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1. Introducció   
 

 
 
Des de l’any 1999, l’Oficina de Patrimoni Cu ltural de la Diput ació de Barcelona 
desenvolupa el programa de Mapes del Patr imoni Cultural per als municipis de 
la província de Barcelona que ho sol·liciten. 
 
Des de la realització dels primers M apes de Patrimoni (llavors anomenats  
Inventaris del Patrimoni Cultural) fins a avui, s’han produït diferents canvis i 
millores, tant en alguns aspectes de la base de dades que s’utilitza per a recollir 
la informació, en la sistematització de les dades, com en els sistema d’accés i 
consulta de la informació, ja que actualment aquesta base de dades es  
transforma en un W EBSIG que és consul table al lloc web de Diputació de 
Barcelona ( http://patrimonicultural.diba.cat/) i dels Aj untaments respectius. El 
programa permet fer cerques en el contingut d’un o més municipis i triar el tipus 
de cerca que més s’ajusta a les necessi tats de la persona que ho consulta.  A 
més, a través del ser vei WMS, es pot integrar la capa patrimoni en quals evol 
sistema d'informació geogràfica,  i creu ar-ne les  dades am b qualsevol altra 
informació  geolocalitzada. 
 
Els Mapes  de Patrimoni Cultural són un important recull d’informació del 
patrimoni dels municipis que dispos en d’aquest a eina, permetent el 
coneixement i facilitant el desenvolupament de tasques de conservació, recerca 
i difusió. 
 
Pel que fa al Mapa de Patrimoni de Canyelles, transcorreguts 8 anys de la seva 
realització i d'acord amb l'acor d sub scrit entre l’Ajuntam ent de Cany elles i 
Diputació de Barcelona, s'ha portat a te rme l'actualitzaci ó d’aquest Mapa de 
Patrimoni Cultural  degut a que part de la in formació continguda ha 
experimentat canvis per diversos motius que s’especifiquen més endavant.  
 
A més, per tal de mantenir actualitzada la  informació, els mateixos ajuntaments 
podran realitzar el mantenim ent del Mapa de Patrimoni Cultural mitjançant un 
nou aplicatiu web.  
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2.  Incidències de les fitxes 
 
 
 
En aquesta revisió s’han afegit 8 fitxes a les 90 que conformaven originalment 
l’inventari realitzat l’any 2005. 
 
De patrimoni immoble s’ha afegit 1 edifi cis, es tracta d’una cas a ubicada a l 
centre del casc antic. 
 
De patrimoni moble s’han af egit 3 obj ectes vinc ulats amb el patrimoni 
immaterial del municipi:  el gegantó, els Dracs de Ca nyelles i la Fera. Tam bé 
s’ha afegit una col·lec ció, en aquest cas la de quadres  del concurs de pintur a 
ràpida que estan conservats a l’ajuntament. 
 
De patrimoni immaterial s’han af egit 2 noves fitxes de manifestacions festives i 
una altra de música i dansa.  Això s uposa que s’amp lia notablement aquest  
tipus dins del conjunt del mapa. 
 
I en darrer lloc  s’h a elimin at la fitx a que feia referènc ia al lledoner del carrer 
Nou perquè l’arbre molt malmès es va arrancar.  També s'ha suprimit el concurs
de pintura ràpida que ja no se celebra. 
 
Amb els nous elements s ’inclouen més elements de pr opietat pública i s umen 
gaire bé el 45% del total del patrimoni inventariat. 
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3. Nova estadística 
 
 
Amb els nous elements fitxats s’amplien alguns dels tipus inventariats, sobretot 
patrimoni immaterial amb la inclusió de 3 nous elements, 2 de manifestacions 
festives i una de música i dansa i el patrimoni moble amb 3 nous elements, tots 
ells d’objectes vinculats al patrimoni festiu. 
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En el nou inventari tots els elements es troben en un bon estat de conservació i 
això suposa un increment d’aquesta ca tegoria en el gl obal del mapa de 
patrimoni. 
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El percentatge continua molt s imilar entr e el patrimoni privat i el públic, en 
aquest cas per la presència d’una quantitat important de patrimoni immaterial. 
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Amb la inclusió de les noves fitxes s’incrementa la quantitat de patrimoni 
contemporani. 
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1. DEFINICIÓ, METODOLOGIA I CRITERIS DE REALITZACIÓ DE L’INVENTARI. 
 

El treball present ha estat realitzat per l’equip tècnic de Tríade scp. El període de 

recollida de dades de camp s’ha dut a terme entre els mesos de gener i juny de 

2004. 

Aquest inventari s’ha realitzat per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, administració que d’aquesta manera va respondre a la 

petició feta per l’Ajuntament de Canyelles per tal d’elaborar l’inventari del patrimoni 

cultural i natural del municipi. 

L’inventari ha suposat un recull sistemàtic de tot allò que engloba el patrimoni: 

elements materials o immaterials del passat més remot o més recent. No obstant 

això, l’inventari no s’ha de concebre com un catàleg general d’elements patrimonials 

definitiu i absolut, sinó com una base de dades sobre patrimoni. Una base que és 

bàsica i imprescindible com a punt de partida per la gestió integral del patrimoni : 

recerca i documentació, conservació i restitució, i difusió.  

L’inventari, per tant, ha de ser una eina que pugui créixer i modificar-se. Els avenços 

en l’estat del coneixement dels elements patrimonials coneguts, la incorporació de 

nous elements no detectats o les noves aportacions derivades d’un canvi de criteri 

per assolir nous objectius, permetran que l’inventari sigui una eina bàsica i eficaç per 

obrir línies de treball més elaborades.    

L’objectiu principal d’aquest treball ha estat la identificació i documentació dels 

elements patrimonials del municipi per tal de crear l’inventari. Els criteris bàsics per 

aconseguir aquesta finalitat són els derivats de les prescripcions tècniques per a la 

realització d’inventaris de patrimoni local desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona. 

Aquest inventari ha tingut en compte la diversitat dels elements que en formen part 

pel que fa a la tipologia. L’exhaustivitat de la recollida és present sempre en totes les 

tipologies detectades a Canyelles, ja que aquest criteri forma part intrínseca del 

concepte d’inventari. 
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La metodologia del treball es pot resumir en els següents passos: 

El punt de partida foren la consulta dels inventaris dels béns patrimonials de la 

Generalitat de Catalunya (l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Servei de 

Patrimoni Arquitectònic, any 1986, i la Carta Arqueològica de Catalunya del Servei de 

Patrimoni Arqueològic, (revisió de l’any 2002). A més, es van fer una sèrie de 

consultes puntuals en centres de documentació. Cal citar especialment els arxius de 

les diferents seccions del Museu de Vilafranca - Museu del Vi,  l’arxiu històric de l’Alt 

Penedès i el del Garraf, l’arxiu d’imatge i so de Vilafranca de Penedès, i el Centre de 

Cultura Tradicional i Popular de la Generalitat de Catalunya, a part de l’arxiu 

municipal.  

Paral·lelament, férem un buidatge bibliogràfic (veure apartat de bibliografia) i de 

documentació cartogràfica. Pel que fa a aquesta última hem treballat amb el mapa 

topogràfic de Catalunya a escala 1:10.000 i/o 1:5.000. Tota aquesta informació es va 

traduir en una primera llista d’elements patrimonials. 

El pas següent fou la reunió amb els responsables de l’Ajuntament de Canyelles, a 

qui vàrem demanar informació variada relacionada amb la realització de l’inventari. 

Vam proposar a l’Ajuntament que es fes publicitat de la realització de l’Inventari a 

través dels mitjans locals i comarcals per tal de donar a conèixer l’estudi i demanar la 

col·laboració dels veïns. Aquest fet es va produir amb total diligència.  

A partir d’aquest moment, vàrem començar amb les sortides al camp per zones, 

modificant sobre la marxa la informació quan s’esqueia i ampliant la nostra llista amb 

nous elements d’interès. A mesura que sortíem també visitàvem els propietaris i 

responsables d’alguns immobles, fet que ens ha permès recollir dades de primera 

mà. També vam mantenir entrevistes amb persones que han fet tasques importants 

en el desenvolupament cultural del municipi en els últims anys.  

Per últim quedava la feina del “bolcat” d’informació a la base de dades informàtica i la 

redacció de cadascuna de les fitxes amb tot el volum d’informació obtingut de les 

fonts esmentades. Un cop acabat el procés, s’ha procedit a la valoració global del 

patrimoni de Canyelles per tal de proposar una sèrie de mesures, suggeriments i 

reflexions entorn al tema. Tot plegat es reflecteix a continuació en aquesta memòria. 

Volem agrair la col·laboració i bona disposició de les persones de l’ajuntament de 

Canyelles que ens han atès durant tot el procés d’elaboració de l’Inventari. Vagi 

també el nostre agraïment a tots els que ens han donat un cop de mà, des dels 
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masovers i propietaris de finques fins a la gent que hem trobat treballant pels camps i 

nuclis urbans i ens han aclarit o mostrat alguna cosa. Hem de citar necessàriament 

als senyors Marcel Bertran, Tonet Hill i Salvador Raventós, els quals amb el seu 

entusiasme i l’estima que senten pel poble ens han ajudat enormement a elaborar 

aquest treball a través de les diferents converses que hem mantingut amb ells. Les 

aportacions, observacions, suggeriments i correccions al llarg de tot el procés 

d’elaboració de l’Inventari per part de tothom que ha volgut participar han estat 

positives i enriquidores pel treball.    
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2. DIAGNOSI 

2.1. EL MEDI FÍSIC. 
 
Canyelles forma part de la comarca del Garraf, és un municipi que s’estén al llarg de  

14,23 quilòmetres quadrats. El nucli històric i principal dóna el nom al municipi: 

Canyelles. Quatre grans urbanitzacions ocupen la zona sud i sud-est del municipi: 

Les Palmeres, Muntanya del Mar, Califòrnia i Vora Sitges. També trobem masies 

aïllades o agrupades en petits nuclis, sobretot a la zona nord-oest.  

