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1. CRÈDITS I AGRAÏMENTS. 
 

L’elaboració del Mapa del Patr imoni Cultura l de Carm e, del que la presen t 

memòria n’és la culm inació, és fruit de la pe tició efectuada pel m unicipi de Carme a la 

Diputació de Barcelona. Aquesta, a través  de la seva Of icina de Patr imoni Cultural, va 

encarregar la tasca de realit zació i redacció del Mapa a le s arqueòlogues i historiadores 

Jordina Sales Carbonell i Natalia Salazar Ortiz. 

 

Volem expressar el nostre agraïm ent a tots aquells que han col·laborat d’alguna 

manera en l’elaboració d’aquest Mapa del Patrimoni Local (tant a nivell logístic com 

facilitant-nos informació), entre ells sobret ot al personal de l’ajuntam ent de Carm e i a  

propietaris i m asovers. Mereixen una m enció destacada l’A ntonio Moreno i el Ricardo 

Prades, que ens han acompanyat a llocs inaccessibles i ens h an regalat bona part del seu 

temps; també Antonio Sonet, Miquel Catasús, Sisco Riba, Pere Vent ura, Pere Aloy i la  

família Flo de Terrassa, que ens han obert les portes de casa seva. Gràcies també a Josep 

Mª Poch, a mossèn Frederic i a Miquel Àngel Mercader, per facilitar-nos notablement la 

feina, i a la Sandra Patarro i la Con txi Montesinos per facilitar-no s l’accés al m aterial 

dels arxius del Casal i al Municipal, respectivament. Ta mbé ens han proporcionat 

informació puntual però m olt valuosa sobre as pectes històrics diversos Josep Llopart  

“Cristino”, Joan Hernan,  Jordi Pom és i Josep Fe rrer. El trac te rebut per tota la gent de  

Carme ha estat càlid i esplèndid, i per això demanem disculpes si ens hem oblidat algun 

nom propi. 

 

Tot i que po rtem varis Mapes de P atrimoni redactats, m ai havíem interaccionat 

tant amb un alcalde com ho ham fet amb Jordi Sellarès, a qui des d’aquí volem agrair la 

seva implicació i complicitat amb la nostra tasca.  

 

Per últim, és de justícia destac ar l’amabilitat i deferència que hem rebut tant per 

part de Marta Vives, de l’Ar xiu Comarcal de l’Anoia, com  per part d’A lbert Tulleuda, 

del Museu de la Pell d’Igualada i Com arcal de l’Anoia. Sense la seva professionalitat i 

ajuda, la nostra recerca i cons ulta entorn la docum entació i els materials arqueològics i 
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paleontològics podia haver estat una tasca realm ent i mpossible d’abastar atès el lím it 

temporal que teníem.  

 

 

2. METODOLOGIA. 
 

La present m emòria es redacta am b el pr opòsit de realitzar, tal i com  indica la 

Diputació de Barcelona, una recollida exhausti va de les dades referents al patrimoni 

cultural i na tural del municip i de Carm e. El s béns susceptibles d’ésser inclosos dins 

d’aquest m apa pertanyen a un a mpli espect re, que inclou a grans trets el patrim oni 

immoble, moble, docu mental, immaterial i natural, blocs que queden descrits i 

desglossats al llarg d’aquest treball. 

 

 No obstant, la realització d’aquest m apa hauria de ser el punt de partida a partir 

del qual es pugui dur a term e una anàlisi qualit ativa del patrim oni de Carm e, que  

esdevingui una eina útil per a la seva valoració i que perm eti l’establiment de m esures 

per a la sev a protecció i conservació, així com la planificació de la s eva rendibilització 

social. 

 

El desenvolupament del present treball es va iniciar a principis del m es de març 

de 2010, una vegada duta a term e la reunió entre m embres de l’Ajuntam ent de Carm e, 

la Diputació de Barcelona i les redactores abans m encionades. Un co p estab lerts els 

termes de l’acord, els contingut s i abast del treball i els term inis de realització, es va  

definir el pla de treball, que hagué de cons iderar tre s f ases, que to t i ser a pr iori 

consecutives, s’han acab at solapant en el tem ps: el buidatg e bibliogràfic, el treb all de 

camp i el treball de gabinet. 

 

 

2.1. Buidatge bibliogràfic. 

Aquesta fase ha consistit en un prim er apropament a la realitat patrim onial del 

municipi a partir de la bibliografia existent o publicada. 
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Com a primera referència cal citar “Les Fonts de Carme”, publicació editada per 

una associació cu ltural carm etana. Es tracta d’una m odesta però ef ectiva revis ta 

d’informació general i divulgació, d’aparició trimestral, avui ja desapareguda, que tot i 

la seva curta vida (1999-2004, amb tan sols 25 núm eros ed itats) conforma una petita 

enciclopèdia de Carm e, on hom  hi pot trobar  referències als seus  pa ratges, hi stòria, 

llegendes, i patrimoni en general. L’únic pr ecedent de publicació regular és el p eriòdic 

mensual “La Veu de les Llunyanies”, periòdic  mensual de Carm e editat entre els anys 

1919 i 1920 i dirigit per Francesc Girbau; part d’aquest antic periòdic es va reproduir en 

edició facsímil i va acompanyar alguns números de “Les Fonts de Carme”. 

 

Tot i no poder referir-nos a cap  monografia de síntesi sobre la història de la vila 

(ens costa que, afortunadam ent, n’hi ha una en curs d ’elaboració sota la direcció del 

professor Flocel Sabaté de la Universitat de Lleida), hem pogut fer-hi una prim era 

aproximació gràcies a alguns interessants arti cles de síntesi sobre el municipi. Per 

exemple, l’inclòs amb el títol “Carme” a l’obra Història de l’Anoia (RIBA GABARRÓ: 

1988). D’altra banda, per tal de concretar en aspectes relacionats amb l’origen medieval 

del nucli de Car me ha esdevingut de consu lta ineludible l’apartat corresponent a La 

Pobla de Claram unt (del caste ll de la qual depengué Carm e) de l’obra Els Castells 

Catalans (CARBONELL; CATALÀ; BRASÓ, 1976; CATALÀ, 1976).  

 

En el camp del patrimoni arquitectònic hem pres com a punt de partida (tot i el 

caràcter sovint extremadament telegràfic de les seves descripcions, si m és no pel que fa 

a Car me) l’Inventari del Patrim oni Arquite ctònic de Catalunya (IPA) corresponent a  

Carme, del  qual el Departam ent de Cultura  de la Generalitat de Catalunya ha 

proporcionat una còpia al municipi.  

 

Ens han estat de gran  utilitat a l’hora de tr actar tem es de caire geogràf ic 

(paisatge, xarxes de camins antics, etc.) i toponímic: el volum VI de la Gran Geografia 

Comarcal de Catalunya  (RIBA: 1992); L’ Atles d’Història de Catalunya  (HURTADO; 

MESTRE; MISERACHS: 1995); l’obra Els orígens medievals del paisatge català. 

L’arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la història de Catalunya  
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(BOLÓS: 2004); l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines (1996) i el Diccionari 

Català-Valencià-Balear d’Alcover i Moll (1957). 

  
Pel que fa als jacim ents paleontològics, he m realitzat el buidatge de la llista de 

Carme inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (IP AC), on nom és consta el  

jaciment de Collbàs. 

 

Pel que f a a les  esg lésies d el te rme, en prim er lloc h a estat de  consulta 

imprescindible el recull inclòs  al volum  de l’Anoia dins de l’Inventari d’esglésies  de  

Josep M. Gavín (1984). Tam bé ha estat bàsi ca la consulta dels diferents articles 

monogràfics inclosos al volum  XI X de la Catalunya R omànica, (BENET: 1992; 

BENET; CRUAÑES; SABATÉ; VIRELLA, 1992).  

 

Alguna de les novetats que ofereix aquest Mapa és la confirm ació de la 

localització de les restes  arquitectòniques de l’antiga esgl ésia parroquial, amagades a la 

masia de Can Ros, així com  la descripció i proposta de perím etre de la vila closa 

medieval de Carm e, elements dels quals no  existeix  bib liografia específica i que  hem 

hagut de treballar en base a paral·lels d’altres punts geogràfics. 

 

Hem inclòs també algunes monografies sobre l’evolució històrico-arquitectònica 

de la masia catalana, que ens han ajudat a l’hora de contextualitzar les masies o cases de 

pagès que hem inclòs en aquest Mapa del Patrimoni: BORBONET: 1996; BORBONET 

et alii: 2006; GIBERT: 1985; GONZÁLE Z et alii : 2005; TO, MONER, NOGUER: 

1998; FERRER, MUTGÉ, RIU: 2001; VIL A: 1980. T ambé ha estat buidada la 

bibliografia localitzada al Fons d’Història Local elaborat per la Diputació de Barcelona i 

la Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.diba.es/fonshl/fonshl.asp?cont=157. 

 

Pel que fa a la descripció arquitectònica i artística dels ítems fitxats ens han estat 

de gran utilitat diferents diccionaris de referència com : CHING: 1997, FATÁS;  

BORRÁS: 1980 i, sobretot, el   ja clàssic FULLANA, 1974: Diccionari dels arts i oficis 

de la construcció. 
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En referència a tots aquells béns inventariats que estan relacionats amb la cultura 

popular, tradicional i, en definitiv a de caire etn ològic, ha estat con sultat l’Inventari de 

Patrimoni Etnològic de Catalunya  (IPEC), en el qual no hem trobat cap referència al 

municipi de Car me. Tot i així, diverses ll egendes es trob en recollides en difere nts 

números de la revista Les Fonts de Carme , i bona part de la tradició rem eiera local es 

pot trobar a l’obra dirigi da per BARTROLÍ , 1989: La tradició remeiera a l’Anoia. 

Infusions, ungüents, creences i tabús . Aquestes inform acions s’han com plementat amb 

la consulta, tant d’obres generals com  El Costumari  de Joan Am ades (bàs ica per 

entendre el ball dels càntirs que es celebrava antigament durant l’aplec de Collbàs), com 

d’obres més específiques sobre folklore, ll egendes, cançons, r ondalles i dites populars  

(DALMAU: 2005).  

