament entre el final del món romà i els inicis 
dels temps medievals. 

 

 

Runes del Castell de Cànoves 

 

De bell antuvi podem creure que l’època medieval és la més ben representada al municipi, amb 
la inclusió del Castell de Cànoves i  les esglésies de Sant Muç, Sant Andreu i Sant Salvador. 
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És cert que en aquest moment comencem a tenir referències documentals que enriqueixen la 
informació disponible, però es circumscriu bàsicament a aquest elements sense que tinguem 
una lectura clara del poblament d’aquesta època. Si repassem monografies d’estudis medievals 
del Vallès Oriental2, veurem com les referències a Cànoves i Samalús són testimonials. 
Actualment es troben disperses sense cap llibre de la història municipal que agrupi totes 
aquestes referències. 

Pel que fa al castell de Cànoves, veurem en l’apartat corresponent als edificis, que hem trobat 
en la bibliografia una data més reculada que la que comunament es cita. El territori de la 
parròquia de Cànoves depenia jurisdiccionalment d’aquest castell, i més tard en dependrà 
també el terme de Samalús, tot i que inicialment aquest pertanyia al domini reial de la Garriga, i 
després va passar a mans dels Centelles, fet que el va acabar unint a la batllia de Cànoves. 
Samalús es va unir administrativament a Cànoves el segle XIV, i a mitjan segle XVII s’erigí en 
batllia o municipi independent. La definitiva unitat entre Cànoves i Samalús s’esdevingué 
finalment entorn el 1840. 

El castell de Cànoves pertanyia a la família homònima. Sabem que des de l’any 1113 pertanyia 
a Ramon Guillem de Cànoves, i el 1157 hi residia Adalgars de Cànoves.A finals del segle XII va 
passar a mans de la família Bell-lloc, que en tingueren possessió els segles XIII i XIV, gràcies 
al casament d’Elisenda de Cànoves amb Bernat Bertran de Bell-lloc. Aquest fet queda refermat 
pel fet que Simó de Bell-lloc s’hi volia edificar una capella el 1319, obtenint-ne permís per fer 
missa en una cambra de l’esmentat castell. Aquesta capella de caire provisional sabem que 
està en ús durant força anys, ja que l’any 1322 el bisbe Ponç de Gualba hi tonsurà dos 
clergues. 

Les vicissituds del castell continuen a mitjan segle XV quan la seva propietat va passar per 
diferents mans, com les d’Huguet d’Empúries el 1345 i Guerau de Queralt el 1376. Sembla ja 
que en aquest moment els senyors del castell no residiren més a l’indret. A finals del segle XIV 
el castell i el seu terme van tornar a mans dels Centelles, encapçalat per Emeric de Centelles i 
els seus hereus, els barons i comtes de Quirra, fins l’època moderna. Per la documentació dels 
Centelles sabem que el castell es trobava definitivament en runes i deshabitat l’any 1557.  

L’època moderna vindrà ja dominada pel fenomen de les masies, que són un dels elements 
que defineixen millor el terme, i amb una no menyspreable densitat com ens indiquen els 
fogatges d’inicis d’època moderna. D’aquests fogatges, en el present estudi, se n’ha pogut 
traçar la identificació d’alguns d’aquests focs amb masies que encara perviuen. 

 

2.4. Toponímia i escut municipal 

El nom del municipi està compost per les dues entitats històriques, com són els nuclis de 
Cànoves i el de Samalús. Pel que fa al nom de Cànoves, en els pocs estudis en els que se’n fa 
referència s’acostuma a citar dos documents del Libri Antiquitatum de la seu de Barcelona. En 
el primer d’aquests documents, datat de l’any 963 es fa menció de “Cabanellas Superiores”. El 
segon document, de l’any 997 menciona “Cabanellas Subiriores”, i s’han correlacionat amb la 
parròquia de Cànoves (PLADEVALL 1991). 

Però la primera cita documental es fa esment d’un document anterior, de l’any 918, pertanyent 
al Diplomatari de Vic (JUNYENT 1980). En aquest document de compravenda Floridi ven a 

                                                            
2 VILAGINÉS, J (2001): El paisatge, la societat i l’alimentació al Vallès Oriental (segle X‐XIII). Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. 
AVENTÍN, M. (1996): La societat feudal rural a Catalunya en temps feudals, Vallès Oriental, segles XIII‐
XVI. Columna assaig, Barcelona. 
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Esmerat la sisena part que té en una casa situada al comtat de Barcelona, al Vallès, a la vil·la 
de Cànoves, per quinze sous:  

“...Ego Fluridio vinditor sum tibi Esmerado, emtore. Per ista vindico tibi in 
comitatum Barchinonense, in Valense, inter in ipsa villa Canavas, meam 
ereditatem, in una curte, et casas et suos superpositos, ipsa sisena parte qui 
mihi advenit de genitores meos...” 

Doc. 82, Diplomatari de Vic 

Així doncs, tenim documentada la vil·la de Cànoves des d’un moment inicial del segle X. L’any 
1002 torna a aparèixer el terme en la documentació del Cartulari de Sant Cugat en la coneguda 
butlla del papa Silvestre II per la que confirma al Monestir de Sant Cugat del Vallès les 
esglésies, propietat i rendes, amb la forma Canovas (RIUS 1945-7). 

Però hem d’esperar a ben avançat el segle XI per tenir a primera notícia documental que tenim 
de la parròquia de Sant Muç, corresponent a un testament d'Ermengol Samarell, de l'any 1077 
(ACB, Liber antiquitatum III, núm. 173). 

A nivell etimològic, el terme Cànoves es creu que és un formatiu compost de dos mots; en 
primer terme del llatí casas, que tindria el significat de cabanes o barraques, més un altre 
segon mot llatí que seria novas, que equival a noves. Per tant caldria buscar el seu significat en 
“cabanes noves” (BALAÑÀ 1989). 