El municipi de Canyelles es troba –geològicament- dins d’una important depressió, 

una petita cubeta estructural amb materials del Cretaci (141 a 65 milions d’anys 

abans d’ara) que conformen el subsòl, quedant enfonsada respecte als relleus 

importants del nord i nord-est (Puig de l’Àliga, 468 m) i que es troba parcialment 

omplerta de sediments miocènics (22,5 a 5 milions d’anys). Aquest territori forma part 

de les últimes estribacions del Massís del Garraf, una serralada calcària d’orientació 

nord-est  sud-oest.  

Geològicament predominen dos tipus de roques: la calcària i la marga del Miocè 

superior. (HERRERA, J.A.,1987). El Puig de l’Àliga amb 468 m, la Penya de l’Escofet 

amb 448 m,  el Turó de Les Tres Partions amb 430 m, el Puig del Montgròs de 358 m., 

el Pla d’en Jorba de 268 m, el Turó del Veguer amb 262 m i el Turó de la Roqueta amb 

241 m, representen les altituds màximes que envolten el municipi. El Puig de les Tres 

Forques, de 283 m es troba a l’oest del municipi, sobresortint de la depressió. 

Des de 1997 una important àrea del municipi forma part del Parc d’Olèrdola, un espai 

natural protegit per un Pla Especial que comprèn una superfície total de 608,23 ha.  

La xarxa hidrogràfica ve definida per una via fluvial principal que és la riera de 

Vilafranca, coneguda també com la riera de Canyelles en aquest sector. Aquesta 

entra per la part nord del municipi i es desvia cap l’est gairebé en angle recte a 

l’alçada del nucli urbà de Canyelles, després del Puntazgo. Aquesta riera rep 

aportacions per ponent d’aigua de pluja dels torrents de Cogullada, de Roca 

Foradada, del Cocó d’en Bou i de Comella. Sols hi ha una riera pel costat de llevant 

vers la riera de Vilafranca, la que flueix de Cent Garrofers. 

Després del Puntazgo comença la planura i la teranyina hidrogràfica de Canyelles, 

limitada per l’oest pel serrat de l’Àliga; al sud-est per la serra del Montgrós i al nord-est 

pel Puig del Veguer i les ramificacions d’una cadena de muntanyes. Al Puntazgo 
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acaba la riera de Vilafranca que s’uneix amb un altre tram de riera que comença en el 

Coll de la Creu per donar lloc a la riera de Ribes. 

Per últim, les aigües de pluja provinents del Pic de l’Àliga flueixen a l’oest de 

Canyelles per un pendent força abrupte. De nord a Sud apareixen el fondal Estret i el 

de Bonafia, el torrent del pou Maurici i el fondal de les Alzines, que tot i unint-se al peu 

del pou Maurici forma la riera que passa pel costat del poble, separant-lo del barri del 

Raval. El pont dels Bigons, el torrent de Cal Ferrer –que neix al peu del Puig de les 

Forques- i el torrent de cal Deus units prèviament s’uneixen amb el torrent del pou 

Maurici. 

 
 

 

Parc d’Olèrdola. 
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2.2. GEOGRAFIA HUMANA. 

A l’est del municipi, entre el nucli de Canyelles i la serra que marquen la Penya de 

l’Escofet, El Puig de l’Àliga i el Turó de les Tres Partions, s’hi poden trobar un grup de 

masies aïllades: Cal Domingo, Cal Fort, Cal Carretero, Mas Rossell, Cal Vidal, Cal 

Muntaner, Cal Català, Cal Simó. Altres masies es troben absorbides pel nucli de 

Canyelles o per d’altres urbanitzacions: El Pontatge, Can Ferrer de la Llacunalba, Can 

Xum,... Varies masies antigues es troben abandonades i en estat ruïnós: Cal Sidret, 

Corral de l’Escofet,... 

 

Cal Sidret 

Dues vies de comunicació travessen el municipi: de nord a sud la carretera de 

Vilafranca a Vilanova (C-15) i del nucli de Canyelles cap a l’est la carretera a Sant 

Pere de Ribes (B-211). L’enllaç amb la carretera Nacional 340 amb l’autopista del 

Mediterrani AP-7, es pot fer a través de la C-15 a uns 2500 m. cap al nord travessant 

el terme municipal d’Olèrdola. L’enllaç amb la l’autopista A-16 també és a través de la 

C-15 a uns 1500 m. al sud.  

Canyelles està connectada a Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la Geltrú mitjançant 

una línia d’autocars del transport públic. 

A part d’aquestes vies principals trobem una xarxa de camins que uneixen els diversos 

nuclis i que es distribueixen de manera gairebé radial des del nucli de Canyelles. 

Un dels camins més antics que encara es pot seguir és la Carrerada Reial o carrerada 

de la Cerdanya que transcorre per la Cogullada per la carena de la Serra del Cavall 

fins al Coll de l’Àliga amb una derivació fins a Canyelles. 
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L’antiga “carretera”, o camí carreter a Vilanova seguia un recorregut diferent a l’actual: 

sortia de Canyelles cap a Cal Deus seguia fins al corral Nou, la Costa dels Barrals i 

d’aquí passava cap a Mas Artís, ja en terme municipal de Vilanova i la Geltrú, d’aquí al 

Mas d’en Puig i Vilanova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiga “carretera” de Vilanova marcada de color groc. 

Aquesta carretera fou desviada a la primera meitat del segle XVIII adoptant el traçat 

actual de la C-15. Actualment aquesta ruta es pot seguir i fins i tot enllaça amb el GR-

92, encara que ja dins el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. A l’alçada de Cal 

Deus hi havia una desviació que anava cap a Can Cassanyes i Can Balaguer 

(Castellet i la Gornal), cap a Castellet i cap a Torrelletes (Castellet i la Gornal)- les 

Masuques (Castellet i la Gornal), i Castellví de la Marca. El camí que va cap a cal 

Balaguer fins a Castellet encara és transitable. (VIRELLA, A. 1990). Part del traçat 

forma part del traçat del GR 92-3. 

Per la carena que envolta el municipi per la part nord-est tenim el GR citat, que 

transcorre des del peu del cingle del Conjunt Monumental d’Olèrdola, passant per 

Daltmar, la Penya de l’Escofet, el Puig de l’Àliga i el Turó de les Tres Partions on es 
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desvia cap a l’est en direcció Torrelletes (Castellet i la Gornal).Des d’aquest tram del 

GR 92-3 hi ha una vista panoràmica única de tot el municipi de Canyelles. 

Des del Centre d’Interpretació del Romanticisme del Garraf s’han dissenyat dues rutes 

de natura. La primera surt de Canyelles, puja pel camí de la Cogullada i gira cap a Cal 

Domingo, passa per Cal Fort i segueix vers al sud cap a Cal Carretero, Mas Rossell i 

pel bosc del Collet arriba altre cop a Canyelles. El segon recorregut, més llarg, té el 

mateix punt de sortida, arriba fins a la Cogullada, continua cap a Daltmar i segueix el 

GR 92-3 fins al Puig de l’Àliga on es desvia cap al sud per després girar cap a l’est 

passant per Cal Muntaner, Cal Català i enllaçar amb la ruta anterior al Bosc del Collet 

fins al nucli de Canyelles. 

També cal destacar una ruta intermunicipal que travessa Canyelles, es tracta d’un 

itinerari elaborat pel Consell Comarcal del Garraf que forma part de les anomenades 

Les Rutes del Garraf. Aquest camí és un PR, el PR-C 143 que prové de Sant Pere de 

Ribes, passa pel Montgròs per travessar Canyelles en direcció del Puig de l’Àliga i 

Vilanova i la Geltrú. 

Cal mencionar en aquest apartat el fet que dins del programa de dinamització del Parc 

d’Olèrdola del que Canyelles forma part, s’ha realitzat un estudi que ha tingut per 

objectiu crear una ruta d’accés al Parc d’Olèrdola des del nucli de Canyelles. Aquesta 

ruta té el punt de sortida a la plaça 11 de Setembre cap a la Cogullada i d’aquí al 

Fondal de l’Obaga  per després pujar al conjunt Monumental d’Olèrdola. 

Totes aquestes vies formen una xarxa de comunicació important que uneix i vertebra 

el municipi, tant pel que fa a les comunicacions comercials com de lleure, o bé el 

desplaçament veïnal. Aquests itineraris també representen la possibilitat de descobrir 

el patrimoni històric, arquitectònic i natural a les persones que els segueixen. 

                                                        

Pel que fa a les activitats econòmiques desenvolupades a Canyelles, i segons la 

Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, a l’any 2000 hi havia 125 empreses. 

Per sectors cal destacar el de la construcció amb un 53% del total, el segueix el sector 

serveis amb un 29% i a molta distància els professionals liberals amb un 7%, el 

comerç al detall (6%) i la indústria (5%).  
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L’activitat agrícola és molt baixa i es concentra  a la plana que es troba a l’oest del 

nucli de Canyelles i el Puig de l’Àliga, a la zona de Mas Rossell. L’altre zona agrícola 

és la depressió, entre les urbanitzacions Califòrnia i Vora Sitges. 

Una dada significativa del municipi és que l’any 2001, segons la Xarxa de Municipis de 

la Diputació de Barcelona, hi havia un total de 2060 habitatges dels quals tan sols 803 

són primeres residències mentre que 1169 són segones residències. 

La indústria més important del municipi és la Pirotècnia Igual S.A. En el sector 

serveis cal destacar la restauració.  
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2.3. LA HISTÒRIA. 

Les restes més antigues localitzades al terme municipal de Canyelles daten d’època 

ibèrica (segles VI al I a.C.) a Cal Dori, el Montgròs, la Llacunalba i l’Era del Po Ros. 

De la mateixa època o d’època romana data una resta d’àmfora romana trobada al 

Puig de les Forques. 