 

A cavall e ntre l’etno logia i l’a rquitectura, hem documentat una sèrie de 

barraques d e vinya fetes am b la tècnica de la pedra seca,  per a les qu als ens ha esta 

d’utilitat la m onografia EN RICH; MIRET; VICH, (2006): Pedra seca a l’Anoia: 

Carme, Orpí, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, 

 

Pels goigs ha estat impres cindible acudir al llibre d e refe rència de B ISBAL; 

MIRET; MONCUNILL(2001): Els goigs a la comarca de l’Anoia, 

 

Respecte al patrimoni natural del municipi han esdevingut de consulta obligada 

les següents pàgines web del Departam ent de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya: 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/Xarxa_Natura_2000.jsp#xarx

a; 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/pein/mapa_pein.jsp?Compon

entID=66389&SourcePageID=5730#1.  

 

Els arxius consultats, a ni vell municipal, han estat l’Arxiu Municipal (fitxa n. 

51), l’Arxiu Parroquial (fitxa n. 55) , i el Fons fotog ràfic del Casal  (fitxa n. 54) . 



J. SALES; N. SALAZAR: Mapa del Patrimoni Cultural de Carme (Anoia), 2011 

-9- 

També hem treba llat amb el f ons de l’Arx iu Històric Comarcal de l’Anoia, que entre 

d’altres, custodia una fons fotogràfic específic sobre Carme (fitxa n. 53), els documents 

Concordia de la Aygüa del Poble de Carme (fitxa n. 79)  i el Llibre de la Confraría 

dels Perayres del Lloch de Snt  Marty de Carme (fitxa n. 78) . Així com  el fons de  

postals de  Carme de la Biblioteca Nacional de Catalunya (fitxa 137). 

 

Per als apartats  de la mem òria que refl ecteixen la realitat econòmico-social del  

municipi, h em emprat estad ístiques extret es de les pàgines web de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.net/ ), d el program a Herm es de la 

Diputació de Barcelona (http://www.diba.es/ ) i del propi Ajuntament de Carme  

(http://www.carme.cat). 

 

Sobre legis lació ref erent al patr imoni cultu ral, i per tem es relac ionats am b la 

seva protecció, tant de caire estatal com au tonòmic, s’ha consultat el recull editat pel 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’any 1995 i la web del Ministeri 

de Cultura (http://www.mcu.es/patrimonio/index.html).  

 

La docum entació cartogràfica sobre la que  he m treballat,  i de la qu e n’hem 

utilitzat en for mat digital, prové de l’In stitut Cartogràfic de Catalunya (Topogràfic i 

Ortofotomapa de l’Anoia, escala 1:5.000) . Tant les dades geogràfiques com les  

coordenades UTM, l’altitud i les referèncie s cadastrals han estat contras tades amb les 

ofertes pel Visualitzador SITMUN de l a Diput ació de  Ba rcelona 

(www.sitmun.diba.cat). 

 

 

2. 2. Treball de camp. 

Tot i que com ja hem dit les diverses fases de l’estudi s’han solapat, a la pràctica 

el treb all de cam p no s’inicià fins a princi pis del m es de m arç, un cop realitzada la  

primera aproxim ació bibliogràfica. Aquest  treball sobre el terren y ha consistit 

materialment en la verificació d irecta de  les dades obtingudes referents al béns  
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patrimonials detectats m itjançant el buidatge bi bliogràfic i le s informacions orals, així 

com la detecció de nous elements realitzada de manera més o menys fortuïta.  

 

El seu reg istre s ’ha r ealitzat amb la f itxa tip ificada elabo rada per l’Of icina de  

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (am b el program a Access de 

Microsoft), que conté els cam ps necessaris per a la  co mpleta de scripció de c ada 

element, permetent alhora encabir-hi la gran heterogeneïtat que aquests poden presentar 

(fet que ocasiona en molts casos que alguns dels camps quedin en blanc). Les tipologies 

en que poden ésser classificats, amb els respectius codis assignats (també reflectits a les 

fitxes), són els següents: 

 

1.- Patrimoni immoble 

1·1.- Edificis 

1·2.- Conjunts arquitectònics 

1·3.- Elements arquitectònics 

1·4.- Jaciments arqueològics 

1·5.- Obra civil 

2.- Patrimoni moble 

2·1.- Elements urbans 

2·2.- Objectes 

2·3.- Col·leccions 

3.- Patrimoni documental 

3·1.- Fons d’imatges 

3·2.- Fons documentals 

3·3.- Fons bibliogràfics 

4.- Patrimoni immaterial 

4·1.- Manifestacions festives 

4·2.- Tècniques artesanals 

4·3.- Tradició oral 

4·4.- Música i dansa 

4·5.- Costumari 

5.- Patrimoni natural 
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5·1.- Zones d’interès natural 

5·2.- Espècimens botànics singulars  

 

La f itxa co nté un segu it de c amps destin ats a  la loc alització f ísica d el bé en 

qüestió: ubicació (referint-s e a  la zona, barri o lloc), emplaçament (entorn físic), 

coordenades i altitud i accés.  

 

La seva ide ntificació, ja emmarcada dins les tip ologies esmentades més amunt, 

és am pliada als cam ps denominació (nom del bé), descripció, observacions, autor, 

cronologia, història, i estat de conservació. S’inclou també un camp per establir nexes 

de relació entre fitxes associades. 

 

De cara a una possible ordenació o actuació sobre els béns  inventariats, resulten 

fonamentals els camps referents a la titularitat (pública o p rivada), el propietari i l’ús 

actual del bé, així com  un cam p per referenciar- hi l’existència o no d’alguna m ena de 

protecció física i/o legal. 

 

En darrer lloc, la fitxa permet la inserció de fins a tres imatges, essent obligatòria 

la inclusió d’un mínim d’una fotografia. Pel que fa a la planimetria, només cal inserir un 

mapa en el cas d’elem ents de gran s dimensions com camins, rieres o g rans extensions 

naturals. 

 

Els cr iteris de sele cció dels  béns a inventariar (per tanyents a les esmentades 

categories de patrimoni immoble, moble, documental, immaterial o natural) rauen en el 

seu valor m onumental, artístic , històric, etnològic, identi ficador, religiós, industrial o 

natural.  

 

N’han d’éss er exc losos, però, aque lls que r ere la seva  dete cció m itjançant la  

bibliografia (o inf ormació oral) i l’u lterior comprovació personal es  manifestin com a 

poc rellevants o que siguin seriats o repetitius. Tanm ateix, tam bé s’exclourà els béns 

que no hagin pogut ser localitzats,  que form in realment part  d’altres municipis o que  

corresponguin a una segona denominació d’un element ja fitxat.  
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Tot i qu e es descarti d e cara a la seva inclusió a le s f itxes els elements que  

s’atenguin a ls m otius expressa ts, la  inf ormació recollida referent als m ateixos no es  

perd, sinó que serà recollida en un apartat de la memòria denominat com a “elements no 

fitxats”. En el cas esp ecífic dels elem ents repetitius, s’elabora una fitxa específica q ue 

només conté l’àmbit, la denominació, la tipologia, i les coordenades. Aquest fet haurem 

de tenir-lo present a l’hora d’elaborar i comentar les estadístiques 

 

2. 3. Treball de gabinet. 

Paral·lelament al treball de camp, s’ha anat elaborant el registre informatitzat de 

les dades obtingudes en les fitxes d escrites, malgrat que les d ificultats d’accés a alguns 

dels elem ents han alen tit el tancam ent d’a questa fase. Tot i això, am b el gruix dels 

elements ja fitxats,  s’ha pro cedit de s de f inals del m es de julio l a  l’elaborac ió de  la  

present memòria, tot seguint les directrius principals traçades per l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona. Aque stes estan  es tructurades en cin c b locs 

principals: Metodologia, diagnòstic, llistat d’elements fitxats i no fitxats, recomanacions 

i bibliografia, els continguts específ ics dels  quals es troben desenvolupats al llarg del  

text. 

 

 

3. DIAGNÒSTIC. 
 

3. 1. Marc geogràfic i físic. 

El terme municipal de Ca rme (Anoia), de 11’22 km 2 de superfície, es troba al 

sud d’Igualada, a tocar de la com arca del Pe nedès. Limita amb els següents m unicipis: 

al sud amb Sant Joan de Me diona, a l’oest am b Orpí, al  nord amb Vilanova del Cam í i 

La Pobla de Claramunt, i a l’est amb La Torre de Claramunt.  
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El m unicipi s’ubica a la vall m itjana de  la riera de Carm e (tam bé dita de 

Miralles, fitxa n. 58 ), curs fluvial que, procedent de Miralles, travessa el terme de sud-

oest a nord-est i desemboca al  riu Anoia al seu pas per La  Pobla de Claram unt. A la 

zona de Carme, la riera homònima discorre: a tramuntana entre la s erra de Collbàs (544 

m) i el coll de la Llentia (484 m ), i a migjorn entre la serra d’Orpinell (737 m) i la serra 

d’Espoia. A  la d reta d e la riera s ’alça la cinglera de blocs trav ertínics quatern aris 

coneguda amb el nom  de Cingler a del Balç de les Roquetes (fitxa n. 57), foradada per  

diverses coves, en algunes de les quals s’hi ha documentat poblament prehistòric (fitxes 

n. 9-12). La riera de Carm e és un dels fenòm ens naturals originadors i vertebradors de l 

municipi, ja que, amb independència de la importància del líquid per a la vida biològica, 

històricament se’n ha aprofitat la força la seva força hidràulica tant per a usos domèstics 

com, sobretot, productius i industrials. 

 

El terme el drenen també els torrents de Cal Llop, de Can Rovirals, del Monjo, i 

de la Rem olgosa, que rom anen secs bona part de l’any. Dues tercer es parts del sòl són 

forestals, amb predomini de pins roigs i m atolls, i presència d’alzine s i roures; es tracta 

Localització del terme municipal de Carme. Extret del Mapa Topogràfic de Catalunya 1: 50 000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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per tant d’una vegetació principalm ent m editerrània sep tentrional i de m atís ib èric 

continental. 