Pel que fa a Samalús la primera cita documental de l’indret ens torna a remetre a la butlla de 
Silvestre II de l’any 1002: 

“...et in Meserata vel infra eius terminos, et in Samaluz, et in Canovas vel infra 
eorum terminos...” 

Doc. 382, Cartulari de Sant Cugat 
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Escut oficial de Cànoves i Samalús 

 

Però si el lloc es coneix des d’inicis del segle XI, la parròquia de sant Andreu de Samalús no 
apareix citada fins l’any 1059 (ACA pg. RBI). En aquest document, els comtes Ramon i Almodis 
confirmen a Mir Geribert la seva possessió, com una de les parròquies del feu comtal del castell 
de Montbui. L'any següent, 1060, el bisbe de Barcelona infeudà aquest parròquia, entre 
d'altres, a Guisla de Besora i els seus fills.  

Etimològicament el mot Samalús presenta més complexitat i es creu que té un formant de 
caràcter pre-romà. 

Pel que fa a l’escut del poble, l’emblema municipal reflecteix les dues realitats dels dos nuclis. 
Es tracta d’un escut caironat partit. Al cantó esquerre trobem el castell de Cànoves, en sable 
flanquejat per dues flames, en gules, que simbolitzen el martiri de sant Muç. Al cantó dret 
trobem la creu de sant Andreu i tres estels que el singularitzen. Per timbre porta la corona 
cívica que l’identifica com a poble. 

 
3. METODOLOGIA 
 
El present treball té una finalitat molt acotada, que és la de recollir d’una manera exhaustiva 
tots els elements patrimonials que es troben en el marc del municipi. Per tant l’estudi es 
vertebra en un inventari de tots aquells elements que pels seus valors històrics, artístics, 
simbòlics o d’identitat, reuneixen les característiques suficients per formar-ne part. Però la 
concreció del treball està lluny de ser un llistat i es desenvolupa a través d’una fitxa raonada de 
cadascun d’aquest elements on s’hi recull tota la informació localitzada, ja sigui a nivell 
bibliogràfic (ressenyat), documental o oral. 
 
Tipològicament el mapa de patrimoni es resumeix en cinc àmbits temàtics, que són la base a 
partir de la qual s’estructura el cos del treball: 
 
1.-Patrimoni immoble 
1.1.-Edificis :Edificis singulars amb valor monumental, artístic, 
històric, etnològic, identitari, religiós, industrial… 
1.2.-Conjuntsarquitectònics: Diversos edificis que formen un conjunt o estructures 
complexes composades per diversos elements edificats 
1.3.-Elementsarquitectònics 
a) Elements rellevants d’un edifici: parts singulars 
d’edificis, elements d’origen arquitectònic que ja no 
formen part de cap edifici, i elements que formaven part 
de l’entorn inherent d’un edifici 
b) Estructures arquitectòniques de menor entitat, de 
caire rural i popular 
1.4.-Jaciments arqueològics: Jaciments arqueològics de qualsevol tipus i cronologia. 
Inclou estructures en estat de ruïna 
1.5.-Obra civil Obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 
 
2.-Patrimoni moble 
2.1.-Elements urbans: Monuments o elements commemoratius o ornamentals instal·lats a la via 
pública 
2.2.-Objectes: Objectes singulars, formin part o no d’una col·lecció, ja siguin d’accés públic 
(museu…) o de propietat privada. 
2.3.- Col·leccions: Sèries coherents d’objectes, segons criteris de 
cronologia, tipologia, especialitat, propietat… 
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3.-Patrimoni documental 
3.1.-Fons d’imatges: Sèries d’imatges (fotografies, films…) que formen un fons o una col·lecció, 
segons criteris temàtics, de propietat… 
3.2.-Fons documentals: Sèries de documents que formen un arxiu o una col·lecció, de propietat 
pública o privada, segons criteris d’especialitat, temàtic, de propietat… 
3.3.-Fons bibliogràfics: Sèries de llibres que formen part d’un arxiu, biblioteca o col·lecció, de 
propietat pública o privada, que tinguin un valor històric i patrimonial  
 
4.-Patrimoni immaterial 
4.1-Manifestacions festives: Festes populars locals, en la seva globalitat, o destacant una 
activitat singular específica dins la festa, formin part o no del cicle festiu anual, religiós o laic. 
4.2.-Tècniques artesanals: Manifestacions singulars i específiques de la localitat o 
el seu entorn en relació als oficis, l’artesania, la gastronomia, etc 
4.3.-Tradició oral: Qualsevol referència d’origen no literari (transmesa oralment) relacionada 
amb llocs o elements del terme: contes, llegendes; toponímia; refranys, dites; fets històrics -
verídics- a través de Memòria oral 
4.4.-Música i dansa: Manifestacions musicals tradicionals singulars i específiques de la localitat 
o el seu entorn que estiguin en vigor (vives) o bé que s’hagin perdut : cançons, 
danses… 
4.5. Costumari: Maneres d’actuar o de fer, comportaments socials, actituds específiques de la 
localitat o el seu entorn que estiguin en vigor (vives) o bé que s’hagin perdut 
 
5.- Patrimoni natural 
5.1.-Zones d’interès natural: Zones que tenen un valor o interès específic a causa de 
les seves característiques botàniques, ecològiques, zoològiques, geomorfològiques o 
paisatgístiques, encara que hagin estat creades o alterades per intervencions antròpiques. 
5.2.-Espècimens botànics singulars: Elements botànics de caire singular (un exemplar, o 
diversos exemplars que formen una unitat aïllada), normalment arbres, que tenen un interès 
botànic, històric, físic, urbà, toponímic, exòtic, etc.… 
 
La consecució d’aquest treball no és un punt i final en ell mateix, sinó que neix amb la vocació 
d’esdevenir una eina per conèixer el patrimoni i poder articular un conjunt de mesures pel que 
fa a la conservació i faciliti el seu accés públic; així com 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, la planificació de la senyalització, entre d’altres mesures. 
 