Durant els segles X i XI, el terme controlat per Olèrdola abraçava gran part de l’actual 

Alt Penedès i alguns municipis del Baix Penedès i del Garraf (285 Km2). Fins i tot - 

segons Albert Virella - Olèrdola hauria ocupat part de la costa, concretament entre el 

turó de Picorb, prop de Sitges, fins més enllà de Cunit, de mica en mica van anar 

perdent-se aquests territoris en favor de les poblacions de Sitges, Ribes, Cubelles i 

Canyelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VIRELLA, A., 1986). 
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La primera notícia històrica data del 18 de febrer de l’any 992. Hi ha un document al 

Cartulari del Monestir de sant Cugat del Vallès (I, p.234, nº277) on els marmessors del 

jutge Teudisele lliuraven un alou i la vila de Villa Lupos (Viladellops), a la Marca del 

Penedès, meitat per meitat als monestirs de Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de 

Puel·les, a Barcelona. Aquests alou i vila estaven dins del terme d’Olèrdola i Olivella i 

llindaven amb el Castrum Olivella a l’est, a migjorn amb el fitó de Canyelles (Canellas, 

segons el text), a l’oest amb el torrent de la Roca dels Corbs i al nord limitarien amb la 

Penya del Papiol. (VIRELLA, A. 1990). 

(Alou = terra lliure, de possessió pròpia. / Castrum = petita fortificació per defensar un 

territori) 

A un altre document del Cartulari de Sant Cugat del Vallès (II, p.11, nº364) que data de 

l’any 1002 es cita a “Canellas” com a part del Terme d’Olèrdola. (VIRELLA, A. 1986). 

A l’any 1065 Sesmon Tresemir i Bonadona va vendre al comte de Barcelona Ramon 

Berenguer I un alou a Kannelles. (VIRELLA, A. 1990). 

Al Liber Feudorum Maior es pot trobar un document que parla del Castell de Canyelles 

com a propietat des de la segona meitat del segle XI. (BATET, C. 2003). 

 

Al segle XII, en un document de l’any 1191 del Diplomatari de Santa Maria de Poblet 

(doc nº188), el rei Alfons I dóna a Berenguer de Vilafranca, Pere de Vilafranca, Vidià 

de la Rafeguera i Dalmau de Canyelles la Vila de Vilafranca i dotze mujades de terra 

al seu voltant, a part de dues terceres parts dels censos dels vilatans, rendes i el 

monopoli de la cocció del pa. (BATET, C. 2003). D’aquesta manera ja trobem el 

llinatge Canyelles com un llinatge important a la zona del Penedès, el que demostra 

l’existència d’un centre de poder a la població. Probablement Dalmau de Canyelles era 

el sogre de Pere de Vilafranca. 

(Mujada = equival a la quantitat de terra que pot rebre un modi de llavor de cereal. A  

la zona de Barcelona equival a 4896.5 m2). 

Al segle XIII trobem nobles de Canyelles a la cort catalana: Vidal  de Canyelles fou 

bisbe d’Osca i conseller del rei Jaume I. Bertran de Canyelles lluità a les ordres de 

Jaume I a la conquesta de València i serví la corona fins al regnat de Jaume II. 
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Durant el segle XIV es realitzaren dos fogatges (censos de població) els anys 1358 i 

1369. En aquests consten 24 focs a Canyelles, no s’esmenta la presència de cap 

castell i té la categoria de quadra o lloc. 

Si es compara amb les poblacions veïnes trobem que a Viladellops hi havia 16 focs i al 

Castell d’Olèrdola tan sols 3, cosa que ens indica la despoblació de la muntanya 

d’Olèrdola en favor de les poblacions de la plana. 

En aquests fogatges queda clara la propietat de la família Marquet sobre Canyelles, tot 

i ser ciutadans de Barcelona. (Ramon Marquet fou Vice Almirall de Catalunya a la 

batalla naval de les Illes Formigues al 1287). 

En una visita pastoral durant l’episcopat de Ramon d’Escales al 14 de maig de 1388 

s’esmenta l’existència d’una capella dedicada a Santa Magdalena, segons el 

document la capella era sufragaria de la de Sant Miquel d’Olèrdola. Tot i que la 

població del Castell d’Olèrdola és mínima, l’església de Sant Miquel – al turó 

d’Olèrdola – segueix essent la parroquial fins al segle XIX. 

Anys més tard d’aquests fogatges, al 16 de desembre de 1393, el rei Joan I va vendre 

a Guillem de Sagarriga (cirurgià de la casa reial) tota la jurisdicció sobre la quadra de 

Canyelles i el domini de Bellveí. 

Al segle XV, concretament al 17 de desembre 

de 1478 es parla explícitament  del Castell de 

Canyelles. Segons l’arxiver reial i escrivà del 

rei Pere Miquel Carbonell, el rei Joan II anà a 

caçar a la zona del Penedès i hagué de fer 

estada al Castell de Canyelles per refer-se 

d’una malaltia que acabaria més tard amb la 

seva vida. En aquell temps el propietari del 

castell era Mn. Franci Terrè, cavaller de Tarragona. Catalunya havia entrat en guerra 

civil entre La Generalitat  i els Reialistes. 

Es feren diversos fogatges al segle XVI, l’any 1515 hi havia 9 focs i al Castell hi 

manava Franci Miró, mentre que al 1553 hi havia 15 focs i el senyor del Castell era 

Mn. Lloys Terrè. (VIRELLA, A. 1990). 
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Al 1587 es cediren els drets de l’església de Sant Miquel d’Olèrdola a Santa Maria de 

Vilafranca, tant Sant Joan de Viladellops com Santa Magdalena de Canyelles 

disposaven del necessari per a celebrar-hi missa. (BATET, C. 2003). 

Al segle XVII Canyelles reafirma la seva entitat pròpia com a poble: al 1623 es 

concedeix el títol de baró al senyor de Canyelles. Quatre anys més tard, el 2 de gener 

de 1627 Joaquim de Terrer i Pons aconseguí separar la capella de Santa Magdalena 

de Canyelles de la de Sant Miquel d’Olèrdola. El primer rector fou Mn. Jacint 

Reventós. 

 

Al segle XVIII (1726), es col·loquen les fites que marcaven els límits entre Canyelles i 

Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. 

Entre 1716 i 1787 es passa de 242 a 271 habitants a Canyelles, un creixement molt 

baix respecte a les poblacions veïnes, en gairebé 70 anys només hi ha un creixement 

de 29 persones. 

Al 1779 l’alemany Jeroni de Bouffard esdevé Baró consort de Canyelles, tot i que 

residia a Vilanova on també hi fou enterrat, ja que la “carnera” dels senyors barons de 

Canyelles es troba en aquesta població. 

 

El segle XIX començà de manera traumàtica amb la Guerra del Francès. Si bé la 

població no fou escenari de cap batalla, la tradició popular encara ens ha fet arribar 

fets terribles esdevinguts a Canyelles. Els excessos dels soldats francesos i la revenja 

dels vilatans: la mort de la dona d’un oficial francès en un forn de calç a mans de la 

població i la mort de dos soldats més. 

Passat el pitjor d’aquesta guerra, el 15 de març de 1817, es projectà una nova 

carretera per unir Vilafranca amb Vilanova que en substitueix una de més antiga, molt 

malmesa i de traçat complex. 

L’any 1823, durant el Trieni Liberal s’embargaren els béns de Ramon Bouffard (baró 

de Canyelles) per part de la Junta de Detencions i Segrestaments. Això durà poc ja 

que al mes de maig del mateix any els Cent mil fills de Sant Lluís entraven a Madrid i 

abolien les mesures de confiscacions. 

L’any 1844 Canyelles té 415 habitants i s’inaugurà el brancal de la carretera que va de 

Canyelles a Sant Pere de Ribes i Sitges amb un pont i una casa : el Pontazgo o 

Pontatge, on es faria pagar tribut a tots els carruatges. 

En aquesta època s’instal·laren diversos bandolers a la zona de la carretera de 

Canyelles, fet que perdurarà fins la segona meitat del segle XIX quan es registraren 
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diversos incidents. Un cap de colla anomenat l’Estudiant, fou agafat per la Guardia 

Civil i mort per alguns paisans armats mentre s’escapava l’any 1868. 

Com a reflex del creixement extraordinari de l’exportació de vi i aiguardent a tot 

Catalunya, Canyelles també notà aquest fet. Mentre que l’any 1862 només es 

produïen 590 hectolitres de vi, dels quals s’exportava un 41%, al 1863 la producció fou 

de 2830 hectolitres dels quals el 91 % era per a l’exportació i al 1864 ja eren 3150 els 

hectolitres produïts, amb un 92% destinat a l’exportació. Això comportà a l’hora un 

increments de la població que al 1844 era de 415 habitants i al 1860 de 612. 

Tot i aquest ressorgiment econòmic, la inestabilitat política de la època no passà de 

llarg de Canyelles, a part de la Guerra del Francès i el fenomen del bandolerisme, els 

enfrontaments entre liberals i absolutistes foren presents. 

Entre 1871 i 1876 els carlins dominen l’Alt i el Baix Penedès i s’estableixen també a 

Canyelles. Es produïren diversos episodis violents, alguns habitants de Canyelles 

s’uniren als carlins, el més famós per la seva violència fou Josep Pascual Josepet de 

l’Artesa o també anomenat “El Mort de Dins”. 

Els problemes a les vinyes, el contracte de la rabassa morta i els elevats impostos 

provocaren una revolta popular a Canyelles. El 5 de novembre de 1886, dues-centes 

persones sortiren al carrer amb garrots per aturar els cobradors de les contribucions 

que no pogueren ser protegits per l’escolta de mossos d’Esquadra, vint-i-dues 

persones foren empresonades a Vilanova per aquests fets. 

Amb l’arribada de la fil·loxera la crisi econòmica s’agreujà i de mica en mica Canyelles 

va anar perdent habitants. 

 

La primera meitat del segle XX s’iniciava amb crisi. L’any 1900 hi havia 561 habitants, 

al 1920 només en quedaven 474 i al 1950, després de la Guerra Civil i la dura 

postguerra, n’hi havien 361. A partir de la segona meitat del segle es generà una 

recuperació, gràcies a l’obertura d’Espanya a l’estranger. 1960 va significar un moment 

d’inflexió, a partir d’ara la població no pararà d’augmentar. A aquest any hi havia 391 

habitants i l’any 1981 ja n’hi havia 565. 