 

La principal base econòmica del municipi ha es tat tradicionalment l’agricultura, 

essencialment de secà, predom inant el conreu de cereals i vinya, sovint associats amb 

ametllers i o liveres, amb important presència (en ràpid retroc és durant els últim s anys) 

dels regad ius de tipus fam iliar. Tot i així no es pot m enysprear la indústria, molt  

important des d’època medieval pel que fa als paraires i des d’època moderna pel que fa 

al sector paperer. Actualment sobreviu una part del seu important teixit industrial passat 

i, en els últims anys, s’ha fet notar un notable pes de l’activitat constructora relacionada 

amb l’augment de la població i la necessitat de noves residències; to t i així, l’im pacte 

paisatgístic d’aquesta activitat ha estat molt controlada i no ha resu ltat tant nefasta co m 

en altres poblacions de la comarca.  

 

El m unicipi com prèn e l poble de Carm e, cap adm inistratiu, el barri de Les 

Esplugues (fitxa n. 30) , format per les cases de Cal Soques, Cal Guineu (fitxa n. 33), 

Cal Manela  i Cal Pere de Carme (fitxa n. 31 ), i inclou tam bé una pe tita pa rt de  la  

urbanització Pinedes de l’Armengol. A les Esplugues hi ha abundants pous al paratge de 

Les Comes, dels quals s’abasteix d’aigua Ig ualada des de 1975, fet que ha provocat la 

davallada del corrent superficial de la riera de Carme. 

 

Arreu del terme subsisteixen dempeus, només, tres masies: La Masuca (fitxa n. 

27), Cal Ros (fitxa n. 2) , i la recentment transformada en segona residència Cal Llop o 

Cal Cases (fitxa n. 28) . Les tres, a m és, no constituei xen en l’actualitat, centres 

productius agrícola-ramaders. Can Fangars (fitxa n. 20)  i Can Rovirals (fitxa n. 19)  

resten deshabitades i en bona part enrunades.  Així doncs, es pot afirm ar que el perfil  

rural de Carme es redueix a l’explotació de di versos camps per part de propietaris que, 

actualment, viuen al poble o a la ciutat.  

 

El nucli de Carm e, assentat a 331 m etres sobre el nivell del m ar, s’ubica a la 

dreta de la riera del m ateix nom, en un dels seus m eandres. El seu urbanism e, 

actualment concentrat amb carrers curts a l’ento rn de la parròquia de Sant Martí, té els 
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orígens medievals entorn del carrer de Soldevila, que seria l’arteria principal d’un antic 

nucli clos.       

 

 

3. 2. Xarxa de comunicacions i transports públics. 

L’única carretera d’accés al nucli u rbà és la BV-2131, que une ix La Pobla de 

Claramunt amb Orpí i Santa Maria de Miralle s, on enllaça amb la caretera d’Igualad a a 

Valls (C-37) tot passant pel bell m ig de Carme (la carretera, al seu pas per la població, 

es denomina Avinguda Catalunya). La carretera, al seu pas pel terme municipal discorre 

paral·lela al Camí Antic de Collbàs (fitxa n. 59). 

 

No existeix cap es tació de tren ni c ap lín ia f erroviària que  passi p el ter me de 

Carme; l’estació més propera, dels Ferrocarr ils Catalans, s’ubica a la veïna població de  

La Pobla de Claramunt, amb la que Carme es comunica mitjançant una línia d’autobús. 

L’estació de la Pobla es va obrir el 1893, i fins 1950 s’hi centralitzava el tràfec de 

mercaderies, tant d’origen com de destí, per Carme i Orpí. 

 

 

3. 3. Dades de població 

 Les prim eres dades dem ogràfiques relatives a Carm e es rem unten als 

fogatjaments dels segles XIV i XV, els quals  inclouen els habitants de Carm e en el 

recompte del cas tell d e Claram unt. Per con tra, els hab itants carm etans ja ap areixen 

diferenciats dels de Claram unt a par tir dels segles XVI (18 focs) i XVII (19 focs), m ai 

superant la vintena. 

 

 En el curs del segle XVIII  la població es triplicà, ja  que l’any 1719 hi havia 259 

habitants, mentre que el 1787 ja n’hi consten 642. L’any 1830 es constata una important 

davallada de gairebé 300 habitants (es com ptabilitzen 381 habitants), però poc m és de 

deu anys després, el 1842, la població s’havia estabilitzat en 663 persones. 

 

 L’any 1857 s’assolí el nom bre més a lt enregistrat m ai a Car me, a mb 1.244 

habitants, però com ençà a davallar el 1860 (1.133 h). El procés  s’accentuà am b la 
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incidència negativa de l’irrupció de la fil· loxera, que provocà la pè rdua de m és de 300 

habitants en el darrer decenni del segle XIX. 

 

 Entre 1910 i 1920 la població s’estabilitzà a l’entorn dels 800 habitants, m entre 

que entre 1930 i 1940 baixà a 700, en bona part influenciada pe ls estralls de la Guerra 

Civil. La baixada s’allargà fins 1950 (682 h), però el 1970 es produí una lleugera  

recuperació fins arribar gairebé als 700, nombre que s’ha m antingut, sense m oltes 

variacions, fins arribar al segle XXI. 

 

En els últims anys el m unicipi s'ha nodrit de gent jove i famílies amb fills petits, 

alguns provinents d’Igualada i comarca, i altres provinents de l’immigració comunitària 

i també extracomunitària. Això ha fet que només durant el primer decenni del segle XXI 

s’hagi produït un significatiu augm ent de  més del 25%: en l’ actualitat (any 2010)  

consten censats un total de 920 habitants, amb una densitat de població de 80’83 h/km2. 

 

Totes les dades exposades en aquest capítol es resum eixen en les següents 

taules: 

 

DADES DE POBLACIÓ MODERNES (Segles XVI-XVIII) 

ANY DADA DEMOGRÀFICA I FONT 

1553 Fogatge “Ribera de Carm e” fogajat a 2 de  setembre per Pere Farriol, jurat. 

Vegueria d’Igualada: 19 caps de casa (uns 80 habitants). 

1708 Fogatge d’Aparici: 50 cases. 

1717 Primer Cadastre: 72 cases i 259 habitants. 

1750 Document parroquial desaparegut: 388 habitants. 

1787 Cens de Floridablanca: 642 habitants. 
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CENSOS OFICIALS CONTEMPORANIS (SEGLES XIX-XX) 

ANY HABITANT S 

1857 1244 

1860 1133 

1877 1208 

1887 1128 

1897 824 

1900 817 

1910 810 

1920 812 

1930 722 

1940 748 

1950 682 

1960 701 

1970 729 

1975 723 

1981 716 

1990 711 

2000 686 

2001 684 

2010 920 

 

 

3. 4. Principals activitats econòmiques per sectors. 

Avui dia a Carm e l’agricultura con tinua ju gant el seu paper, en concret la de 

secà, ded icada al cu ltiu de cere als i assoc iada am b l’am etller i l’o livera, i, en m olta 

menor proporció, la vinya. Per altra banda, els nombrosos aqüífers del subsòl de Carme  
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constitueixen una de les principals riqueses del m unicipi i la seva principal m atèria 

primera. 

 

Fins inicis de l’Edat Moderna, els pa gesos eren la part de la població m és 

rellevant del poble, ja que els conreus de la  vinya i dels camps, a mb el complement de 

la ramaderia, donaven ocupació a la m ajor part dels seus habitants. La documentació de 

la indústria dels paraires prim er, i m és tard la paperera, en cap m oment restà 

protagonisme a l’activitat agrícola fins que no es produí la crisi de la fil·loxera. A partir 

d’aquest moment, i coincidint també amb la progressiva introducció de la m ecanització 

del camp i l’ampliació de les petites indústr ies, es comença a documentar un progressiu 

traspàs de m à d’obra del cam p cap a les fàbriques, de m anera que en l’actualitat són 

molts pocs els productors agríco les i la lab or al cam p està força m ecanitzada i 

automatitzada. Els nombrosos m arges de pedra seca loc alitzats en zones  avui boscos es 

són un reflex d’aquest passat agrícola de la vinya. 

 

3. 4. 1. Sector primari. 
En l’agricu ltura p racticada avui, es sencialment de secà, p redomina el conreu de 

cereals i, en  m enor proporció, v inya, sovint  as sociats am b am etllers i oliveres, amb 

important presència (en ràpid retrocés durant els últim s anys) dels regadius de tipus 

familiar. Segons dades de 1999 hi havia a Carm e 282 hectàrees de terreny cultiv at. El  

2009 tan sols hi havia censats 3 treballadors en  e sector agrícola, to ts ells autònoms. La 

ramaderia i la cria de bestiar a Carm e són activitats econòmiques actualment inexistents 

a Carme, tot i que es té constància que fins fa pocs anys hi havia hagut granges d’aviram 

i de porcs a Les Esplugues. 

Com ja s’ha dit anteriorm ent, els nom brosos aqüífers del subsòl de Carm e 

constitueixen una de les principals riqueses del m unicipi, ja que, a part de cobrir el 

consum local, abasteixen bona part del consum d’Igualada i perm eten la producció 

d’aigua embotellada. 

 
3. 4. 2. Sector secundari. 
A Car me, les principals activitats econòm iques han estat agríco les, i industrials. 

D’aquestes segones s’ha destaca t la indústria dels paraires  i la paperera, però m és 
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recentment també hi ha hagut dues fàbriques de gènere de punt, possiblement a causa de 

la inf luència d’Igualad a. En totes  dues la major ia dels treba lladors, com  ha estat 

tradicional al llarg de la segona meitat del segle XX a la com arca, eren dones. Les  

fàbriques de filatures i teix its funcionaren a Carm e fins 1978. Fins fa uns pocs anys, a  

Cal Pere de Car me de Les Esplugues s’hi havia produït vi espum ós. El 1965 s’establí 

una nova empresa paperera, avui encara en  funcionament: Ondulats Carme SA, ubicada 

al nucli urbà. 

  

Cap a 1990 les activitats industrials censa des a Carm e donaven feina a prop d’un 

centenar de treballadors. L’any 2009 hi havia 126 treballadors, 43 dels quals pertanyien 

a la Construcció. Consta també l’any 2009 una empresa de gènere de punt. 