I un dels elements més interessats és que el llista d’elements està dissenyada per poder créixer 
i modificar-se. S’hi poden incloure elements que no es coneixien en el moment de la realització 
del treball, nous jaciments, nova documentació. És una eina que cal tenir viva, ampliant i 
modificant la base de dades per tal de mantenir-la actualitzada i útil. 
 
 
La metodologia del treball ha comprès una fase prèvia, que ha consistit en la recollida de 
documentació prèvia a partir de la qual bastir un cos dels principals elements que cal incloure 
en el treball. Aquesta tasca s’ha dut a terme mitjançant la recerca bibliogràfica en la que 
apareixen referenciats aquests elements patrimonials, en diferents biblioteques i arxius. També 
s’han consultat diferents inventaris i estudis que recollien elements del municipi: Inventari del 
Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya (CC,AA i 
IPA), Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) –tant el catàleg del patrimoni com el 
catàleg de masies i cases rurals-, Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del 
Montseny del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, Inventari 
del Patrimoni Construït del Parc Natural del Montseny, Inventari de Camins del Parc Natural del 
Montseny, Inventari d’Arbres Monumentals i Inventari d’Arbres d’Interès Local i Comarcal, 
Inventari de rellotges de sol. 
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Pel que fa a la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de Cànoves i Samalús: 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 i l’Hipermapa de Catalunya, així com el mapa del Parc Natural del 
Montseny de l’editorial Alpina. 
 
La segona fase ha consistit en el treball de camp, comprovant sobre el territori tots aquells 
elements recollits en la fase de selecció prèvia. No cal dir que ha estat la part del treball més 
complexa on ha calgut localitzar aquells indrets i que no s’hagués pogut dur a terme sense la 
col·laboració tant del personal de l’ajuntament, la policia local, com de l’aportació 
desinteressada que han fet alguns dels veïns de la població. Sense el seu inestimable suport la 
consecució d’aquest treball no s’hagués pogut dur a terme, especialment pel que fa a aquells 
elements sovint perduts i oblidats al mig del bosc i amagats entre bardisses, dels que se n’han 
perdut els accessos. 
 
D’aquests elements se n’han pres les referències oportunes per enriquir les descripcions, així 
com se n’ha fet una documentació fotogràfica per incloure-la a la fitxa de la base de dades. 
Només puntualment no s’ha pogut accedir al bé i s’han emprat fotografies d’altres fonts. Aquest 
treball s’ha recolzat en diverses entrevistes amb gent del poble que sempre que han pogut 
s’han mostrat sol·lícits a facilitar la informació necessària. Només en algun cas no hem estat 
autoritzats a citar alguna de les informacions o troballes que els veïns ens han facilitat, reacis a 
que consti públicament. 
 
La darrera fase del treball ha consistit en les tasques de gabinet. Un cop obtinguda tota la 
informació s’ha procedit a plasmar-la en les fitxes de la base de dades. En aquesta fase del 
treball, s’ha tornat a cercar la bibliografia necessària per completar les referències dels 
elements, que sovint és pràcticament inexistent. De l’anàlisi global de les fitxes s’ha procedit, 
finalment a redactar la present memòria. 
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4. RESULTATS DE L’ESTUDI 

4.1. Elements fitxats i elements no fitxats 

En el present recull del patrimoni cultural de Cànoves i Samalús s’han fitxat un total de 155 
elements. Si ens fixem en el detall de la taula adjunta destaquen per sobre de la resta els 
elements corresponent al patrimoni immoble, que domina aclaparadorament sobra la resta de 
béns patrimonials. Dins d’aquest grup són rellevants els edificis, seguits dels jaciments 
arqueològics. 

 

Àmbit / Tipologia  Codi  Nombre  %  Nombre  % 

PATRIMONI IMMOBLE    112  72%    100 

Edificis 1.1      48  43% 

Conjunts arquitectònics 1.2      1  1% 

Elements arquitectònics 1.3      26  23% 

Jaciments arqueològics 1.4      31  28% 

Obra civil 1.5      6  5% 

PATRIMONI MOBLE    15  10%    100 

Elements urbans 2.1      4  26% 

Objectes 2.2      1  7% 

Col∙leccions 2.3      10  67% 

PATRIMONI DOCUMENTAL    6  4%     

Fons d’imatges 3.1      2  33% 

Fons documentals 3.2      4  67% 

Fons bibliogràfic 3.3      0  0% 

PATRIMONI IMMATERIAL    10  6%    100 

Manifestacions festives 4.1      2  20% 

Tècniques artesanals 4.2      1  10% 

Tradició oral 4.3      5  50% 

Música i dansa 4.4      1  10% 

Costumari 4.5      1  10% 

PATRIMONI NATURAL    12  8%    100 

Zones d’interès 5.1      9  75% 

Espècimens botànics 5.2      3  25% 

TOTALS    155  100%  155 

 

Taula general dels elements fitxats per tipologia 

 

La resta d’elements fitxats, que engloben les categories de patrimoni moble, patrimoni 
documental, patrimoni immaterial i patrimoni natural, totes junts arriben gairebé al 30% de les 
fitxes realitzades respecte del total d’elements. 
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Elements inventariats per àmbits 

 

En nombres absoluts, les categories menys representades són les del patrimoni documental i 
patrimoni immaterial, que totes juntes són un 10% del total d’elements fitxats. Aquesta 
diferència hagués estat major respecte al patrimoni immoble, degut a la fase de revisió dels 
elements a fitxar, ja que la majoria d’elements no fitxats (que no reunien prou condicions 
objectives per ésser considerats en el present treball), eren de la categoria del patrimoni 
immoble. 