Durant els anys 60 del segle XX, Canyelles experimenta un creixement urbanístic 

desordenat, es construeixen gran quantitat de segones residències en urbanitzacions 

que s’originen al voltant del que fins llavors eren masies aïllades: Cal Dori (Urb. 

Califòrnia), Cal Ferrer de la Llacunalba ( Urb. Les Palmeres), Cal Rigol (Urb. La Selva 

de las Maravillas),... Aquest fet propicià un creixement econòmic i un canvi en 

l’economia del poble. Passa de ser un poble agrícola viticultor, a ser un poble dedicat 

al sector de la construcció. (VIRELLA, A. 1990). 
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El segle XXI s’inicia amb el major cens de la història de Canyelles: 2268 habitants. El 

fenomen de la immigració també arriba i al 2001 el percentatge de població vinguda 

d’altres països era del 3’4%, sobretot d’Europa, Amèrica i Àfrica. 

 

2.4. ELS TOPÒNIMS DE CANYELLES. 

El nom de Canyelles no deixa lloc a dubtes pel que fa al seu origen i significat.  

Canyelles prové de canya amb moltes derivacions en la toponímia: Canya, Canet, 

Canyet, Canadell, Canadella, Canada, Canelles, La Canyella, Canyelles, Vallcanera,... 

Deriva del baix llatí: Canna.  

Des del segle IX es coneixen diversos topònims a Catalunya. 

En els texts antics la paraula és escrita de diverses maneres: al 992 l’escriuen 

Canellas, a un document de 1065 Kannelles.  

 

Bigons: lloc situat al cim de les Forques. El nom el rep de les bigues o bigons que 

reforçaven dos ponts que antigament hi havia en aquest lloc. 

 

Buscarró: bosc molt atapeït i de poca alçada on actualment hi ha el poliesportiu. 

 

Cent Garrofers: explanada que es troba prop de la Plana, on temps enrera hi havia 

gran quantitat de garrofers i per això es va posar aquest nom. Sovint s’adopta la 

quantitat de cent com a sinònim de gran quantitat i la de quatre com a sinònim de poca 

quantitat. 

 

Cogul: feixa de terra, antiga propietat del Castell, a la dreta de la carretera de Ribes. 

Rep aquest nom probablement per la gran quantitat de nius de cogulls o cogulladas 

que es trobaven sota els ceps. 

 

Ensulsiats: ensulsiat és una cosa que cau a terra i rellisca en un pendent o s’enfonsa. 

Segons els pagesos de Canyelles ho havien vist pla fins que un dia es va ensorrar 

formant la tartera que hi ha al camí que va de Daltmar al Castell d’Olèrdola i que agafa 

les dues vessants. 

 

Fassina de Cal Ferrer: antiga destil·leria de licors on hi havia una font amb abundant 

aigua. 

   15



Fondo del Cocó d’en Bou: el mot “cocó” fa referència a un clot natural en una llosa o 

plataforma de roca on s’acumula l’aigua de pluja formant petits bassals. Molts cops 

aquests bassals naturals s’utilitzaven com abeuradors pels animals. En el lloc que 

porta aquest nom hi anaven a pasturar els bous d’un veí de Canyelles anomenat “Joan 

d’en Bou” i per això aquest cocó rep aquest nom. 

 

Fondo de la Casa Llarga: al vessant esquerra de la Riera de Vilafranca d’on comença 

el camí a la masia de la Cogullada. Al llarg del camí hi ha restes de forns de calç. 

Molts pagesos anaven a cercar calç per rebaixar el sulfat de coure per tractar els ceps. 

 

Font del Bosc: topònim que fa referència a una font de pou que es troba envoltada de 

grans arbres al peu del Puig de l’Àliga. D’aquí el nom de la Font del Bosc. 

 
Font del Bosc. 

 

Llacunalba: aquest topònim és esmentat en diferents documents referits a Canyelles  

als anys 976, 1002, 1080 i 1161. Actualment es coneix la masia de Can Ferrer de la 

Llacunalba, a la vessant sud del Puig de les Forques. Al voltant d’aquesta s’ha efectuat 

la urbanització Les Palmeres.  

El nom de llacunalba és una paraula composta de llacuna (extensió d’aigua que ocupa 

una depressió de la terra, de menor dimensions que un llac) i alba (blanca / primera 

llum del dia). Aquest topònim també es refereix a una font  propera a la masia citada. 

 
Parellada: espai de conreu al marge del torrent de Cal Ferrer, on hi havia la fàbrica 

Henkel Ibérica. El nom li ve donat per una mesura agrària catalana que equival a 

2500-3000 m2, i que era la superfície que una parella de bous podia llaurar en un dia. 
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Penya del Fitó: a l’esquerra de la riera en direcció Sant Pere de Ribes. El nom li dóna 

una fita que partia les finques del Castell i del senyor de Viladellops. 

 

Penya de la Campana: lloc situat passada la penya del Fitó en un revolt de la 

carretera i on es diu que ressonaven les campanes de Canyelles.  

 

Pi del Capellà: aquest pi es troba integrat dins la urbanització que puja fins al camí de 

Daltmar. Els terrenys al voltant d’aquest pi pertanyien a Isidre de Cal Capellà. 

 

Pla del Capellet: Plana d’antigues feixes de conreu amb una cova artificial feta per la 

gent del poble que hi anava a buscar terra(terra d’escudelles) per netejar i enllustrar 

les olles de la cuina i el terra de casa i també certs instruments de pagès. 

 

Plana del Violí: entre el pla del Bosc i el fons del Pou Maurici. Vist des del Puig de 

l’Àliga té forma de violí. 

 

Puig de les Forques: una forca és un aparell format per una barra horitzontal 

sostinguda per un o dos pals verticals, de la qual hi penja una corda amb un nus 

corredor que permet escanyar als comdemnats a mort. El lloc que es coneix amb 

aquest nom es diu així des de la guerra dels Segadors, quan es van penjar aquí varis 

segadors. 

 
Quintanes: muntanya on els pastors portaven a pasturar el ramat. S’anomenen 

quintanes als terrenys que es troben al voltant de les masies o castells i que no són 

mai tancades. Al 1627 els barons de Canyelles els van deixar al poble. Una quintana a 

Canyelles equival al doble que la de Vilafranca, que era de 4856 m2. 

 

Roca Foradada: Forat a la roca que es troba a la vessant oest de la carretera C-15. 

Aquest indret es diu que fou ocupat per bandolers i lladres als segles XVIII i XIX per 

assaltar diligències. També fou refugi i amagatall per a fer emboscades durant la 

guerra dels Carlins. 
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La Roca Foradada. 

 

Terrera: lloc situat a l’interior de l’actual urbanització Califòrnia on la gent de Canyelles 

anava per a recollir terra d’escudelles. 

 

Tres Torrents: nom antic que anomena la confluència dels torrents de Cal Dori, Cal 

Ferrer de la Llacunalba i la riera de les Passoles a la riera de Canyelles. 

 
Per tancar aquest apartat dedicat a la toponímia local, dediquem una nota a l’escut del 

municipi. L’escut s’instaurà al segle XX. El símbol del municipi és un escut de contorn 

tipus quadrilong francès amb fons d’or i branca de canya central de sinople (verda) 

sobre quatre barres de gules (vermelles) disposades en diagonal, de dreta a esquerra. 

(FLUVIÀ, A. de,  1982).          
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2.5. MAPA GENERAL DEL TERME 

 

 

 

Els números es corresponen als elements patrimonials de l’inventari. 
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2.6. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
 
El nivell de protecció legal del patrimoni a Canyelles es manifesta en els següents 

elements patrimonials i figures legals: 

- R-I-51-5235. BCIN. Castell de Canyelles. En virtut del decret de castells, de 
22.4.1949. Fitxa 32 . 

- Figura jurídica i data: Pla Especial d’Ordenació del Parc Comarcal d’Olèrdola de 
data, 11 de novembre de 1992. Ampliació de l’àmbit del Parc (Modificació del Pla) 
desembre 1997. 
Administració promotora i gestora:  
Diputació de Barcelona: 
Àrea d’Espais Naturals 
Servei de Parcs Naturals 
Fitxa 2. 

Cal citar que alguns dels elements patrimonials que hem fitxat es troben dins de 

diversos inventaris (així s’ha recollit a la base de dades de l’Inventari): Carta 

Arqueològica del Servei d’Arqueologia de la Generalitat i Inventari de Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya - dins l’apartat de Garraf- del Servei de Patrimoni 

Arquitectònic de la Generalitat. Aquests inventaris o catàlegs no suposen una 

protecció en si mateixos.  

2.7. ELS EQUIPAMENTS PATRIMONIALS. 

Si definim equipament patrimonial com aquell lloc on ens podem adreçar per a 

consultar o bé informar-nos sobre el patrimoni del municipi, hem de fer referència als 

arxius, museus i centres de divulgació del municipi. 

Segons aquesta definició només podem esmentar en aquest apartat  l’arxiu municipal 

allotjat a l’ajuntament i l’arxiu parroquial que sempre són la referència per obtenir les 

informacions sobre els continguts propis d’aquests equipaments.  
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2.8. ANÀLISI GLOBAL. VALORACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DE 
CANYELLES.  

L’inventari de patrimoni ha recollit 90 elements patrimonials. A continuació descrivim 

de manera abreujada el resultat de l’inventari. Es relacionen les característiques més 

destacades dels béns patrimonials de cadascuna de les tipologies localitzades al 

municipi. 

2.8.1. PATRIMONI IMMOBLE 

2.8.1.1. Edificis: Sota aquesta tipologia s’han inventariat vuit elements. Destaca 

l’església de Santa Magdalena (fitxa 31), que tot i que forma part d’un conjunt històric i 

artístic amb el Castell, l’hem volguda significar individualment pel seu valor patrimonial i 

per la seva presència física predominant 

al municipi.  