 

A dia d’avui, però, s’estan produint una sèrie d’im portants canvis estructurals, 

accelerats p er la crisi g lobal in iciada el  2006-2007, que, entre altres accentu en amb 

molta rapidesa el pes específic del sector terciari, en clar detriment dels dos primers. El 

panorama, doncs, m olt probablem ent haurà canviat notablem ent d’aquí uns anys 

respecte a les dades exposades per 2009-2010. 

 

 

3. 4. 3. Sector terciari. 
Aquest sector dona feina a 67 persones, segons dades de l’any 2009. Ca rme té 

un establiment de turisme rural, amb 6 places. El poble disposa de forn de pa, bars, un 

restaurant i una farmàcia.   

 

3. 5. 4. Professionals i artistes 
No consta cap dada al respecte a la base  de dades de l’IDESCAT. Ara bé, molta 

gent de Carme recorda l’artista de circ de fama internacional Jaume Sardà i Pons, nascut 

a Carme l’any 1904 i conegut amb el sobrenom de “Gepes”, o el noi cal Jumí. 
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3. 5. Breu síntesi històrica. 

 

El poblament més antic del que es té c onstància a Carm e correspon al període 

prehistòric del Neolític, i es concreta en la Cova del Cavall (fitxa n. 10) i la Cova Alta 

o del Pou  (fitxa n. 12) , on s’ha localitzat m aterial arqueològic amb una cronologia al 

voltant dels 6.000 anys d’antiguitat, sense descartar que aquest poblament més remot  

s’hagués produït també a la resta de coves. Du rant tot el Calcolític i l’Edat del Bronze, 

el Balç de les Roquetes continuà ocupat pels  humans, segons es desprèn dels m aterials 

arqueològics provinents del lloc. T ot i així, fins al m oment no existeix cap estudi 

aprofundit d’aquestes estacions que aporti cronologies i fases d’ocupació més concretes. 

 

Ja en m oments m és avançats de la hist òria, es docum enta poblam ent ibèric i 

antic a la meita t nord del term e, entre la rie ra de Carme i les serres de Collbàs i de  les 

Garrigues. Es tracta de les estacion s amb seqüències ibèriques i rom anes d’El Llobetó 

(fitxa n. 6), Poblat de les Garrigues (fitxa n. 8), Serrat del Campaner (fitxa n. 14) , i 

Assentament del Camí de Carme a Collbàs (fitxa n. 15) . Com succeïa amb les coves 

prehistòriques, no existeix cap estudi aprofundit sobre cap d’aqu ests jacim ents 

protohistòrics i antics, fet que limita l’establiment d’una seqüència cronològica acurada. 

Durant 2010 es va intervenir arqueològica ment al Serrat del Cam paner, però els 

materials apareguts estan encara en fase d’estudi i, en tot cas, la recerca d’estructures va 

resultar infructuosa. 

 

No es té constància ni arqueològi ca n i do cumental s egura d e p oblament 

tardoantic (S. IV-inicis VIII) o musulmà (S. VIII-X) a l’actual terme de Carme, tot i que 

el context general conegut per l’àmbit català perm et s uposar que aquest poblament 

existí, en major o m enor mesura, en el te rritori que ens ocupa. Molt probablem ent la 

important però malmesa i gens estudiada necròpolis de La Vinya de Cal Notari  (fitxa 

n. 13) sigui l’únic testimoni d’aquests moments històrics tant foscos, juntament amb la 

hipòtesi exposada per alguns autors, segons la qual el nom  “Carm e”, juntam ent amb 

altres topònim s de pobl acions de la com arca com  Masquefa o Cala f, seria d’origen 

musulmà. Segons aquesta línia argum ental, Carme provindria del nom  comú karm, que 

significaria vinya (RIBA GABARRÓ, 1988: 324). 
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Durant l’Edat Mitjana i bona part de la  Moderna, La Pobla de Claram unt havia 

tingut agregats diversos pobles i nuclis, avui se parats dels seu term e. Entre ells trobem 

Carme, població que no va rebre auto rització del D uc de  Medinaceli p er a 

independitzar-se civilment de la Pobla de Claramunt fins el 14 de gener del 1727.  La  

primera menció coneguda de Carme correspon a l’any 1005, am b la grafia Chazma. En 

tot cas, es té constància documental que, com a mínim des d’aquest moment, que el lloc 

de Carme sempre estigué integrat en el cas tell termenat de Claramunt, dels senyors del  

qual depengué jurisdiccionalm ent. Fou al mes de novem bre d’aquell any 1005 quan la 

vescomtessa Geriberga dona al Monestir de  S ant Cugat del Va llès uns alous que  

posseeix dins del Comtat de Barcelona, en concret al terme del Castell de Claram unt (a 

l’actual te rme municip al de L a Po bla de C laramunt). Entre e lls trob em "el lloc " de 

Carme, "et in alio loco, infra terminos  de supradicto castro in Claromonte, in locum que 

dicunt Chazmo alaudem deum, quod ibi habeo vel hereditare debeo per ullasque voces". 

Tornem a t enir notícia docum ental de Carm e l’octubre de l’a ny 1167 quan s’establí  

concòrdia entre els senyors de  Claram unt i el capellà de  Carm e ("villa que vocatur 

Cazma"). S’hi al·ludeix a la "nove ville de Cazma" o "Vilanova de Carm a". El 23 de 

juny de 1179 a propòsit de les últim es voluntat s del difunt "Albertus de Caralt" es  

troben reunits com  a testim onis una sèrie de personatges a l’ església de Carm e 

("ecclesiam de Chazm a"). Més endavant, Ra mon de Guàrdia deixa m itjançant el seu 

testament, el qual data del juliol de 1205, a Sant Cugat del Vallès, entre d’altres bens, 

les esglésies de "s. Martino de Kazma" i "s. Marie de Collebas". 

 

Segons Flocel Sabaté el primer esment documental del castell de Carme data del 

mes d’abril de1321, quan l’hereu de la corona, l’ infant Alfons, s’hi allotjà per preparar 

l’assalt al proper Castell d’Orpí. Com hem vist, abans d’aquesta data Carme apareix a la 

documentació dels segle s XI-XIII c om a "lloc"  i no com  a castell term enat, pel que 

suposem que, en el cas de que hi ex istís una fortificació, aquesta no exercia ni funcions 

jurisdiccionals ni defensives. A aquesta de nominació s’ha trobat una excepció en un 

document del segle XII, on coincidint am b una  sèrie de m utacions en la situació del 

lloc, es fa referència a Carm e com  a "vila".  Ja en el m ateix segle XII va q uedar 

testimoni escrit de que  la f amília que n’exer cia com  a castlana por tava el cogn om 
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"Carme". Tot i que l’arqueologia no ha corr oborat fins ara els orígens m edievals de 

Carme, topogràficam ent, urbanísticam ent i arquitectònicament resulten indiscutibles 

(fitxes n. 4, 75 i 21) . Alguns autors, com  s’ha expos at, concreten aquest orígens 

medievals en una suposada fortalesa m usulmana que hauria for mat part de una pretesa 

línea defensiva que, a partir del riu Llobre gós, anava de Carm e a Masquefa. Nosaltres, 

pels elem ents docum entats, creiem  possible que  es tracti d’una pet ita v ila c losa, a mb 

diversa població disseminada pels voltants, tal i com ho es reflexa en els jaciments de El 

Llobetó, A 100 m del Llobetó i Serrat del Campaner (fitxes n. 6, 7 i 14). 

 

A finals del segle XVIII, l’antiga vila closa ja hauria adquirit una fesomia urbana 

oberta, perdent bona part de l seu caràcter fortificat , segons es desprèn dels 

"qüestionaris" de Francisco de Zamora: "Est e pueblo es abierto y no tiene fortificación 

alguna, no se sabe que haia sido sitiado, ni que se haia ganado a m oros (...). No se halla 

en este pueblo algún cam ino Rl. ni hay ventas  ni portazgos, peaje, castillería ni otro 

derecho". 

 

 Durant el segle XVIII, els paraires  i l’e stabliment de m olins papere rs 

contribuïren a una explosió dem ogràfica del m unicipi (es va triplicar la població), que  

continuava sota el règim feudal, de manera que el 1733, quan es formà la Confraria dels 

Paraires de Carme, ho feu amb confirmació senyorial de les seves Ordinacions (fitxa n. 

78). Gairebé tota la història m oderna de Carm e gira entorn d’aquestes dues im portants 

indústries relacionades a mb l’aigua de la riera de Carm e i ta mbé la del Rec, 

infraestructura docum entada des d ’època m edieval i qu e en cara sob reviu en la m ajor 

part del seu traçat. 

 

No fou fins a finals del segle XIX  que  es va produir a C arme la prescripció 

forçosa del dom ini jurisdicci onal que havia començat am b els nobles de Claram unt i 

acabà amb els Med inaceli. En aq uest mateix segle la indústria dels  paraires com ença a 

decaure fins ser totalm ent substituïda pel cotó i la m ecanització tèxtil. L’any 1850,  la 

indústria cotonera de Carm e ocupava m és de 200 treballadors. Un fet a destacar de la 

segona part del segle XIX és el florim ent del sindicalism e en un lloc tant petit co m 

Carme: els treballadors de les indústries esm entades es convertire n en els capdavanters 
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de la comarca de l’Anoia pel que fa a la defe nsa de drets i condicions de treball, de tal 

manera que assistiren divers os congressos espanyols de la  FRE des de 1874 i foren els 

únics assistents de la comarca a assistir al de 1887 celebrat a Madrid. 

 

Pel que fa als conflictes bèl·lics del se lge XIX, la Guerra del Francès no suposà 

cap mena de trasbals per a la població de Carme, fet que popularm ent s’atribueix a la 

intercessió m iraculosa de la Mare de Dèu de Collbàs (fitxa n. 81) . L’any 1868, en 

ésser destronada Isabel II, es  produïren alçaments i es va or ganitzar una partida de 600 

homes d’igualada, Vilanova del Camí i Carm e al crit de Visca la República . Es 

concentraren a Carme però, ateses les poque s cases de què disposava la població, varen 

passar algunes nits a les muntanyes fins que so rtiren cap a Santa colom a de Queralt, on 

foren dispersats per les forces governam entals. Pel que fa a  la tercera guerra carlina, es  

documenta com una colum na de  cinc-cents  carlins senyorejaven Carme; per aquest 

motiu l’ajuntament en ple fou arrestat, sota l’acusació de tenir poc zel en la defensa del 

poble i del règim  republicà (instaurat l’any 1873). Pel juny del m ateix any, durant els 

preparatius per atacar Igualada, s’aplegaren a Carme quatre-cents carlins comandats per 

Rafael Tristany, tinent general i comandant en cap dels Carlins de Catalunya. 