Malgrat tot, si ens fixem en la gràfica dels elements inventariats, té una distribució que la fan 
anàloga a municipis amb les mateixes característiques que Cànoves i Samalús, a nivell de 
manca de centre urbà, poca antropització i predomini d’un entorn rural i forestal. 

 

4.2. Patrimoni immoble 

 

El corpus principal dels elements immobles fitxats ha vingut determinat essencialment pel 
catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquest estudi recull, amb diferents 
graus de protecció, els elements que requereixen una especial protecció administrativa. D’entre 
aquestes edificacions les més nombroses han estat les masies i altres edificacions rurals. 
Aquest fet és cabdal per entendre la configuració de Cànoves i Samalús, ja que predomina un 
hàbitat dispers, sense pràcticament concentració urbana. Per tant no trobarem en els elements 
immobles gairebé cap fitxa de conjunts arquitectònics, escultures urbanes, cases modernistes, 
torres  d’estiueig, etc., degut a aquesta realitat. 

El llistat de masies fitxat, com dèiem, ha estat en bona part seguit de les edificacions que tenien 
protecció via POUM. Pel que fa a la resta de masies incloses en d’altres llistats, com el Catàleg 
de Masies i Cases Rurals en Sòl no Urbanitzable, sense protecció particular, tan sols s’han 
recollit aquells elements que reunien les condicions necessàries i eren rellevants a nivell 
d’ésser valorades com a part del patrimoni immoble. En cap cas significa que aquests 
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immobles no tinguin valor, i poden ser objectes de revisió en futures actualitzacions del mapa 
de patrimoni. 

Val a dir que algunes d’aquestes edificacions que en aquest catàleg eren presentades com a 
masies, eren cases de recent construcció, com el cas de la masoveria de Can Flaquer (element 
no fitxat). 

 

 

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. 

Edificis 

Com hem comentat és en aquesta tipologia en la que s’adscriuen la majoria d’elements 
patrimonials immobles, essent el seu pal de paller les masies del terme, que trobem tant en 
l’àmbit de la plana com en el de la muntanya, tan característica del municipi estudiat. Però 
aquesta sobrerepresentació no es deu a una inflació de masies en terme, sinó a que moltes 
encara estan en ús, a que la urbanització del terme no les ha afectat, i sobretot a que la resta 
d’elements immobles que puguin ser catalogats patrimonialment tenen un pes específic molt 
baix. 
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Però a part de les masies hi ha altres edificacions singulars en el terme. En primer lloc cal 
destacar el Castell de Cànoves i el Castell d’en Bori, també anomenat Castell de Samalús. 
Curiosament en aquest segon cas, tot i reconeixent el seu tret identitari del paisatge de 
Samalús, i tot i l’estructura formal que l’identifica com a castell, és sabut que no es tracta de 
cap fortalesa militar sinó d’una edificació inspirada en un castell, d’estil historicista. Malgrat tot, 
ambdues edificacions gaudeixen de la protecció de Bé Cultural d'Interès Nacional pel decret 
22/4/1949, referent als castells. 

 

 

Castell d’en Bori (fotografia dels anys 20 del s. XX) 

 

Pel que fa al Castell de Cànoves, la recerca bibliogràfica ens ha permès aportar alguna 
novetat, rebaixant en alguns anys la seva cronologia inicial. Malgrat que sempre s'ha atribuït la 
primera cita documental del Castell de Cànoves a l'any 1113, no s'ha parat esment en un 
document de l'Arxiu Antic de Santa Anna, de l'any 1092, on el castell ja és llegat en herència 
(ALTURO 1981: doc. 130). En aquest document, el senyor del castell, Hug Sendred, deixa en 
el testament la propietat del castell al seu nét, Ramon Guillem. Precisament en el document de 

1113, serà aquest mateix Ramon Guillem el que ja apareix com a propietari del lloc.  

També són rellevants les esglésies romàniques de Sant Muç, a Cànoves, i de Sant Andreu, a 
Samalús. Ja hem fet esment de la manca de bibliografia i estudis sobre el municipi, i aquests 
dos temples en són l’excepció, essent potser les dues edificacions més estudiades del terme. 

Però si hi ha un parell d’edificis singulars que han estat estranyament menystinguts per la 
bibliografia, i no per què estiguin mal catalogats o fossin desconeguts, han estat les obres de 
l’arquitecte Raspall, pròdig al Vallès Oriental. No deixa de sorprendre la poca permeabilitat en 
els estudis especialitzats sobre modernisme que han tingut aquestes construccions, essent 
gairebé invisibles, com les Antigues Escoles de Samalús (fitxa 17) i especialment les obres que 
dugué a terme l’arquitecte a Can Flaquer, concretant-se en la zona porxada i l’entrada (fitxa 
20). És estrany, en el cas de Can Flaquer, que malgrat estar correctament identificats tant a 
l’inventari del Patrimoni Arquitectònic Català de la Generalitat de Catalunya com al POUM no 
hagi tingut més transcendència en la literatura sobre el modernisme. 
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Conjunts arquitectònics 

L’únic element representat en aquesta categoria és el conjunt de Ca l’Antich. Aquesta antiga 
masia té el valor afegit que és la que articula i vertebra el petit nucli urbà a redós de l'església 
de Sant Muç. Com hem comentat, els nuclis sobre el quals es basteixen molts pobles, les 
sagreres al voltant de les esglésies, han tingut poca rellevància pel que fa als nucli de Cànoves 
i als de Samalús. No vol dir que no hi siguin, ja que en ambdós casos han estat la gènesi 
d’aquestes petites concentracions. Però en cap cas han esdevingut punts sobre els que s’ha 
organitzat i bastit una estructura plenament urbana, quedant en concentracions a redós del 
temple.  