 

El nucli antic de Canyelles està format 

per una sèrie de cases que li atorguen 

una estètica única i que individualment 

destaquen: Ca la Quima (fitxa 30), Can 

Saba (fitxa 28), Ajuntament antic (fitxa 

26). 

Nucli antic de Canyelles. 

Cal Simó (fitxa 16) és un dels pocs exemples de masies que s’han conservat com una 

autèntica unitat agrícola amb la casa i les terres de conreu. No obstant això, també 

s’han inclòs d’altres masies que tot i estar molt desvirtuades respecte a la fesomia que 

devien tenir originalment, bé perquè les restauracions modernes no han respectat les 

estructures antigues - per exemple Cal Domingo (fitxa 83) - o bé perquè estan 

absolutament en runes - Cal Sidós (fitxa 81) i Cal Sidret (fitxa 82) -, són llocs que han 

estructurat el territori i els topònims dels qual segueixen estan molt presents entre els 

habitants del municipi. 

2.8.1.2. Conjunts arquitectònics: Entenem que el patrimoni immoble històric i artístic 

del municipi no ha de ser només un conjunt de d’edificis aïllats sinó, sobretot, un medi 

ambient singular que testimoniï la seva identitat històrica i cultural a través de la relació 
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dialèctica que es produeix entre tots els seus components. Aquesta és la realitat dels 

elements que han estat inventariats en aquest apartat. 

Les cases i els carrers del nucli antic de Canyelles (fitxa 29) són edificacions que 

participen de la relació descrita al paràgraf anterior i configuren un espai urbà únic que 

dóna identitat al municipi. 

El Castell de Canyelles (fitxa 32) és l’únic element catalogat com a BCIN del municipi, 

està relacionat amb els orígens del municipi i la seva presència urbana i simbòlica és més 

que significativa al poble. 

Can Ferrer de la Llacunalba (fitxa 21), deu ser una de les edificacions més antigues de 

Canyelles si atenem a l’origen del seu topònim del segle X. Aquesta construcció 

representa a Canyelles la relació entre el mas i la l’economia vitivinícola. Masies que a 

partir del segle XVIII, coincidint a la plantació de la vinya al Penedès i amb la 

comercialització dels vins que es produïen, van viure moments de gran d’esplendor. 

Moltes d’elles ens han arribat amb una quantitat d’elements relacionats amb la 

viticultura, signe de distinció d’aquest territori. Així, és habitual que aquestes masies 

tinguin celler, cups, premses, trepitjadores i en general, eines relacionades amb la 

vitivinicultura. 

Per acabar, el Pinar (fitxa 89), també participaria d’aquella relació entre habitatge i 

economia vitivinícola, tot i ser de factura més moderna. 

2.8.1.3. Elements arquitectònics: Disset són els components d’aquesta categoria de 

patrimoni a Canyelles.  

 

Barraca de vinya. 
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Les barraques de pedra sumen el nombre més elevat dins d’aquesta tipologia, amb onze 

elements (fitxes 5, 7, 9, 11, 17, 19, 40, 72, 74, 75, 76). Aquest element molt comú en el 

passat al paisatge rural d’aquestes terres - amb el component etnogràfic que això 

suposa -, és molt destacat al municipi.  

L’elaboració de calç amb les tècniques tradicionals queda patent en les restes de tres 

forns localitzats, els forns del fondo de l’Obaga I i II (fitxes 6 i 4 respectivament). Tot i 

estar en runes, permeten interpretar encara la utilització d’aquestes curioses 

estructures. Especialment rellevant és el forn de calç del camí de Canyelles (fitxa 74), 

que es troba en millor estat que els anteriors i és d’una tipologia constructiva menys 

freqüent, ja que no aprofita cap marge (veure fitxa). La seva conservació representaria 

una oportunitat única des del punt de vista pedagògic d’explicar el procés d’elaboració 

de la calç.  

Han estat també localitzats dos pous, el pou Maurici (fitxa 39) i el pou del Pla del Bosc 

(fitxa 15). Destaca sobretot el primer, un punt de referència de la geografia local ubicat 

en la confluència de vàries rieres. 

Per tancar aquesta tipologia cal citar la creu de l’atri (fitxa 33), símbol sempre apreciat per 

la població i relacionat amb alguns elements del costumari popular (veure fitxa). 

2.8.1.4. Jaciments arqueològics:  

Els jaciments arqueològics localitzats al municipi són quatre, cap d’ells sembla 

especialment prolífic, ja que en alguns casos el procés d’urbanització els ha afectat 

directament i en altres es desconeix l’extensió real del jaciment. Resulta xocant que el 

nombre de jaciments sigui tan escàs si es té en compte que el municipi veí d’Olèrdola 

és un dels més rics de les comarques del Penedès, en el nombre d’aquest element 

patrimonial, tot i que les extensions municipals siguin sensiblement diferents. Les 

troballes localitzades corresponen bàsicament a l’edat de ferro i el període iber (s. VI-I 

a.c), com Can Dori (fitxa 43), Llacunalba (fitxa 42) i l’era d’en Po Ros (fitxa 41). El 

jaciment del Coll de l’Àliga es data amb anterioritat als anteriors (fitxa 22).  

És important comentar en aquest punt que hi ha edificis i conjunts arquitectònics que 

tot i estar inclosos en aquestes tipologies, són susceptibles d’un estudi arqueològic 

tant als terrenys que l’envolten com en treballs de restauració i rehabilitació que es 

puguin portar a terme a l’immoble. Valgui citar com a exemples: el castell, l’església de 

Sta. Magdalena o qualsevol de les masies antigues o cases del nucli antic. 
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2.8.1.5. Obra civil: Tres carrerades han estat recollides en aquest apartat tipològic. 

Per carrerades entenem els camins ramaders centenaris per on els ramats feien la 

transhumància des dels Pirineus i altres muntanyes fins a la terra baixa o la marina i 

on els ramats tenien el dret de pas. Aquests camins públics són de la comunitat 

autònoma i estan protegits per la llei 3/1995 de 23 de març, de vies pecuàries. Tot i 

que tipològicament s’hagin de recollir en aquest àmbit, destaca el component natural 

d’aquest element. Tot i ser el producte de l’actuació humana, en alguns casos les 

carrerades han acabat convertint-se en passadissos verds amb un valor natural 

realment important.  

Les carrerades de Carro (fitxa 70) i la del Camí vell de Vilafranca (fitxa 20) han quedat 

absolutament desvirtuades pel procés d’urbanització esdevingut al municipi, de tal 

manera que avui dia coincideixen amb trams de camins asfaltats on el trànsit rodat és 

elevat, cosa que ha significat una pèrdua de la seva identitat original. L’única 

carrerada que ha conservat en bona part el seu traçat original sense que hagi estat 

alterat significativament ha estat la carrerada de la Cerdanya (fitxa 1), una de les 

carrerades més grans del Penedès. 

La font del Bosc (fitxa 12) ubicada en un espai interessant des del punt de vista 

natural i la font de la Llacunalba (fitxa 18) molt pressionada pel procés 

d’urbanització i amb signes evidents de degradació, complementen aquest grup 

patrimonial. 
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2.8.2. PATRIMONI MOBLE 

2.8.2.1. Element urbà: Les fonts urbanes representen un subgrup destacat dins 

d’aquesta tipologia, les sis fonts localitzades es reparteixen per tot el poble de 

Canyelles (fitxes 13, 23, 24, 27, 34, 38). Construïdes en pedra, d’una manera similar, 

constitueixen uns espais urbans amb un cert ordre estilístic. 

L’altre element fitxat en aquest apartat tipològic ha estat l’escultura de la plaça 11 de 

setembre (fitxa 25), obra d’un artista local i única representació escultòrica del 

municipi. 

 

L’escultura de la plaça 11 de setembre. 

2.8.2.2. Objectes: Els Gegants de Canyelles (fitxa 90) han estat inclosos en aquest 

apartat. Tot i tractar-se de figures modernes estan lligades a la història del municipi, ja 

que representen Joaquim de Terré i Pons i la seva dona Elisabeth de Ciurana, 

personatges que apareixen citats com a barons de Canyelles l'any 1627, primera 

constància documental que a un senyor de Canyelles se li reconegui el títol de baró. A 

banda d’aquest fet, els Gegants s’han convertit en un dels elements més destacats 

dels balls populars i tradicionals de Canyelles.  

2.8.2.3. Col·leccions: Cinc són les col·leccions que s’han pogut identificar amb un 

valor etnogràfic rellevant i amb una coherència tipològica i/o d’especialitat. Quatre 

d’elles tenen en comú la temàtica: la maquinària i les eines vitivinícoles: la col·lecció 

d’eines de camp i del celler de Ca la Rossa (fitxa 35), la col·lecció d’eines vitivinícoles 

de Salvador Rovira (fitxa 36) i la col·lecció d’objectes antics de Vicente Collado (fitxa 

80). Aquesta última resulta la més espectacular per la quantitat i qualitat de les peces, 

moltes d’elles eines i màquines relacionades amb l’agricultura, tot i que també hi ha 

moltes peces d’altres àmbits. La resta de col·leccions, més humils pel que fa al nombre 
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de peces, són bàsicament d’eines, estris i màquines relacionades amb el treball local 

del cereal i sobretot de la vinya. La conservació d’aquests tipus d’elements (eines, 

màquines i objectes diversos) és una manera de preservar la memòria històrica de 

l’activitat que ha caracteritzat aquest territori en els últims 200 anys: la vitivinicultura. 

D’aquesta manera s’alimenta un tema amb una vessant cultural important, l’elaboració 

tradicional del vi. 

 

Trepitjadora de la col·lecció d’eines 
vitivinícoles de Salvador Rovira. 

Les altres dos col·leccions recollides en aquest Inventari han estat la col·lecció de 

màquines, utensilis i material pirotècnic de la Pirotècnia Igual (fitxa 51), relacionada 

amb una empresa de gran tradició i arrelament a Canyelles, i la Col·lecció de pintura 

ràpida de la festa major de Canyelles (fitxa 50), vinculada a una convocatòria artística 

de llarga tradició a Canyelles.  