 

Als prim ers anys d e la dècada d e 1 890 la  fil·lo xera acabarà am b quasi tota la 

vinya de les  varietats autòctones, i a  conseqüència d’aquest fet s’abandonaran multitud 

de terrasses a les v essants d e les m untanyes que avui dia constitueixen zones  

emboscades. Això sí, amb m ultitud de marges i algunes barraques de ped ra seca (fitxes 

n. 29, 91, 92 i 93-128) com a testimonis muts d’aquella època. 

 

L’any 1920 s’assoleix l’enllum enat elèctri c dels carrers, i en  acabar la Guerra 

Civil, amb l’establiment de la dictadura del general Franco, la solució de les diferències 

entre propietaris i conreadors de la terra, les quals havien marcat l’ordre social durant la 

República, restà ajornada inde finidament. Fins al s anys seixanta i setanta, am b la 

inversió de la tendència de la conjuntura  econòmica, on es dona un creixem ent notable 

dels sectors industrial i de la construcci ó, l’estructura agrària del term e no sofrirà 

transformacions importants.  
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3. 6. Toponímia i escut de la vila. 

 

El topònim Carm e, docum entat per pr imer cop l’any 1005 sota la form a 

Chazma, s’ha volgut relacionar amb el vocable musulmà karm, que significaria “vinya” 

o potser també “lloc de terra verm ella” (RIBA GABARRÓ, 2001b: 115). Ara bé, 

segons afirma Joan Corom ines en el seu Onomasticon Cataloniae  l’origen e timològic 

del nom prové del grec i significa “abism e” o “avenc”; al respecte, l’estudiós recorda la 

presència del Balç de les Roquetes ( fitxa n. 57 ) i de les coves i avencs que hom  pot 

trobar dins del terme municipal. 

 

Actualment, l’equip del professor Flocel Sabaté, de la Universitat de Lleida, està 

elaborant una nova proposta que basa l’orig en del topònim  en factors que res tenen a  

veure amb un suposat origen etim ològic musulmà. Caldrà estar a l’aguait i valorar els 

arguments esgrimits per Sabaté, que amb tota probabilitat suposaran un revulsiu per a la 

història local del municipi que estudiem. 

 

L’escut de Carm e, apr ovat el 19  d’abril de 

2001 (DOGC  n. 3384 amb data 9 de maig de 2001) és 

caironat, d'argent, amb una gaia cur vilínia i a lçada de 

sinople a la punta, i quatre estrelles de l' un a l' altre 

posades 1,2,1. Per tim bre porta una corona m ural de 

poble. L'escut és parlant, i prové de les arm es de l'orde 

carmelità, o del Carme. 

  

Ara bé, l’escut de sem pre fou igual. Així l’any 1790, sabem, pels “qüestionaris” 

de Francisco de Zamora que el seu aspecte era notablement diferent a l’actual: el escudo 

de armas o sello que este pueblo usa es una herradura circundada de un letrero que 

dice Carma, como a la firma de esta relación va impreso.  

 

L’escut actual, sembla ser, es va començar a imposar sobre el descrit per Zamora 

per influència de l’escut de l’ordre religiosa  del Carm el: els paperers de Carm e havien 
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començat a aplicar la marca de l’escut del Carmel en les raimes dels seus papers a partir 

de finals del segle XVII, ja que associaven  la fonètica del nom  del seu poble am b la de 

l’ordre religiosa (RIBA GABARRÓ, 2000c: 54).  

 

 

3. 7. Anàlisi global de la situació del patrimoni del terme. 

 

3. 7. 1. Equipaments patrimonials. 

Després de la Guerra C ivil, la m ajoria d’activitats culturals de Carm e s ’havien 

celebrat al Centre Cultural i Recreatiu,  pe rò actualm ent l’arteria principal de les 

activitats cu lturals i r ecreatives la constituei x el Casal de Car me, on a part de sales 

polivalents ludoteca i biblioteca, s’hi ubica també el consultori mèdic municipal. 

 

Pel que fa a equipam ents educatius Carme disposa d’una escola pública 

d’Educació Primària: l’“Escola Serra de Collbàs”, construïda al voltant de l’Ajuntament 

i finançada per Joaquim Claram unt, i una esco la bressol. A ixí mateix es disposa d’un 

camp d’esports, d’una piscina municipal i una pista poliesportiva coberta. 

 

Amb l’arribada de la democràcia, , durant els anys 80 i, sobretot a la dècada dels 

90, neixen una sèrie d’entitats, i altres a existents reforcen les seves activitats, que tenen 

com a principal objectiu difondre i arrelar una sèrie de coneixements culturals, històrics 

i tr adicionals, íntim ament lliga ts a mb el patr imoni de la vila. En tre elle s ca l des tacar 

l’Agrupació Coral, l’Es bart Dansair e de Carm e i l’Associa ció Cultura l El Forat dels 

Graus. 

 

 

3. 7. 2. Elements destacables. 

Els elements patrimonials que considerem d’una major rellevància, i que passem 

a esmentar de forma breu (per a un a informació més completa, vegeu-ne les fitxes) són 

els següents: 

- Elements patrimonials directament relacionats amb els orígens medievals  

del nucli de Carme  
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La totalitat d’aquests elements resten pendents d’una avaluació històrica i també 

d’un aprofundim ent arqueològic. S ón el Nucli Antic (fitxa n. 4)  i els seus 

elements relacionats (fitxes n. 21 i 75)  l’antiga església parroquial, les restes de 

la qual queden amagades a Cal Ros (fitxa n. 2). 

 

- Els jaciments arqueològics i paleontològics 

No s’especificaran aquí les característiques conegudes de cadascun d’ells, ja que 

consten a la fitxa corresponent, però si s’ha de fer m enció de la importància dels 

jaciments d’època prehistòrica de la població, lligats a les coves de la Cinglera 

del Balç de les Roquetes (fitxa n. 57) , explorada per Am ador Romaní i altres 

erudits de finals del segle XIX i principis del XX. Per altra banda, el poblam ent 

ibèric i antic, loca litzat principalment a les planes i faldes m untanyoses de la 

meitat nord del m unicipi, m ostra una notable concentració de poblam ent i  

activitats productives a l’entorn del Camí antic de Collbàs (fitxa n. 59) : A 100 

m del Llobetó (fitxa n. 7) , Assentament del Camí de Carme a Collbàs (fitxa 

n. 15), El Llobeto (fitxa n. 6) , Poblat de les Garrigues (fitxa n. 8) , Serrat del 

Campaner (fitxa n. 14) , i Vinya de Cal Notari (fitxa n. 13) . Per altra banda, 

l’extens Jaciment paleontològic de Collbàs (fitxa n. 17) , amb continuïtat cap a 

Santa Margarida de Montbui i La Pobl a de Claram unt, configura una notable 

font, entre altres espècies, de crustacis decàpodes. 

 

- Les Masies 

Carme no é s, certam ent, una terra de m asies, tot i e l seu tradic ional c aràcter 

agrícola. Aquest fet pots er s’explicaria per la poca superfície de que disposa el 

terme, i per la preponderància que des d’ època medieval van anar adquirint les 

activitats manufactureres. Les tr es úniques cases de pagès que resten dempeus, 

La Masuca (fitxa n. 27) , Cal Ros  i Cal Llop o Cal Cases (fitxa n. 28)  no 

constitueixen en l’actualitat, certament, unitats agrícoles amb les característiques 

pròpies del m as tradicio nal ca talà; d e f et ja cap  d’elles f unciona so ta e l perf il 

típic de masia. Per altra banda Can Fangars (fitxa n. 20)  i la Casa de Rovirals 

(fitxa n. 19) (les altres dues úniques masies de les que es té constància juntament 

amb la desapareguda m asia de Cal Sant ) resten abandonades i ja fa anys que 
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han entrat en un ràpid procés de degradació. La Casa de Rovirals res ta 

pràcticament amagada per la vegetació boscosa. Cap de la cronologia d’aquestes 

cases s’ha pogut recula r més enllà de l’Època Moderna, a excepció de Cal Ros 

(fitxa n. 2) . En aquest sentit, pel cas particul ar de Cal Ros cal record ar que el  

lloc fou l’e sglésia parroquial medieval fins ben entrat el se gle XVIII, i per això 

resulta raonable pensar que al seu voltant s’hi ubicava un mínim poblament, avui 

desaparegut. Per tant el ll oc, en origen, no seria un m as, sinó un petit nucli am b 

parròquia. 

 

- Barraques de pedra seca 

El passat agrícola de Carme, molt centrat en la vinya, va genera r sobretot al llarg 

del segle XIX, una sèrie de barraques construïdes am b la tècnica de la pedra 

seca (fitxes n. 29, 91-128) , moltes d’elles encara avui cons ervades al m arge de 

camps i altres am agades per la m assa fo restal que va envair  m olt sòl agríco la 

després de la crisi de la fil·loxera. A questes petites però  sòlides i p ràctiques 

construccions, solen ser a Carm e de plan ta circular, però en docum entem també 

alguna de planta quadrangular i altres integrades en els m arges dels camps, també 

construïts a base de la tècnica de la pedra seca. 

 

- Tradicions orals i manifestacions festives 

 S’ha posat de m anifest al  llarg de l’elabo ració d’aquest Mapa del Patrimoni la  

importància i arre lament de la tra dició oral en aquest poble, am b un nom bre 

notable de llegendes en cara avui conservades i una llis ta sorprenent de remeis 

casolans i tr adicionals, basats en e l pragmatisme de l’he rbolari local, per guarir 

tot tipus d’afeccions (fitxa n. 70).  