 

Elements arquitectònics 

Aquesta categoria compta amb 26 elements fitxats. Es tracta d’una tipologia pensada per parts 
d’un conjunt o d’un edifici que per sí mateix té prou valors com per destacar-lo. La majoria 
d’elements que hi poden figurar, acostumen a ser finestres ressenyables o altres elements 
rellevants. En el nostre cas no hem considerat en la majoria de casos de separar-los de 
l’edificació de la que en formen part degut a que ambdós elements tenen un caràcter unitari i 
prou elements objectius per formar part del mateix cos patrimonial. Per tant la majoria 
d’aquests elements es troben recollits en la fitxa de l’edificació de la que en formen part. 
 
D’altres casos rellevants inclosos en aquesta tipologia són el de la creu commemorativa que es 
troba a la carretera BV-5107, km. 39.2, en record d’un afusellat en el transcurs dels fets 
vinculats a la Guerra Civil. El seu estudi ens ha permès trobar en els llistats de morts en la 
repressió el cas de la persona en la memòria de la qual s’erigí aquesta creu de ferro 
(VILLAROYA 1988). 
 
Però si hi ha un element que domini sobre la resta en aquesta categoria és la de les fonts no 
urbanes. Una de les característiques orogràfiques del terme, el fet de trobar-se en bona mesura 
en el vessant meridional del Massís del Montseny, facilita un seguit de valls i barrancs tancats, 
amb un eix nord-sud, al fons de les quals discorren rieres i torrents que proveeixen d'aigua les 
nombroses fonts del terme. Aquests cursos fluvials d'ordre menor desguassen a la plana, 
principalment a la riera de Vallforners o Cànoves, afluents del riu Mogent, o als torrents i rieres 
de la xarxa hidrogràfica del riu Congost. 
 
Com a element no fitxat d’aquesta categoria val la pena esmentar l’anomenat forn de calç del 
Puig del Castell. Aquesta construcció està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del 
Parc Natural del Montseny de 1997, i també apareix en la cartografia de la casa Alpina. Les 
fotografies que defineixen aquesta construcció les hem pogut identificar amb una estructura 
defensiva del poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús. No vol dir que aquest forn no 
existeixi (nosaltres no l’hem sabut localitzar), però sí que hem de posar en dubte que l’element 
contingut en aquest en el catàleg del Parc Natural del Montseny sigui veritablement el forn. No 
obstant si que s’ha pogut localitzar un altre forn de calç, gràcies a les entrevistes orals dels 
preparatius d’aquest present treball. Un veí de la població, el Sr. Pujolàs, ens va acompanyar 
fins el forn de calç del Sot del Forn, que com veiem havia quedat fixada la seva presència en la 
toponímia local, tot i que gairebé se n’havia perdut la seva memòria. 
 
 
Jaciments arqueològics 
 
El llistat de jaciments arqueològics inventariats suma 31 elements fitxats, tot i les peculiaritats 
que tot seguit descriurem. Aquest conjunt estava format, fins no fa gaire, essencialment per la 
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carta arqueològica de la Generalitat, l’Inventari de Patrimoni Arqueològic de Cànoves i 
Samalús. Però recentment aquest inventari s’ha vist enriquit pels treballs de prospecció duts a 
terme per un equip investigador de l’ICAC que ha posat en valor d’altres jaciments (FLÓREZ 
2009), malgrat que el coneixement que se’n té és estrictament superficial. 
 
Aquesta és una altra característica dels jaciments del terme: un coneixement molt parcial de la 
realitat arqueològica en base als jaciments, car en la majoria no s’hi han dut a terme mai 
tasques de recerca arqueològica i la majoria són caracteritzats exclusivament a nivell 
superficial. Aquest extrem posa en qüestió moltes de les dades essencials dels assentaments, 
com puguin ser la cronologia precisa, entitat, estat de conservació i principals característiques. 
Cal entendre, doncs, aquest llistat com una eina de gestió urbanística i de zones d’expectativa 
arqueològica que cal preservar. 
 
D’altra banda aquestes tasques de prospecció són essencials per omplir un estrany buit en la 
cronologia dels jaciments detectats, ja que no tenim cap jaciment prehistòric3 en el terme 
municipal, fet extraordinari en un indret privilegiat del Vallès, amb una plana ben regada i apta 
per a la vida. 
 
També s’ha considerat rellevant desdoblar l’entrada a l’element del jaciment de Sant Salvador 
de Terrades, ja que poden tractar-se de dos jaciments diferents; en el primer cas s’esmenta la 
troballa de tombes de tegulae (fitxa 70), fet que no sembla cronològicament compatible amb les 
restes de l’antiga església medieval de Sant Salvador de Terrades (fitxa 56); aquestes restes 
enrunades, davant de l’actual temple construït l’any 1930, no s’esmenten a cap dels llistats 
anteriorment descrits. 
 
 

 
 

Una de les torres defensives del jaciment del Puig del castell de Samalús 

 
Un altre factor que ha fet enriquir el nombre de jaciments han estat les nombroses runes de 
masos, extrets fonamentalment de l’Inventari del Patrimoni Construït del Parc Natural del 
Montseny4 (no confondre amb l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del 
Montseny de 1997). La informació extreta no aporta gaire informació dels elements, però s’ha 

                                                            
3 L’únic jaciment prehistòric es tracta d’un jaciment paleontològic (fitxa 98) que en el present treball 
està recollit en l’apartat de Patrimoni natural. 
4 Alguna de les fotografies de les fitxes està treta d’aquest inventari. 
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rellevat essencial en la identificació i llistat d’aquests indrets, que per la seva categoria de 
runes, assoleixen en aquest treball l’estatus de jaciment arqueològic. 
 