 

2.8.3. PATRIMONI DOCUMENTAL 

2.8.3.1. Fons d’imatges: En aquest apartat s’han detectat dues col·leccions d’imatges 

de Canyelles, una sèrie d’imatges del municipi de l’any 1958 (fitxa 88), fotografiada pel 

que va ser rector de Canyelles Mn. Joaquim Rua, i un altre de l’any 1970 (fitxa 44)  

realitzada pel fotògraf Ramon Perelló. Ambdues resulten interessants ja que 

corresponen sèries fetes per un mateix autor que fotografià diferents paisatges i 

edificis d’interès al municipi. Són documents gràfics de gran interès. 

2.8.3.2. Fons documentals: Els elements significatius d’aquesta tipologia són l’arxiu 

municipal (fitxa 45) i l’arxiu parroquial (fitxa 46). El primer destaca perquè té 

documentació des del segle XVIII pròpia de la gestió municipal. Cal destacar el fet que 
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l’arxiu està ordenat segons els criteris arxivístics actuals. L’arxiu parroquial ha estat 

inventariat tot i que els documents que alberga són moderns (anys 70 del segle XX), 

però com arxiu s’ha de considerar, ja que pot resultar útil i d’interès per afrontar estudis 

des de diferents camps d’estudi.  

 

2.8.4. PATRIMONI IMMATERIAL 

2.8.4.1. Manifestacions festives: La festa major i la festa major petita de Canyelles 

(fitxes 71 i 58 respect.) han estat inventariades, perquè són les manifestacions que 

aglutinen pràcticament tots els elements del folklore i les tradicions populars del 

municipi. L’Inventari recull també les caramelles de Canyelles (fitxa 52), molt arrelades 

al poble i amb moments de gran qualitat artística al llarg del segle XX. Altres 

manifestacions festives avui dia desaparegudes han estat igualment incloses: la 

benedicció de les cases “sal pas” (fitxa 53), la festa del Sagrat Cor (fitxa 56) i la festa 

de l’Ascensió (fitxa 57). Per últim, una festa de nova ha estat recollida: la fira de Sta. 

Llúcia (fitxa 87), que sembla haver arrelat al municipi amb gran força i que per la 

convocatòria de públic que atrau es pot convertir en el futur en una fira que traspassi 

els límits municipals i fins i tot comarcals pel que fa a la seva projecció.  

2.8.4.2. Tècniques artesanals: En aquest apartat han estat incloses dues tècniques 

constructives que servien per aixecar dues construccions molt comunes en el passat 

recent d’aquest territori, la construcció de barraques de vinya i / o de pastor (fitxa 62) i 

la construcció i funcionament dels forns de calç (fitxa 61). Algunes de les persones 

més grans del municipi havíem treballat utilitzant aquestes tècniques pròpies de les 

terres on abunda la pedra calcària. Són professions que han desaparegut. 

2.8.4.3. Tradició Oral: En aquesta tipologia s’han recollit quatre elements que pel seu 

coneixement popular són destacats, quatre històries de les que resulta difícil separar 

el que és real del que no, però que han anant passant a través de generacions per 

arribar als nostres dies (fitxes 63, 64, 65, 67). Cal citar específicament a dues 

persones de Canyelles que són fonts orals de gran valor i que ens han ajudat a 

completar aquest apartat de l’estudi, el senyor Tonet Hill i el senyor Marcel Bertrán. 

És important citar en aquest apartat la gran aportació que han significat els successius 

programes de la festa major de Canyelles, els quals en diferents anys han recollit a 

través del senyor Joan Hill moltes històries o anècdotes explicades oralment per la 
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població del municipi. En aquest estudi només hem recollit les que hem cregut més 

populars i riques, però cal dir que la feina de recopilació publicada als programes és 

admirable en aquest camp. 

2.8.4.4. Música i dansa: Componen aquest apartat set elements patrimonials. El ball 

de la Patusca (fitxa 59), perdut en el temps i recollit pel Costumari Català de J. 

Amades (Amades, 1936), estava relacionat amb el calendari agrari, ja que es ballava 

després d’acabar la collita dels cereals.  

Quatre goigs dedicats a les advocacions religioses locals (fitxes 37, 78, 79, 86) i dues 

cobles també de caràcter religiós (fitxes 84 i 85) completen la tipologia de música i 

dansa. 

2.8.4.5. Costumari: S’han inventariat quatre elements; un relacionat amb el ritus 

funerari, el trasllat dels difunts (fitxa 54); un altre amb la manera de pagar els oficis 

religioses de l’anomenada setmana de les ànimes, el vi de les ànimes (fitxa 55); un 

que recull un ritual contra les tempestats (fitxa 66) i un altre sobre la benedicció del 

terme de Canyelles (fitxa 60). 

 

2.8.5. PATRIMONI NATURAL 

2.8.5.1. Zones d’interès natural: Els quasi 14,23  quilòmetres quadrats d’extensió 

municipal han permès inventariar vuit zones d’interès natural. L’extensió municipal 

inclosa al Parc d’Olèrdola (fitxa 2) és la zona d’interès natural més important del 

municipi i l’única que té una protecció legal, ja que existeix un Pla Especial 

d’Ordenació del Parc des de l’any 1992, ampliat l’any 1997. Dins dels seus límits, 

hem volgut destacar amb fitxa pròpia una àrea que té un valor destacat: el Fondo 

de la l’Obaga (fitxa 77), que representa una unitat geogràfica molt ben delimitada 

en la que es troben diferents barraques de pedra i forns de calç.  

La Riera de Vilafranca / Canyelles (fitxa 3) ha estat recollida com element 

patrimonial dintre d’aquesta tipologia perquè configura un espai molt destacat des 

del punt de vista natural, ja que es poden trobar comunitats vegetals pròpies del 

bosc de ribera, alberedes i alzinars. El valor ecològic és evident i únic en el sentit 

que no són comunitats que abundin al municipi. 
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El bosc del Collet (fitxa 69) també s’ha inventariat per ser una les masses forestals 

més destacades del municipi on el procés d’urbanització no ha irromput, mentre 

que la Roca Foradada (fitxa 8) és un espai amb una formació rocosa única. 

 

Bosc del Collet. 

 

En aquest apartat es recullen també tres jaciments paleontològics, el de Mas Rossell 

(fitxa 48), el de Cal Valent (fitxa 47) i el de Can Casanova (fitxa 49). Els dos primers 

són petits i pobres, l’últim resulta una mica més interessant. 

Malgrat no haver estat catalogat en una fitxa, perquè la seva ubicació no és 

puntual sinó que es dóna pràcticament a tot el municipi, és important constatar el 

valor paisatgístic que Canyelles té com a resultat del conreu vitícola del seu 

territori. I és que la cultura es plasma també en les creacions de l’home sobre el 

territori, en les seves formes d’assentament configurades històricament. El territori on 

són patents les empremtes de l’activitat humana és també patrimoni cultural per 

excel·lència, per això el paisatge d’una part important de Canyelles sintetitza la forma 

que una comunitat ha donat a la seva terra. El paisatge natural és cultural des 

d’aquest punt de vista. Part del paisatge natural de Canyelles és en la seva part més 

humanitzada, cultura del vi. 

 

2.8.5.2. Espècimens botànics singulars: Aquesta tipologia la conformen tres 

arbres que tenen un valor simbòlic, per la seva ubicació i edat, a la vegada que 

destaquen per les seves mides. Aquestes característiques comunes es donen en 

el Pi gros (fitxa 14), el lledoner del carrer nou (fitxa 68) i el pi del Capellà (fitxa 10). 
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3. RESUM GRÀFIC  

Per concloure l’anàlisi global assenyalem a continuació alguns dels resultats més 

destacats mitjançant algunes gràfiques. 

 
 

ÀMBITS DE PATRIMONI
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12%
Patrimoni immoble

Patrimoni moble

Patrimoni documental

Patrimoni immaterial

Patrimoni natural

 
 
En aquesta primera gràfica podem observar que la gran majoria d’elements 

patrimonials fitxats corresponen a l’àmbit del patrimoni immoble seguit del patrimoni 

immaterial. Les dues representen un 70 % del total dels elements. No és d’estranyar 

que aquests dos àmbits siguin els dominants. L’abundància d’edificis i d’elements 

arquitectònics dispersos com son les barraques de vinya, les fonts i els forns de calç 

trobats al municipi formen el conjunt d’elements més significatius. El patrimoni 

immaterial localitzat és abundant gràcies a les fonts orals privilegiades que hem 

consultat. D’altre banda, la geografia del municipi determina també una important 

presència d’espais d’interès natural, tot i el creixement urbanístic experimentat des 

dels anys 70.    
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TIPOLOGIA DEL PATRIMONI
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La gràfica superior ens mostra que els elements patrimonials es troben molt repartits, 

però destaca de manera especial els elements arquitectònics amb un 19%. Les zones 

d’interès natural i els edificis amb un 9% cadascun i les manifestacions festives, 

música i dansa, i obra civil amb un 8% són les categories que seguirien en quant a 

presència destacada.  

A la vista de les dues gràfiques presentades és fàcil concloure que el patrimoni 

immoble de Canyelles presenta un potencial destacat a l’hora de convertir-se en un 

atractiu del que es pugui fer difusió per tal d’obtenir un rendiment econòmic i social, no 

tant pel que fa a edificis singulars - que n’hi ha pocs -, sinó per la importància que 

poden adquirir els conjunts arquitectònics del Castell i el nucli antic de Canyelles i pels 

elements arquitectònics dispersos pel territori: construccions tradicionals de pedra 

seca: pous, barraques de vinya i forns de calç. Cal assenyalar a més, que s’ha pogut 

recuperar la tècnica constructiva d'aquests dos últims tipus d’elements, gràcies al 

testimoni directe de veïns de Canyelles que en van utilitzar i construir. D’aquesta 

manera, aquests elements que formen part de la riquesa patrimonial del municipi es 

poden convertir en un interessant recurs turístic i cultural.  
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Cal tenir en compte dos factors que són importants a l’hora de valorar el patrimoni i l’ús 

que se’n pugui fer. Un primer factor és la titularitat, o propietat de l’element o de l’espai 

en que s’ubica. Per això mostrem la següent gràfica: 

 

TITULARITAT DEL PATRIMONI

49%51%
Privada
Pública

 
 
En aquesta gràfica s’aprecia que la titularitat està repartida gairebé al 50% entre 

pública i privada. Aquesta relació resulta per l’elevada quantitat d’elements de 

patrimoni immaterial que són de titularitat pública per sistema. No obstant això, la 

majoria d’elements immobles o mobles són de titularitat privada. Els elements com els 

jaciments arqueològics o les zones d’interès natural es troben en propietats privades, 

però s’ha de tenir en compte que l’actuació sobre aquests béns està regulada per una 

legislació que defineix els drets i deures d’aquests propietaris. 