 

- Espais naturals del terme 

Tot i que el paisatge del term e ha anat  canviant am b el pas dels anys, donades 

les tales d’arbres tan t per la intensificació de l’agricultura, sobretot al selge XIX 

com pel creixem ent urbà i industrial al  segle X X, Car me gaudeix d’una sèrie 

d’espais naturals que augm enten considerablement la seva riquesa patrimonial. 

Destaquem la  Riera  de Carme/PE IN Sistem a Pr elitoral Ce ntral PRC 107 
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(fitxa n. 58), la Cinglera del Balç de Les Roquetes (fitxa n. 57), i les 

nombroses fonts escampades per to ts els racons del seu terme (fitxes n. 61-64 i 

84), moltes de les qua ls, malauradament, avui desaparegudes. L’antic Rec, tot i 

tractar-se d’obra civil, confor ma també espais ombrívols i am b força vegetació 

al seu pas. 

 

 

3.7.4. Estat legal de protecció. 

En aquesta vessant, el municipi es troba a les beceroles ja que a hores d’ara no hi 

ha cap  element de l seu patr imoni cultural o natural que gaudeixi d’un protecció legal 

establerta, a part de l’ex cepció que a continuació es com entarà. En aquesta línia, cal de 

destacar que no hi ha cap el ement patrimonial declarat Bé Cultura l d’Interès Nacional 

(BCIN) ni cap Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

  

Tan sols es pot enum erar una única protec ció legal pel que fa al patrim oni de 

Carme. Es trac ta de la  Riera de Carme , inclosa dins el  PElN Sistema Prelitoral 

Central PRC 107 (fitxa n. 58) . Els PEIN (Plans d’Espais d’Interès Natural) conformen 

el sistem a de zones protegides de Catal unya i es basen en una  xarxa de 165 espais 

d’especial valor ecològic. Les normes del PEIN, decretat l' any 1992 pel Govern de la 

Generalitat, estable ixen un règim de protecc ió bàsic aplic able en la totalita t del seu 

àmbit. Aquest r ègim pot com pletar-se en c ada espai o  conjunt d' espais m itjançant la  

formulació de plans especials de protecció del m edi natural i el paisatge, o bé la  

declaració d' espais de protec ció especial, que fa que el s espais passin a tenir una 

regulació jurídica pròpia i una gestió indiv idualitzada q ue perm et preserv ar-los i  

potenciar-los 

 

 

3. 7. 5. Dades estadístiques dels béns inventariats.  

En aquest apartat exposarem  les xif res es tadístiques elaborades  a partir de les 

dades r ecollides a l Map a, aten ent e ls cam ps re ferents a  la  tipo logia, la titula ritat, la  

cronologia i l’estat de conservació dels bé ns. L’abstracció d’aquestes dades perm et 

obtenir una radiografia del patrimoni local de Carme, que esdevé d’especial interès i que 
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en un futur ha de perm etre procedir a la seva ordenació, gestió i explotació sòcio-

cultural. 

 

Caldrà, però, tenir present el pes especí fic del total de 39 barraques de pedra 

seca, que suposen un 25% del total del patrimoni documentat pel municipi. 

 

3. 8. 5. 1. Per àmbit i per tipologia. 

Els 151 elem ents inventariats presenten una notable desigua ltat en quant a la 

seva dis tribució entre els cinc g rans àm bits definits, am b clara una preem inència del 

patrimoni immoble (99 elements -36 d’ells repetitius-). La resta de béns es distribueixen 

entre els àmbits de patrim oni moble ( 16 elem ents), docum ental (10 elem ents), 

immaterial (16 elements), i el natural (10 elements). 

 

Patrimoni per àmbits

99
16

10

16
10

Immoble

Moble

Documental

Immaterial

Natural

 
 

Obtindrem una informació m és detallada m itjançant el desglossam ent per 

tipologies dels cinc àmbits exposats: 

 

Dins del patrim oni immoble , s’im posen les barraques de pedra seca, am b un 

total de 39 exem plars (3 elements descrits o fitxats i 36 elements repetitius), seguits de 

molt a p rop per  la  res ta de tipo logies ar quitectòniques, amb 21 edificis, 3 conjunts 
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arquitectònics i 8 elements arqu itectònics. Es com ptabilitzen un total de 14 jacim ents 

arqueològics, mentre que l’obra civil apareix representada per un total de 13 elements.  

 

A continuació destaca, per la quantita t d ’elements f itxats, e l pa trimoni 

immaterial, i el patrim oni moble, amb 16 elements en  cadascun dels dos blocs. Pel que 

fa al patr imoni immaterial es com ptabilitzen 6 m anifestacions festives, 5 testim onis de 

tradició ora l i 5 elem ents de m úsica i dans a. Per la seva banda, el patrim oni m oble 

inclou 4 elements urbans, 10 objectes i 3 col·leccions. 

  

Els darrers àmbits en quant a representativitat són els de patrimoni documental, i 

patrimoni natural , amb 10 elem ents cadascú. El patrim oni documental el conform en 3 

fons d’imatges i 7 fons docum entals. Els 10 elements del patrimoni natural són tots  ells 

zones d’interès. 

 

Tipologia

60

8473
14

6

5

10

13

5

10

3

3 Edifici

Element arquitectònic

Element urbà

Fons documental

Fons imatges

Jaciment

Manifestacions festives

Música i dansa

Objecte

Obra civil

Tradició oral

Zones d'interès natural
 

 

3. 8. 5. 2. Per titularitat. 

Atenent ara a la class ificació dels béns i nventariats segons la seva titu laritat, és 

el grup  corresponent a la pr opietat privada el q ue destaca per sobre d e la resta (1 00 

elements). De la resta, 46 elem ents rom anen sota el control públic. Nom és cinc dels 

elements tenen propietat compartida o múltiple.  
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Titularitat

46

100

5

Pública

Privada

Diversa

 
 

3. 8. 5. 3. Per cronologia. 

Pel que fa a  l’estadística cronològica, cal posar de relle u la dificultat per datar 

diversos elements, especialment les masies, ja que han experimentat un procés constant 

de remodelació. El criteri que hem adoptat per datar-les, s’ha basat, en moltes ocasions, 

en constatac ions es tilístiques, docu mentals o epigràfiques. A m anca d’aquestes, hem 

assignat la cronologia a la qual pertany la fase constr uctiva de m ajor entitat dins de 

l’edifici. En alguns casos, com les fonts o els arbres, ens ha estat impossible determinar-

ne la cronologia o concretar-la dins d’un vent all m olt a mpli, sovint perquè es tracta 

d’elements en què s’han de tenir en compte factors molt poc objectius a l’hora de datar-

los. 

Cronologia

2 3 4
15

20

104

3
Cenozoic

Prehistòria

Ibèric

Medieval

Modern

Contemporani

Indeterminat
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El grup cronològic m és representat (am b 104 elem ents) és el corresponent a 

època contemporània, tot i que hem de te nir molt en compte bona part d’aquests 

elements co ntemporanis, avui encara en us,  en realitat enfonsen les seves arrels en 

època medieval (per exemple el Rec –fitxa n. 37 – o Cal Ros –fitxa n. 2– ) o m oderna 

(per exemple, l’actual Temple parroquial de Sant Martí –fitxa n. 1–). 

 

 El següent bloc, en quan t a representativitat, corre spon als elem ents d’època 

moderna (2 0 elem ents) i després als m edievals (15 elements). En q uant als b locs 

minoritaris trobem  3 elem ents de la prehis tòria i 4 d ’ibèrics Al Ceno zoic trobem  2 

elements. Per últim 3 elements han quedat englobats en la categoria d’indeterminats. 

         

 

         3. 8. 5. 4. Per l’estat de conservació. 

En darrer lloc dins d’aque st apar tat es tadístic, f arem ref erència a  l’ estat de 

conservació dels béns inventar iats. El sector predom inant és el de béns en un bon estat 

de conservació (93 elements), tot i que caldrà fer una especial incidència en els elements 

en un estat de conservació que hem qualificat com a regular (27) o dolent (31). La major 

part dels 36 elements repetitius es troba en un estat de conservació bo. 

 

           

Estat de conservació

93
27

31

Bo

Regular

Dolent

 
 



J. SALES; N. SALAZAR: Mapa del Patrimoni Cultural de Carme (Anoia), 2011 

-33- 

4. LLISTATS D’ELEMENTS NO FITXATS I  FITXATS. 
 
 4. 1. Elements no fitxats 
 

Tal i com s’explicava més amunt, hi ha un seguit d’elements que tot i haver estat 

detectats a partir de docum entació antiga, de la bi bliografia o de com unicacions orals, 

per diversos motius que genèricament es poden reduir a la seva poca o nul·la singularitat 

i/o significació, i a la m anca d’accés a l’elem ent en uns pocs  caso s, finalm ent hem 

decidit no fitxar-los. Aquests elements són: 

 

-Jaciment del Camí del Molí Major a la Masuca: tot i que el lloc conegut amb aquest 

nom ha estat in tervingut recentment amb metodologia arqueològica (ja que en un inici 

es pensava que en el lloc hi  podia haver sitges ibèriques), finalm ent només aparegué un 

dels molts dipòsits que encara avui es conser ven per emmagatzemar i preparar al su lfat 

que s’utilitzava fins fa pocs anys per evitar les plagues agrícoles. El lloc doncs, avui per 

avui, i al nostre entendre, no té les caracter ístiques mínimes que defineixen un jaciment 

arqueològic. 

 

-Premsa contínua de La Serra : aquesta premsa funcionava amb la força que generava 

la serradora de La Serra (fitxa n . 130) , per la qual cosa estava ubicada a uns poc s 

metres d’ella. Actualm ent resta colgada d’eines i m aquinària agrícola, per la qual cosa  

és impossible documentar-la.  

 

-Font de la Plaça d’Espanya : Tot i que la sev a factura és molt moderna, segons els 

avis de Carme es tractaria de la font urbana més antiga de la població. 

 

-Fonts diverses: Es tracta d’una sèrie de fonts naturals de caràcter molt estacional o que 

en els últim s anys han quedat seques o pràcticament desaparegudes degut a les 

captacions efectuades per abastir d’aigua al tres poblacions i al poc ús que actualm ent 

se’n fa. Es t racta de: Font de la Lo ia, a la zona de les Garrigues, Font de l’Estruc , 

l’únic record de la qual és un toll d’aigua que apareix a la zona  on s’ubica quan plou; 

Font Farigola; Font del Porxo; Fonts a Les Esplugues ; Font del Recreio ; Font del 
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Molí Ma jor; Font de Cal Soques ; Font V eïnal; Font del Sabater ; Font d el 

Fraixanera; Font de la Cova; i Font dels Gramanals. 