També volem ressenyar el fet que hàgim optat per canviar de nom a un dels jaciments ja que 
ens pot dur a certa confusió: es tracta del Forn de la Servera (fitxa 2); aquest forn tenia també 
el nom tradicional de Forn de Pega o Rajoleria, com a la CC.AA, tot i que en realitat no es 
tracta pas d’una construcció per obtenir aquest producte, sinó de, probablement, un forn ibèric. 
Aquest forn tampoc és conegut per la literatura arqueològica especialitzada, i ve a ampliar el 
coneixement que sobre aquests elements tenim al municipi, sumant-se al Forn de Can Pericas 
 (fitxa 1). Per evitar confusions en la seva atribució hem optat per l’altre nom que té aquesta 
estructura com és el cas del Forn de la Servera. 
 
No volem cloure aquesta breu ressenya dels jaciments arqueològics sense fer esment de dos 
grans jaciments: el jaciment ibèric del Puig del Castell de Samalús i la vil·la romana de Can 
Martí. En el primer cas es tracta d’una gran fortificació, destacant per les seves defenses 
exteriors, que presenten un recinte de 3 ha. protegit per una potent muralla i torres defensives 
ben visibles, en el que des de l’any 2011 s’hi estan duent a terme campanyes de recerca 
arqueològica. El potencial d’aquest assentament ha d’esdevenir un dels trets patrimonials que 
caracteritzin el poble de Cànoves i Samalús. L’altre jaciment “estrella” del poble és ben conegut 
en la bibliografia: la vil·la romana de Can Martí. Malauradament la seva importància no ha anat 
acompanyada de cap intervenció que mostri el seu potencial, i a nivell de poder-li treure un 
rèdit social és difícil ja que es troba colgat, i presumiblement la part més extensa del jaciment 
està encara per delimitar. 
 
 
Obra civil 
 
Dins de l’epígraf d’obra civil s’han catalogat 6 elements. Volem destacar-ne per ser poc conegut 
la mina de Can Valls. Malgrat que queda recollida en la cartografia, en devem la seva 
localització al Sr. Amadeu. Aquesta mina per a l'extracció de minerals és una galeria principal, 
a la que s’hi accedeix per una petita obertura arran de camí, i mig amagada per la vegetació. 
De la galeria principal, gairebé al final, en surten altres dues galeries, gairebé simètriques. Una 
està obliterada amb restes de runa de les feines extractives, i l'altra presenta un pou circular i 
cilíndric, de 8 metres de fondària, segurament realitzat per seguir la veta del mineral. 
 
 

 
4.3 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 quinze elements del patrimoni del municipi, repartits en 4 
elements urbans, 1 objecte i 10 col·leccions. 
 
Són interessants la recuperació que s’ha fet d’elements com els capgrossos de Samalús, o 
incloure els Gegants, per la doble implicació que tenen: el seu paper d’element identificador 
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d’una comunitat, i la seva vinculació amb un dels personatges més rellevants de la població 
com Enric Gelpí, el segon ermità de Samalús, de bon record per la gent del poble. 
 
 
 
 
 

 
 

Percentatge de Patrimoni moble per tipologies 
 

 
En l’àmbit de les col·leccions també és interessant haver recuperat d’un antiquari un recull de 
postals antigues de la població (fitxa 99). Aquestes instantànies prenen encara més rellevància 
si tenim present que el fons d’imatges històriques de la població de propietat municipal és 
veritablement escadusser, i pensem igualment en els usos que se’n poden derivar. 
 
També són interessants de nombrar les col·leccions que són de propietat municipal, en 
especial la destacable col·lecció de morters antics de bronze. 
 

 
 

 
 

Edició del recull de postals antigues de la població 
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De les col·leccions conservades fora del municipi volem fer esment de la moneda ibèrica de la 
seca de Lauro custodiada en el fons del Museu de Granollers (fitxa 90). El valor d’aquesta 
moneda rau en un doble fet; en primer lloc aquesta moneda prové del cèlebre Tresor de 
Cànoves. Sota la nomenclatura del "Tresor de Cànoves" es coneix un tresor numismàtic de 
monedes de bronze ibèriques trobat casualment en el terme de Cànoves. El lot estava format 
per 41 monedes ibèriques, la majoria de les quals de la seca de Lauro. El lot complet passà a 
mans privades i al mercat de col·leccionistes. El treball de Leandre Villaronga (ESTRADA i 
VILLARONGA 1967) va poder identificar i realitzar calcs de la majoria de les monedes 
trobades. Aquesta troballa s'efectuà als anys 60 del segle XX, quan uns treballadors que feien 
tasques de neteja d'un bosc proper al Molí de Can Ribes, a l'aixecar un munt de pedres, van 
trobar agrupades un lot de monedes de bronze. Però més enllà del fet que la moneda es trobés 
en el terme de Cànoves i Samalús i pertanyés a un important tresor, el seu principal actiu és 
que recents estudis apunten a la hipòtesis que la seca de Lauro estigués en el terme municipal 
de Cànoves i Samalús, concretament al poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús, fet que 
vincularia aquesta seca monetària amb un jaciment concret (GUÀRDIA 2013). 
 

4.4. 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 el present treball únicament s’han catalogat 2 elements de fonts d’imatges i 4 de fons 
documentals. 
 

 
Percentatge de Patrimoni documental per tipologies 
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En primer terme cal precisar que s’han localitzat altres fons documentals, però els seus 
propietaris legítims no ens han autoritzat a incloure’ls en aquest estudi, ni a ressenyar-ne la 
seva existència, pel que les fonts consultables romanen en un petit nombre. 