Cal destacar que els elements arquitectònics com les barraques de vinya i els forns de 

calç són propietat de particulars, tot i presentar-se en moltes ocasions en estat 

d’abandó o en condicions de conservació inadequades. 
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Juntament amb la titularitat, l’estat de conservació és fonamental per a poder elaborar 

un pla de viabilitat per l’aprofitament dels recursos patrimonials. 

En aquests punt cal esmentar que les tradicions orals i el patrimoni immaterial en 

general, no són susceptibles d’entrar en valoració d’estat de conservació, per això a la 

gràfica hem afegit el camp de no avaluable per a indicar aquest fet. 
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El 42% del total d’elements es troben en un  estat de conservació bo, mentre que el 

18% està en estat regular i tan sols el 13% resten en un estat dolent o molt dolent. 

Això ens indica que hi ha molts dels elements fitxats que es poden aprofitar i que no 

estan irreversiblement danyats. Ara bé, aquests percentatges lluny d’incitar a una 

posició acomodatícia, haurien de servir per orientar els esforços en reflexió i recursos 

que evitin que els elements ara considerats en la categoria de conservació regular o 

bo  passin a engrandir el grup dels considerats dolents. Resulta evident assenyalar 

que el temps és un factor vital per tal d’aturar el deteriorament de la manera més 

eficaç possible. La conservació preventiva i les tasques de restauració s’han de tenir 

en compte si no es volen perdre irremissiblement. 
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Si es tracta particularment les categories d’edifici, elements arquitectònics i conjunts 

arquitectònics, tipologies que per la seva entitat tenen una gran presència física en el 

paisatge, veiem que la seva distribució pel municipi ens indica una àmplia dispersió 

enfront dels elements localitzats dins els nuclis urbans. Barraques de vinya, forns de 

calç i masies serien els elements que trobem dispersos.  
(Gràfica amb nombres absoluts, no %) 

8

21

Localització d'edificis, elements i conjunts arquitectònics

Nucli urbà Dispers
 

Cal tenir present però, que els elements arquitectònics que es troben dispersos pel 

municipi, fora dels nuclis urbans presenten una conservació més aviat deficient com 

demostra la següent gràfica.  
(Gràfica amb nombres absoluts, no %) 

10

4

7

Estat de conservació d'elements arquitectònics fora dels nuclis urbans

Bo Regular Dolent
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D’altra banda, els elements d’aquests tres grups localitzats dins els nuclis urbans 

presenten el la seva major part un bon estat de conservació com demostra la gràfica 

adjunta, cal destacar l’absència d’elements en mal estat dins aquesta categoria. (Gràfica 

amb nombres absoluts, no %) 

7

1

0

Estat de consevació d'elements arquitectònics dins el nucli urbà

Bo Regular Dolent

 
 
Els set elements en bon estat es troben dins el casc antic de Canyelles mentre que el 

que es troba en estat regular és una barraca de vinya situada a la urbanització Les 

Palmeres. Aquest fet mostra un estat de conservació del nucli antic en general bo. 
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Un últim anàlisi gràfic ens situa cronològicament els elements patrimonials “físics”, 

entenent com a tal els que no pertanyen al patrimoni immaterial, ni a les zones 

d’interès natural, ni als espècimens botànics. (Gràfica amb nombres absoluts, no %) 

Estil, època
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No és estrany la gran quantitat d’elements patrimonials s’adscriguin al període 

contemporani, ja que és obvi que quan més temps ha passat des de la construcció 

d’un determinat element més difícil és que hagi arribat als nostres dies en un estat de 

conservació adequat. Cal remarcar un altre cop la importància al municipi de les 

construccions tradicionals de pedra seca (barraques, forns de calç, pous,...) que es 

reparteixen per tot el municipi i que van tenir el seu moment àlgid d’ús entre el 

començament del segle XIX i inicis del segle XX.   

Seguint una mica la lògica descrita per la qual quan més ens allunyem en el temps 

menys elements patrimonials trobem, s’observa que tant d’època Moderna com la 

Medieval han arribat pocs elements a l’actualitat. A aquest fet també contribueix que la 

població de Canyelles fins a la segona meitat del segle XX era certament petita. 

Seguint enrera en el temps, trobem quatre jaciments arqueològics dels quals 3 daten 

d’època ibèrica i 1 d’època prehistòrica indeterminada. 

Per últim cal fer esment dels jaciments paleontològics (3 en total), que queden fora de 

l’escala cronològica humana 
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4. RESULTAT DE L’INVENTARI. LLISTAT DELS ELEMENTS PATRIMONIALS. 

L’inventari consta de 90 fitxes. En les pàgines següents apareixen els llistat dels 

elements inventariats. La primera llista està ordenada atenent a l’àmbit i la tipologia 

de l’element fitxat, la segona per ordre numèric tal i com apareixen a la base de 

dades. 
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Inventari del Patrimoni Cultural 
Llistat per àmbit i tipologia. 
  

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.1 Patrimoni immoble Edifici AJUNTAMENT ANTIC 26 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CA LA QUIMA 30 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAL DOMINGO 83 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAL SIDÓS 81 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAL SIDRET 82 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAL SIMÓ 16 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAN SABA / CAN SABAT 28 
1.1 Patrimoni immoble Edifici ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA 31 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic CAN FERRER DE LA LLACUNALBA 21 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic CASTELL DE CANYELLES 32 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic EL PINAR 89 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic NUCLI ANTIC DE CANYELLES 29 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA AVDA. DE CANYELLES / AVDA. DE  19 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DE LA CARRETERA DE SANT PERE  40 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DE LA CARRETERA DE SANT PERE  72 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DE LA COGULLADA 9 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DE LES PALMERES 17 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DEL CAMÍ DE CANYELLES 74 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DEL CAMÍ DE CANYELLES -  75 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DEL CAMÍ DE CANYELLES -  76 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DEL FONDO DE L'OBAGA (I) 7 

   

   38



Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DEL FONDO DE L'OBAGA (II) 5 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic BARRACA DEL FONDO DEL COCÓ 11 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic CREU DE L'ATRI / CREU DEL PADRÓ 33 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic FORN DE CALÇ DEL CAMÍ DE CANYELLES 73 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic FORN DE CALÇ DEL FONDO DE L'OBAGA (I) 6 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic FORN DE CALÇ DEL FONDO DE L'OBAGA (II) 4 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic POU DEL PLA DEL BOSC 15 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic POU MAURICI 39 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment CAN DORI 43 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment COLL DE L'ÀLIGA 22 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment ERA D'EN PO ROS 41 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment LLACUNALBA 42 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil CARRERADA DE CARRO 70 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil CARRERADA DE LA CERDANYA 1 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil CARRERADA DEL CAMÍ VELL DE VILAFRANCA 20 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil FONT DE LA LLACUNALBA / FONT DE LES  18 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil FONT DEL BOSC 12 
2.1 Patrimoni moble Element urbà ESCULTURA DE LA PLAÇA 11 DE SETEMBRE 25 
2.1 Patrimoni moble Element urbà FONT DE LA MARE DE DÉU 13 
2.1 Patrimoni moble Element urbà FONT DE LES QUINTANES 38 
2.1 Patrimoni moble Element urbà FONT DE SANTA MAGDALENA 24 
2.1 Patrimoni moble Element urbà FONT DEL BARRI DE CAL XUM 23 
2.1 Patrimoni moble Element urbà FONT DEL CARRER NOU 34 
2.1 Patrimoni moble Element urbà FONT DEL FRARE PERE DE CANYELLES 27 
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
2.2 Patrimoni moble Objecte GEGANTS DE CANYELLES 90 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció COL·LECCIÓ DE PINTURA RÀPIDA FESTA MAJOR 50 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció COL·LECCIÓ D'EINES DE CAMP I DE CELLER DE  35 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció COL·LECCIÓ D'EINES VITIVINÍCOLES DE  36 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció COL·LECCIÓ D'OBJECTES ANTICS DE VICENTE  80 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció COL·LECCIÓ IGUAL DE MÀQUINES, UTENSILIS I  51 
3.1 Patrimoni documental Fons imatges COL·LECCIÓ D'IMATGES DE CANYELLES DE  88 
3.1 Patrimoni documental Fons imatges COL·LECCIÓ D'IMATGES DE CANYELLES DE  44 
3.2 Patrimoni documental Fons documental ARXIU MUNICIPAL 45 
3.2 Patrimoni documental Fons documental ARXIU PARROQUIAL 46 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives BENEDICCIÓ DE LES CASES "SALPÀS" 53 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives CARAMELLES 52 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA DE L'ASCENSIÓ 57 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA DE SANT NICOLAU / FESTA MAJOR  58 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA DEL SAGRAT COR 56 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA MAJOR DE CANYELLES 71 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FIRA DE STA LLÚCIA 87 
4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals CONSTRUCCIÓ DE LES BARRAQUES DE VINYA /  62 
4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals CONSTRUCCIÓ I FUNCIONAMENT DELS FORNS  61 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral ACCIDENT MORTAL AL CAMPANAR 65 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral EL FORN DE LA GAVATXA 63 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral INCENDI EN UN RETAULE DE L'ESGLÉSIA 67 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral LA DESAPARICIÓ DE DOS SOLDATS FRANCESOS 64 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa "COBLAS DE LA SANTÍSSIMA IMATGE DEL ECCE 85 
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa "COBLES DE LA SACRATISSIMA PASSIÓ Y MORT  84 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa "GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS  37 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa BALL DE LA PATUSCA 59 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa GOIGS A LLAOR DE LA GLORIOSA I SANTA  78 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa GOIGS EN LLOANÇA DE SANT NICOLAU DE  79 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa GOIGS EN LLOANÇA DE SANTA MARIA DE  86 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari BENEDICCIÓ DEL TERME 60 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari EL TRASLLAT DELS DIFUNTS 54 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari EL VI DE LES ÀNIMES 55 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari RITUAL CONTRA LES TEMPESTATS 66 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes BOSC DEL COLLET 69 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes FONDO DE L'OBAGA 77 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE CAL VALENT 47 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE CAN  49 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE MAS ROSSELL 48 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes LA ROCA FORADADA 8 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes PARC D'OLÈRDOLA 2 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes RIERA DE VILAFRANCA / RIERA DE CANYELLES 3 
5.2 Patrimoni natural Especimens botànics EL PI GROS 14 
5.2 Patrimoni natural Especimens botànics LLEDONER DEL CARRER NOU 68 
5.2 Patrimoni natural Especimens botànics PI DEL CAPELLÀ 10 
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Inventari del Patrimoni Cultural 
Llistat per NUMERACIÓ (segons apareixen a la base de dades). 

Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
 1 CARRERADA DE LA CERDANYA 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 2 PARC D'OLÈRDOLA 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 3 RIERA DE VILAFRANCA / RIERA DE CANYELLES 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 4 FORN DE CALÇ DEL FONDO DE L'OBAGA (II) 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 5 BARRACA DEL FONDO DE L'OBAGA (II) 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 6 FORN DE CALÇ DEL FONDO DE L'OBAGA (I) 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 7 BARRACA DEL FONDO DE L'OBAGA (I) 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 8 LA ROCA FORADADA 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 9 BARRACA DE LA COGULLADA 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 10 PI DEL CAPELLÀ 5.2 Patrimoni natural Especimens botànics 
 11 BARRACA DEL FONDO DEL COCÓ 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 12 FONT DEL BOSC 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 13 FONT DE LA MARE DE DÉU 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 14 EL PI GROS 5.2 Patrimoni natural Especimens botànics 
 15 POU DEL PLA DEL BOSC 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 16 CAL SIMÓ 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 17 BARRACA DE LES PALMERES 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 18 FONT DE LA LLACUNALBA / FONT DE LES  1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 19 BARRACA AVDA. DE CANYELLES / AVDA. DE  1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 20 CARRERADA DEL CAMÍ VELL DE VILAFRANCA 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 21 CAN FERRER DE LA LLACUNALBA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
 22 COLL DE L'ÀLIGA 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 23 FONT DEL BARRI DE CAL XUM 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 24 FONT DE SANTA MAGDALENA 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 25 ESCULTURA DE LA PLAÇA 11 DE SETEMBRE 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 26 AJUNTAMENT ANTIC 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 27 FONT DEL FRARE PERE DE CANYELLES 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 28 CAN SABA / CAN SABAT 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 29 NUCLI ANTIC DE CANYELLES 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 30 CA LA QUIMA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 31 ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 32 CASTELL DE CANYELLES 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 33 CREU DE L'ATRI / CREU DEL PADRÓ 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 34 FONT DEL CARRER NOU 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 35 COL·LECCIÓ D'EINES DE CAMP I DE CELLER DE  2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 36 COL·LECCIÓ D'EINES VITIVINÍCOLES DE  2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 37 "GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS  4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
 38 FONT DE LES QUINTANES 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 39 POU MAURICI 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 40 BARRACA DE LA CARRETERA DE SANT PERE  1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 41 ERA D'EN PO ROS 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 42 LLACUNALBA 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 43 CAN DORI 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 44 COL·LECCIÓ D'IMATGES DE CANYELLES DE  3.1 Patrimoni documental Fons imatges 
 45 ARXIU MUNICIPAL 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
 46 ARXIU PARROQUIAL 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 47 JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE CAL VALENT 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 48 JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE MAS ROSSELL 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 49 JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE CAN  5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 50 COL·LECCIÓ DE PINTURA RÀPIDA FESTA MAJOR 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 51 COL·LECCIÓ IGUAL DE MÀQUINES, UTENSILIS I  2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 52 CARAMELLES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 53 BENEDICCIÓ DE LES CASES "SALPÀS" 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 54 EL TRASLLAT DELS DIFUNTS 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 
 55 EL VI DE LES ÀNIMES 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 
 56 FESTA DEL SAGRAT COR 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 57 FESTA DE L'ASCENSIÓ 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 58 FESTA DE SANT NICOLAU / FESTA MAJOR  4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 59 BALL DE LA PATUSCA 4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
 60 BENEDICCIÓ DEL TERME 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 
 61 CONSTRUCCIÓ I FUNCIONAMENT DELS FORNS  4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals 
 62 CONSTRUCCIÓ DE LES BARRAQUES DE VINYA /  4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals 
 63 EL FORN DE LA GAVATXA 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 64 LA DESAPARICIÓ DE DOS SOLDATS FRANCESOS 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 65 ACCIDENT MORTAL AL CAMPANAR 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 66 RITUAL CONTRA LES TEMPESTATS 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 
 67 INCENDI EN UN RETAULE DE L'ESGLÉSIA 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 68 LLEDONER DEL CARRER NOU 5.2 Patrimoni natural Especimens botànics 
 69 BOSC DEL COLLET 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
 70 CARRERADA DE CARRO 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 71 FESTA MAJOR DE CANYELLES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 72 BARRACA DE LA CARRETERA DE SANT PERE  1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 73 FORN DE CALÇ DEL CAMÍ DE CANYELLES 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 74 BARRACA DEL CAMÍ DE CANYELLES 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 75 BARRACA DEL CAMÍ DE CANYELLES -  1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 76 BARRACA DEL CAMÍ DE CANYELLES -  1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 77 FONDO DE L'OBAGA 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 78 GOIGS A LLAOR DE LA GLORIOSA I SANTA  4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
 79 GOIGS EN LLOANÇA DE SANT NICOLAU DE  4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
 80 COL·LECCIÓ D'OBJECTES ANTICS DE VICENTE  2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 81 CAL SIDÓS 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 82 CAL SIDRET 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 83 CAL DOMINGO 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 84 "COBLES DE LA SACRATISSIMA PASSIÓ Y MORT  4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
 85 "COBLAS DE LA SANTÍSSIMA IMATGE DEL ECCE 4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
 86 GOIGS EN LLOANÇA DE SANTA MARIA DE  4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
 87 FIRA DE STA LLÚCIA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 88 COL·LECCIÓ D'IMATGES DE CANYELLES DE  3.1 Patrimoni documental Fons imatges 
 89 EL PINAR 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 90 GEGANTS DE CANYELLES 2.2 Patrimoni moble Objecte 
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ELEMENTS NO FITXATS 

 
 

Ambit Tipologia Nom Descripció raó no inclusió 
1 Patrimoni 
immoble 

1.3 element 
arquitectònic 

Construcció ctra. Sant 
Pere de Ribes 

Construcció de 4 x 6 m amb forats de biga que marquen una 
separació entre planta baixa i pis, està al costat de la barraca 
II de la ctra. de Sant Pere de Ribes. 

No té unes característiques constructives 
especialment interessants. Està construït 
amb una tècnica molt comuna. 

1 Patrimoni 
immoble 

1.3 element 
arquitectònic 

Barraca sud de la 
Serra del Cavall 

Barraca de vinya de pedra seca de la que es conserva tan 
sols una tercera part des del terra. UTM 927 727, sota la línia 
elèctrica. 

Molt mal estat de conservació. 

1 Patrimoni 
immoble 

1.4 Jaciment Voltants de Cal Simó Als anys 80 Josep Miret i Mestre realitzà vàries prospeccions 
a la zona de la comarca del Garraf. En aquestes 
prospeccions localitzà un fragment de ceràmica ibèrica als 
voltants de la Masia de Cal Simó.

Ni a la Carta Arqueològica, ni en la 
prospecció directa que hem realitzat 
s'han localitzat restes que indiquin la 
presència d'un jaciment.

1 Patrimoni 
immoble 

1.4 Jaciment Puig de les Forques Hi ha notícies que al cim del puig s'hi localitzà un fragment 
d'àmfora d'època romana segons el llibre de 'Canyelles 
Mil·lenària'. 

Ni a la Carta Arqueològica, ni en la 
prospecció directa que hem realitzat 
s'han localitzat restes que indiquin la 
presència d'un jaciment.

1 Patrimoni 
immoble 

1.5 Obra civil Pont de Ferro Pont fet de ciment i pedra a principis del segle XX. És un 
referent toponímic al municipi. 

No té unes característiques constructives 
especialment interessants. Està construït 
amb una tècnica molt comuna. 

4 Patrimoni 
immaterial 

4.5 Tradició 
oral 

Anècdotes del passat Recull de fets simpàtics i curiosos que denoten el tarannà del 
poble que s'han anat transmetent oralment i que recentment 
van recollir en el Programa de la festa major de 1994. 

Els fets de que parlen no es relacionen 
amb cap moment històric concret 
important i no tenen prou entitat per 
considerar-los individualment.. 

5 Patrimoni 
Natural 

5.1 Zones 
d'interès 

Cocó d'en Bou Cocó on hi ha informació que hi abeurava el ramat un veí de 
la zona. Al lloc on hi ha d'haver el cocó hi ha una construcció 
del segle XX amb volta rebaixada de rajola. 

El cocó no està visible. 

5 Patrimoni 
Natural 

5.1 Zones 
d'interès 

Fondo del Cocó 
 d'en Bou 

Fondal ple de brolla que esdevé un referent toponímic del 
municipi. 

Fondal sense arbrat i molt ple de brolla, 
en procés de recuperació. 
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