 

 

4.2. Elements desapareguts 

 

Com el seu nom indica, es tracta d’elements que han desaparegut per motius diversos o 

que apareixen en documents escrits antics que no s’han pogut localitzar físicament: 

 

Patrimoni immoble 

 

-Cal Sant : es tracta d’una casa pairal desapa reguda fa uns 35-40, anys quan es va  

ensorrar la casa per abandonam ent, aplanant-se els cam ps on estava situada, a la solana  

de Cal Cases, al costat del camí que va de Carme a Igualada pel Coll de la Llentia. 

 

-Fassina (a la desapareguda casa de Cal Sant) : surt citada al llibre de ls Paraires (fitxa 

n. 78). D’aquesta fassina sortiria l’escassa producció d’aiguardent de Carme, segons els 

“qüestionaris” de Francisco de Zamora: y lo poco que se extrae es unas como ochenta 

cargas de aguardiente, que se vende en Villanueva de Cubellas. 

 

-Molí paperer: sense nom, citat l’any 1790 als “qüestionaris” de Francisco de Zam ora. 

No es pot descartar que es tracti d’algun dels molins paperers que hem fitxat. 

 

-Molí bataner: sense nom, desaparegut abans de finals del s. XVIII per una riuada i citat 

l’any 1790 als “qüestionaris” de Francisco de Z amora: se ha demolido un molino batán 

por las avenidas de aguas de la riera, y como en este parage no tenga mucho que 

trabajar no cuida su dueño de renovarle. 

 

-Molí draper o Bataner : l’any 1649 el Grem i de  Paraires d’Igualada, davant de 

l’escassetat d’aigua d’aquesta vila, va fer un conveni amb Ramon Castellví per edificar 

un molí draper o bataner a l’indret de Les Esplugues, que treballaria amb exclusivitat 

per als igualadins.  
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-Tres fàbriques de telers : citades l’any 1790 als “qüestionaris” de Francisco de Zamora  

« Quatro telares de texer lana se hallan en este lugar, y m ás de ciento tornos de hilar 

algodón y lana, que trabajan por los fabricantes de las villas de Igualada y Capellades », 

1790. Una d’elles estaria ubicada on avui s’al ça la fàbrica d’Ondulats Carm e, segons  

testimoni de R. Prades (2000: 5). 

 

-Estenedors de paper de la Fàbrica Nova i colònia obrera. 

 

-Estricadors dels Paraires: segons la documentació, havien estat ubicats a Cal Ros. 

 

-Safareigs de Can Bas: a Collbàs. 

 

-Safareigs municipals: es tractava de  dos safareigs que funcionaven amb el Rec (fitxa 

n. 37) i estaven situats al costat del corral del Ponsà i de la placeta de l’Alegria. 

 

-Tabernes de Cal Perico i de Cal Josepó: estaven al nucli urbà. 

 

-Sales de Ball de Cal Josepó, Cal Peret Vich, i Cal Pubill o Manyà: estaven al nucli 

urbà. 

 

-Forns de Calç : els forns de calç de Car me havi en funcionat fins fa unes poques 

dècades, es campats per les  zones  boscoses d e Carm e on hi havia la pedra calcària 

popularment coneguda amb el nom  de “pedra de gra d’arròs. Cal dest acar el forn d' en 

Pere Palet, al Clot del R ector o el forn d' en Pere Farreres, a prop de Cal Guineu de les  

Esplugues, ja que aquests són els últim s forns de calc dels que tenim  constància. Hem 

intentat loc alitzar algu n rastre d el nega tiu d’aquestes estructures acom panyats de 

coneixedors locals del territori, però el mal estat del bosc ens ho ha impedit.. 

 

-Forns de carbó : l’estructura pròpia d’aquesta desapareguda activitat tradicional 

d’explotació forestal fa que no n’hagi quedat cap rastre físic. 
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Patrimoni del medi natural 

 

-Font del Molí Major: estava al marge dret de la riera de Carme, just sota el pont del 

Molí. Las riuades la colgaven periòdicament i la gent l’anava a netejar, però ara ja fa 

temps que no es fa manteniment i se n’ha perdut el rastre.  
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Fitxa 1:  Església Parroquial de Sant Martí 
Fotografia 1: Façana principal de l’església. 
Fotografia 2: Vista de l’interior de l’església. 
Fotografia 3: Detall de la clau del portal d’accés a l’església. 
 
Fitxa 2: Cal Ros (antiga església de Sant Martí)   
Fotografia 1: Vista general de Cal Ros des de la banda sud de la riera de Carme. 
Fotografia 2: Estat actual de la façana est de Cal Ros. 
Fotografia 3: Vista general de la sala amb volta que es conserva a Cal Ros. 
 
Fitxa 3: Santuari de Collbàs    
Fotografia 1: Vista general del Santuari de Collbàs. 
Fotografia 2: Façana principal de l’ermita. 
Fotografia 3: Interior de l’ermita des de l’altar. 
 
Fitxa 4: Nucli antic   
Fotografia 1: Vista general del carrer Major. 
Fotografia 2: Detall del portal que es conserva a la plaça Espanya. 
Fotografia 3: Pas cobert que es conserva entre els carrers Sant Jordi i Soldevila. 
 
Fitxa 5: Cementiri Municipal 
Fotografia 1: Accés al recinte del cementiri.  
Fotografia 2: Vista general de l’interior del cementiri. 
 
Fitxa 6: El Llobetó   
Fotografia 1: Indret on es localitza el jaciment arqueològic. 
 
Fitxa 7: A 100 m del Llobetó   
Fotografia 1: Vista general del camp on es localitza el jaciment arqueològic. 
Fotografia 2: Dos fragments de ceràmica provinents del jaciment arqueològic. 
 
Fitxa 8: Poblat de Les Garrigues   
Fotografia 1: Vista general del camp on es localitza el jaciment arqueològic. 
 
Fitxa 9: Cova dels Ossos   
Fotografia 1: Vista general de la cova. 
Fotografia 2: Detall de l’entrada de la cova. 
 
Fitxa 10: Cova del Cavall   
Fotografia 1: Vista general de la cova. 
 
Fitxa 11: Cova del Bressol   
Fotografia 1: Vista general de la cova. 
 
Fitxa 12: Cova Alta o del Pou   
Fotografia 1: Vista general de la cova. 
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Fitxa 13: Vinya de Cal Notari   
Fotografia 1: Estat actual de l’emplaçament del jaciment arqueològic. 
 
Fitxa 14: Serrat del Campaner   
Fotografia 1: Indret on es situa el jaciment arqueològic.  
Fotografia 2: Material arqueològic provinent del jaciment. 
 
Fitxa 15: Assentament del Camí de Carme a Collbàs    
Fotografia 1: Camps on es localitza el jaciment arqueològic. 
Fotografia 2: Material arqueològic provinent del jaciment. 
 
Fitxa 16: Creu processional    
Fotografia 1: Anvers de la creu. 
Fotografia 2: Revers de la creu. 
Fotografia 3: Detall de la figura de Crist crucificat.  
 
Fitxa 17: Jaciment Paleontològic de Collbàs o Coll de la Llentia    
Fotografia 1: Vista general de la Serra de Collbàs. 
Fotografia 2: Conjunt de llenties o nummulits que es localitzen al jaciment. 
Fotografia 3: Exem plar de Montezumella Amenosi (cranc) provinent de Collbàs i 
dipositat al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. 
 
Fitxa 18: Estructura quadrangular de la Costa Blanca.  
Fotografia 1: Estat actual de les restes de l’estructura. 
Fotografia 2: Detall de l’amplada d’un dels murs conservats. 
 
Fitxa 19: Casa de Rovirals (Can Balcells)   
Fotografia 1: Estat actual de les restes de la casa. 
 
Fitxa 20: Can Fangars 
Fotografia 1: Estructures conservades de la casa. 
 
Fitxa 21: Portal de muralla al C/ Major  
Fotografia 1: El portal des de la plaça Espanya. 
Fotografia 2: Detall del portal i del seu pas cobert. 
Fotografia 3: El portal vist des del C/ Major. 
 
Fitxa 22: Casa de Sant Roc (seu del Gremi de Paraires i Estricadors)  
Fotografia 1: Façana principal de l’edifici vista des del C/Freginal. 
Fotografia 2: Detall del portal de la casa. 
 
Fitxa 23: Rectoria 
Fotografia 1: Conjunt de la Rectoria i l’Església Parroquial. 
Fotografia 2: Façana principal de la Rectoria. 
Fotografia 3: Façana oest de la Rectoria. 
 
Fitxa 24: Balcons de l’habitatge al C/ Sant Martí, 42. 
Fotografia 1: Façana on es conserven els balcons. 
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Fotografia 2: Detall del balcó sud. 
Fotografia 3: Detall del balcó nord. 
 
Fitxa 25: Habitatge C/ Sant Martí, 44 
Fotografia 1: Façana principal de l’edifici. 
Fotografia 2 : Detall de la pa rt sup erior d e la mateix a façan a, am b esgrafiats de Sant  
Martí de Tours i un medalló amb la data de remodelació de l’edifici. 
Fotografia 3: Detall de l’esgrafiat amb la representació de Sant Martí de Tours partint-se 
la capa amb un pobre. 
 
Fitxa 26: Habitatge C/ Sant Martí, 46 (Can Guet)  
Fotografia 1: Façana principal de l’edifici. 
Fotografia 2: Detall d e la pa rt p osterior de  l’ed ifici, o n s’apre cien les ref ormes 
modernistes. 
Fotografia 3: Detall de l’esgrafiat amb representació de traginers. 
 
Fitxa 27: La Masuca 
Fotografia 1: Vista general de la casa des del camí que mena a Carme. 
 
Fitxa 28: Cal Llop o Cal Cases 
Fotografia 1: Vista general de la casa des del camí que hi dona accés. 
 