Però si que cal congratular-se d’un plec de documentació que recentment s’ha incorporat al 
patrimoni documental del poble: l’arxiu parroquial de l’església de Sant Muç. Actualment l'arxiu 
ha tornat a Cànoves, després d'estar allotjat a Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu. Al llarg de 
l'hivern de l'any 2011-2012 s'ha dut a terme la catalogació del seu fons, fins aleshores 
inexistent. Tot el fons documental es trobava a la parròquia de Cardedeu, i el precari estat de 
conservació portà a l’actual rector de la parròquia, Mn. Francesc Jordana a encarregar-ne la 
catalogació a Ricard Ginjaume. Cal tenir present que l'any 2003 el rector de Sant Muç, Mn. 
Fidel Catalan ja havia recuperat l'arxiu que havia guardat Mn. Poch a Sant Antoni de Vilamajor. 

El document més antic del fons correspon a un pergamí datat l'any 1243. De pergamins del 
segle XIII n'hi ha 6 , del segle XIV n'hi ha 5, del segle XV n'hi ha 8, del segle XVI n'hi ha 20 i del 
segle XVII se'n compten 8. 

 

4.5. 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. 

 

Percentatge del Patrimoni immaterial per tipologies 

 

La quantificació d’aquest apartat inclou 10 registres, essent el més nombrós el patrimoni relatiu 
a les tradicions orals. 
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D’aquest apartat volem destacar que el gruix d’elements ressenyats ho han estat com a 
conseqüència del buidatge bibliogràfic, tot i que les entrevistes personals també han estat una 
font d’informació rellevant. 

No hem d’oblidar tampoc les manifestacions característiques, i gairebé úniques, que són 
pròpies del municipi, com la festa de la Carbonera, o la tècnica artesanal de la fabricació de 
pipes. 

 

4.6. 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 

D’aquesta tipologia en sobresurt un de la resta dels 12 elements ressenyats: el Parc Natural del 
Montseny. És cabdal entendre que part del terme municipal de Cànoves i Samalús es troba 
inclòs dins del Parc Natural del Montseny, concretament el 62,43% de la superfície total del 
municipi, això és 1822,45 hectàrees respecte de les 2919,10 del total de superfície de Cànoves 
i Samalús. 

 

 

Percentatge del Patrimoni natural per tipologies 

 

I la resta en bona mesura hi tenen relació, ja que la majoria s’hi troben ubicats com el roc Fiter, 
alguns dels gorgs de la riera de Vallforners, o un dels elements que més reconeixement té per 
la gent de fora del municipi, el Castanyer Gros d’en Cuch. Aquest element patrimonial és, 
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sense cap mena de dubte, el més visitat de tot el municipi, i que recentment s’ha xifrat en unes 
17.000 persones5. 

Tant aquest arbre com els altres dos més ressenyables del municipi, ja es trobaven recollits en 
l’Inventari d’Arbres Monumentals o bé amb interès Comarcal o Local. 

 

 

4.7. Estat actual dels elements inventariats 

Titularitat 

La titularitat dels béns, com se’n desprèn de la gràfica, és essencialment privada. Aquests 
elevats percentatges no són pas cap anomalia que es produeixi en aquest municipi, sinó que 
pobles de característiques similars tenen el mateix comportament. 

 

Percentatge de la titularitat del elements catalogats 

 

Aquest extrem és rellevant a l’hora d’establir qualsevol iniciativa orientada a promocionar el 
patrimoni del poble, ja sigui de manera individualitzada, o per establir qualsevol xarxa que lligui 
diferents elements. Cal doncs, tenir present que aquestes iniciatives han d’estar col·legiades 
amb els legítims propietaris. 

També es corre el perill de confiar única i exclusivament en el propietari dels béns com a únic 
responsable de la conservació d’aquests béns. Sense el concurs de l’administració difícilment 
es podrà sostenir un patrimoni tan ric i variat.  

 

 

 

                                                            
5 El 9 nou, edició Vallès Oriental, 09/11/2013 
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Protecció legal 

Si ens fixem en la gràfica que resumeix els elements que tenen alguna mena de protecció 
veiem com una mica més del 50% tenen, en menor o major mesura, cert grau de protecció, ja 
sigui aquesta legal, física o ambdues. 

En aquest cas cal reivindicar la bona feina del POUM de 2010, que ha donat empara a certs 
elements que quedaven fora del paraigües legal que ofereixen les figures del BCIN, BCIL, el 
patrimoni cultural català i altres. 

 

Percentatge del tipus de protecció dels béns 

 

Del conjunt d’elements fitxats destaquen sobre la resta els que gaudeixen de la màxima figura 
de protecció patrimonial, com és la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), d’acord 
amb la Llei 9/93 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català. 

 

Núm. element Nom de l’element  Protecció 
16 Castell de Cànoves  BCIN 616-

MH, RI-51-
5233 

40 Castell d’en Bori  BCIN 617-
MH, RI-51-
5234 

 

Del patrimoni que compta amb la qualificació de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local), el municipi 
de Cànoves compta amb una relació de 20 elements catalogats al POUM de 2010, tots ells 
fitxats en el present estudi, al que cal afegir el jaciment del Puig del Castell de Samalús, sobre 
el que s’ha incoat el procés per declarar-lo BCIL. 

 

Núm. element Nom de l’element  Protecció 
42 Can Mascaró  BCIL 

29 i 155 Can Santa Eugènia i Capella  BCIL 
78 i 154 Can Bot i Ermita del Carme  BCIL 
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45 Molí d’en Ribes  BCIL 
18 Sant Muç de Cànoves  BCIL 
41 Can Julià  BCIL 
20 Can Flaquer  BCIL 
79 Can Masseguer  BCIL 
27 Can Parera  BCIL 
76 Can Volart  BCIL 
53 Can Cuch de la Muntanya  BCIL 
17 Antigues Escoles de Samalús  BCIL 
52 Can Berenguer  BCIL 
47 Pont sobre la riera de C.  BCIL 
34 Rectoria de Cànoves  BCIL 
21 Can Casademunt  BCIL 
22 Ca l’Antich  BCIL 
23 Molí de les Pipes  BCIL 
19 Sant Andreu de Samalús  BCIL 
55 Sant Salvador de Terrades  BCIL 
18 Sant Muç de Cànoves  BCIL 
6 Puig del Castell  En procés 

BCIL 

 

 

A part d’aquests elements que gaudeixen d’aquesta alt grau de protecció, també comptem amb 
altres figures de protecció jurídica: 

- Elements protegits com a BPU (Bé amb protecció Urbanística), segons la disposició del 
POUM, aprovat per la Junta de Govern el 27 de maig de 2010. 

- Patrimoni arqueològic, protegit per la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català 

- Patrimoni Natural: Arbre Monumental protegit per l’Ordre de 30 d’agost de 1988(DOGC 
1042) i  Arbres d’Interès Local, amb protecció per l’Ordre de 3 de setembre de 
1997 (DOGC 2480). 

- Parc Natural del Montseny, Pla Especial, 11/12/08 DOGC nº 5308 de 30 de gener de 
2009 

- Camins ramaders, Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. 
- Segons la Llei d’arxius i documents 10/2001, de 24 de juliol, els fons documentals que 

contenen documentació de més de 100 anys queden legalment protegits; aquest seria 
el cas del Fons de l’Arxiu Antic de l’Ajuntament i l’Arxiu Parroquial de Sant Muç. 

 
llei d’arxius i documents 10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001), els fons 
documentals que conten documentació de més de 100 anys queden legalment protegits 
 
Estat de conservació 
 
En general l’estat de conservació del patrimoni cultural de Cànoves i Samalús es troba en un 
bon estat de conservació. Aquesta  categoria afecta a tots els elements fitxats, sigui quina sigui 
la seva tipologia. 
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Percentatge de l’estat de conservació del patrimoni 

 

La qualificació d’un estat regular o dolent cal atribuir-la en bona part a la presència d’elements 
en runes documentat al municipi, i a bona part dels jaciments arqueològics, el coneixement dels 
quals és insuficient per garantir-ne el seu bon estat de conservació. 

Cronologia 

Les dades ens mostren com majoritàriament els elements fitxats tenen una cronologia d’època 
moderna i contemporània. Aquest fet, que assoleix en conjunt valors superiors al 75%, cal 
atribuir-la a la particularitat del poble de Cànoves i Samalús on les masies tenen un pes 
específic cabdal, esdevenint l’element fitxat més repetit. 

 

 

Percentatge de la cronologia dels elements catalogats 
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La cronologia d’aquestes masies, malgrat les dificultats de datació per manca de documentació 
municipal, cal portar-les a l’època moderna; la continuïtat d’ocupació en aquests immobles ha 
fet que aquest patrimoni continuï al llarg de l’època contemporània. 

Creiem que la recerca sobre els elements documentats pot portar a augmentar els valors pel 
que respecta a l’època medieval, una mica migrada respecte al coneixement documental que 
tenim de l’ocupació de la plana vallesana en època medieval. 

Ja hem tractat en l’apartat dels jaciments arqueològics l’anomalia que representa no tenir 
gairebé cap element corresponent a la prehistòria. Aquest extrem de ben segur que anirà 
modificant-se amb el pas del temps, ja que no hi ha cap justificació que faci que tinguem un buit 
cronològic quan a la resta del Vallès les troballes, en especial des del neolític a l’edat dels 
metalls, són comuns. 
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4.8. Llistats 

En aquest apartat presentem els llistats, tal i com prescriu el plec de prescripcions tècniques, 
dels elements, amb una triple selecció: per ordenació numèrica, ordenació tipològica i 
ordenació onomàstica. 

Pel que fa als elements no fitxats cal fer algunes precisions. En primer terme la primera llista 
sobre la que es va fer una recerca documental incloïa diferents inventaris, com s’ha exposat en 
l’apartat metodològic. Aquesta primera llista incorporava el Catàleg de Cases Rurals, però 
molts d’aquests elements es trobaven duplicats en el Catàleg de Béns a Protegir del POUM de 
2010 per gaudir de protecció en grau de BCIL o BPU, pel que el nombre d’elements a fitxar va 
baixar sensiblement. La resta eren edificacions que no reunien les condicions necessàries per 
formar part del patrimoni cultural del poble, i que no considerem elements no fitxats per què no 
haguessin hagut d’estar en el llistat preliminar d’elements a fitxar. 

Un cas anàleg és el del llistat de l’Inventari del Patrimoni Construït del Parc Natural del 
Montseny. En aquest cas la tria dels elements fou més acurada, doncs ja es detectà en el 
moment de la confecció del primer llistat que estaven considerats en aquest inventari des de 
casetes d’obra, a cisternes i construccions actuals. No obstant aquest llistat és el que millor 
recollia la majoria de runes existents. 

D’altra banda, i gràcies sobretot a informacions facilitades per la gent del poble, el llistat inicial 
ha augmentat considerablement respecte de la proposta inicial d’elements a fitxar. 

De la mateixa manera s’ha considerat oportú agrupar alguns elements que en alguns inventaris 
apareixien isolats, com en el cas de l’IPA que mostrava separadament Can Flaquer i la 
Terrassa de Can Flaquer.  

 

Taula d’elements no fitxats 

Element Motiu 
Masoveria de Can Flaquer 
 

Malgrat estar documentada com a masia al Catàleg de Cases 
Rurals, la seva propietària ens ha informat que és una 
edificació dels anys 30. 

Forn de calç del Puig del 
Castell 

No l’hem sabut trobar, i creiem que la fotografia que es mostra 
en algun inventari pertany a la fortificació del poblat ibèric. 

Font de l’Oriol Desapareguda 
Tresor de Cànoves Desaparegut. Es conserva una moneda al Museu de 

Granollers (veure fitxa 90) 
Font de Can Regueró No trobada 
Font del Trèbol Desapareguda 
Can Puig II Creiem que es tracta de les runes de Mas Déu 
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