Fitxa 29: Barraca de pedra seca de planta circular  
Fotografia 1: Barraca situada enmig d’un camp de conreu.  
Fotografia 2: Detall de la barraca. 
 
Fitxa 30: Les Esplugues  
Fotografia 1: Vista aèria del nucli de Les Esplugues (extreta de Google Earth) 
Fotografia 2: Una casa de Les Esplugues: Cal Guineu. 
Fotografia 3: Una casa de Les Esplugues: Cal Pere de Carme 
 
Fitxa 31: Cal Pere de Carme (Can Claramunt) 
Fotografia 1: Façana est de la casa. 
Fotografia 2: Façana sud de la casa. 
Fotografia 3: Pati i annexos de Cal Pere de Carme. 
 
Fitxa 32: Goigs a Sant Martí 
Fotografia 1: Anvers de l’exemplar conservat a l’Arxiu Parroquial. 
Fotografia 2: Revers del mateix. 
 
Fitxa 33: Cal Guineu 
Fotografia 1: Vista general de Cal Guineu des del sud.  
Fotografia 2: Cal Guineu des de l’oest. 
Fotografia 3: Cal Guineu des del nord. 
 
Fitxa 34: Molí Major  
Fotografia 1: El Molí Major des de Les Esplugues. 
Fotografia 3: Vista general del Molí Major des de la carretera BV-2131. 
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Fotografia 3: Façana principal del Molí Major. 
 
Fitxa 35: Molí de Ca La Santa  
Fotografia 1: Façana principal del molí. 
Fotografia 2: Detall del portal del molí. 
Fotografia 3: Molí de Ca La Santa vist des de l’Avinguda Catalunya. 
 
Fitxa 36: Molí de Carme  
Fotografia 1: Molí de Carme vist des de Cal Ros. 
Fotografia 2: Cos principal (i més antic conservat) del molí. 
Fotografia 3: Detall dels cossos annexos al molí. 
 
Fitxa 37: Rec 
Fotografia 1: Tram del Rec, restaurat recentment, al seu pas pel carrer del Progrés.  
Fotografia 2: Plànol del recorregut del Rec dins del nucli urbà de Carme. 
 
Fitxa 38: Pont del Molí Major  
Fotografia 1: Plataforma del pont. 
Fotografia 2: Cara est del pont. 
Fotografia 3: Cara oest del pont. 
 
Fitxa 39: Pont de Carme 
Fotografia 1: Vista general del pont des del carrer Progrés.  
Fotografia 2: Cara sud del pont. 
Fotografia 3: Cara nord del pont. 
 
Fitxa 40: Goigs a la Mare de Déu del Carme 
Fotografia 1: Anvers de l’exemplar conservat a l’Arxiu Parroquial. 
Fotografia 2: Revers del mateix. 
 
Fitxa 41: Pedrera Vella de Carme  
Fotografia 1: Vista general de l’aflorament rocós explotat com a pedrera. 
Fotografia 2: Detall de les marques deixades per les falques. 
Fotografia 3: Detall del negatiu d’una barrina. 
 
Fitxa 42: Pedrera del Sord de la Pobla  
Fotografia 1: Vista general de l’aflorament rocós explotat com a pedrera. 
Fotografia 2: Detall dels talls resultants de l’extracció de blocs de pedra. 
 
Fitxa 43: Mare de Déu de Collbàs 
Fotografia 1: La imatge de la Mare de Déu de Collbàs 
 
 
Fitxa 45: Estendard de l’Agrupació Coral  
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Fotografia 1: Anvers de l’estendard. 
Fotografia 2: Revers de l’estendard. 
 
Fitxa 46: Estendard de l'Esbart Dansaire 
Fotografia 1: Anvers de l'estendard.  
Fotografia 2: Revers de l'estendard. 
 
Fitxa 47: Col·lecció municipal de quadres amb vistes de Carme 
Fotografia 1: Quadre de la col·lecció amb el poble de Carme i, al fons, Montserrat. 
Fotografia 2: Quadre amb vistes de l'Avinguda Catalunya venint d'Orpí. 
Fotografia 3: Quadre amb vista general de Carme, des de Can Bou. 
 
Fitxa 48: Col·lecció de materials arqueològics i paleontològics  
Fotografia 1: Fragment de ceràmica de la Cova dels Ossos. 
Fotografia 2: Col·lecció de fòssils del jaciment paleontològic de Collbàs. 
Fotografia 3: Fragm ents de ceràm ica ibèr ica del jac iment arqu eològic A 100 d' el 
Llobetó. 
 
Fitxa 49: Rajola administrativa 
Fotografia 1: Vista frontal de la rajola. 
 
Fitxa 50: Placa antiga amb nom de carrer (Calle Alcázar de Toledo) 
Fotografia 1: Vista frontal de la placa. 
 
Fitxa 51: Fons documental de l'Arxiu Municipal 
Fotografia 1: Vista general de l'Arxiu. 
 
Fitxa 52: Pica baptismal 
Fotografia 1: Detall lateral de la pica. 
Fotografia 2: Vista zenital de la pica. 
Fotografia 3: Secció de la pica (segons CRUANYES-VIRELLA, 1992b: 527). 
 
Fitxa 54: Fons fotogràfic de Carme a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia 
Fotografia 1: Processó a Collbàs. 
Fotografia 2: Grup de Caramelles, l'any 1923. 
Fotografia 3: Envelat de la Festa Major, l'any 1960. 
 
Fitxa 55: Fons documental de l'Arxiu Parroquial 
Fotografia 1: Vista general de l'Arxiu. 
Fotografia 2: Document del segle XVII. 
Fotografia 3: Document del segle XIX. 
 
Fitxa 56: Goigs a llaor de la Mare de Déu de Collbàs 
Fotografia 1: Anvers dels goigs. 
 
Fitxa 57: Cinglera del Balç de les Roquetes  
Fotografia 1: Vista de la cinglera des de la  carretera que va de La Pobla de Claramunt a 
Carme. 
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Fotografia 2: La cinglera des del pont de la riera de Carme. 
Fotografia 3: Vista general de la cinglera des de sota de Cal Guineu. 
 
Fitxa 58: Riera de Carme (PEIN Sistema Prelitoral Central PRC 107) 
Fotografia 1: La riera coberta de vegetació, vista des d'El Llobetó.  
 
Fitxa 59: Camí antic de Collbàs (GR 172) 
Fotografia 1: El camí des del Coll de la Llàntia. 
Fotografia 2: El camí al seu pas per l'ermita de Collbàs. 
 
Fitxa 60: Font de Cal Guineu 
Fotografia 1: Vista general de la font. 
 
Fitxa 61: Font del Sila 
Fotografia 1: Vista general del conjunt d'estructures de l'àrea de lleure de la font. 
Fotografia 2: Bassa de la font. 
 
Fitxa 62: Font Canyeta 
Fotografia 1: Vista general de la ubicació de la font. 
Fotografia 2: Punt d'on sorgeix l'aigua. 
 
Fitxa 63: Font de Cal Sant 
Fotografia 1: Vista general de la ubicació de la font. 
 
Fitxa 64: Font de Collbàs 
Fotografia 1: Vista general de la font. 
Fotografia 2: Detall de la zona del brollador. 
 
Fitxa 65: Aplec de Collbàs 
Fotografia 1: Sardanes a Collbàs l'any 2010. 
Fotografia 2: Arrossada a Collbàs l'any 1985. 
Fotografia 3: Veneració a la Mare de Déu de Collbàs l'any 1968. 
 
Fitxa 66: Ball de Càntirs 
Fotografia 1: Passos del ball segons Joan Amades (AMADES, 1952: 389-391). 
Fotografia 2: Partitura de la música (AMADES 1952:389-391). 
 
Fitxa 67: Festa Major d'Hivern de Sant Martí 
Fotografia 1: Programa recent de la Festa Major d'Hivern. 
Fotografia 2: Concert coral a l'Església parroquial 
Fotografia 3: representació de ballet. 
 
Fitxa 68: Festa Major de la Mare de Déu del Carme 
Fotografia 1: Portada del programa de la Festa Major de l'any 2010. 
Fotografia 2: Envelat a Les Fonts de Carme l'any 2010. 
 
Fitxa 69: Diada de la Gent Gran de Carme 
Fotografia 1: Dinar al Centre Recreatiu l'any 2010. 
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Fotografia 2: Concert de música a l'Església parroquial. 
Fotografia 3: Diada de la Gent Gran l'any 1973. 
 
Fitxa 71: Pouet de la Clota 
Fotografia 1: Accés al Pouet. 
 
Fitxa 72: Llegendes del forat de les Graus 
Fotografia 1: El Forat de les Graus (exterior). 
Fotografia 2: El Forat de les Graus (interior). 
 
Fitxa 75: Passatge cobert entre el carrer Soldevila i el carrer Sant Jordi 
Fotografia 1: Vista general del passatge des del carrer Soldevila. 
 
Fitxa 76: Habitatge C/Sant Martí, 3 
Fotografia 1: Instantània general de la façana. 
Fotografia 2: Detall de la part superior de la façana. 
Fotografia 3: Detall del medalló amb l'any de construcció de l'habitatge (1914). 
 
Fitxa 77: Pou del Comú 
Fotografia 1: Vista general de l'entorn del pou. 
Fotografia 2: Primer pla del pou. 
Fotografia 3: Boca del pou. 
 
Fitxa 78: Llibre de la Confraria dels parayres del lloch de Snt Marty de Carme 
Fotografia 1: Portada del llibre. 
Fotografia 2: Detall del títol del llibre. 
Fotografia 3: Interior del llibre. 
 
Fitxa 79: Concòrdia de l'Aigua del poble de Carme 
Fotografia 1: Interior del llibre. 
Fotografia 2: Interior del llibre. 
Fotografia 3: Interior del llibre 
 
Fitxa 80: Forat de les Graus 
Fotografia 1: Boca d'accés. 
Fotografia 2: Cavitat interior. 
 
Fitxa 81: Llegendes de la Mare de Déu de Collbàs 
Fotografia 1: Mare de Déu de Collbàs. 
Fotografia 2: Vista general del santuari de Collbàs. 
 
Fitxa 82: Escorxador 
Fotografia 1: Vista general de l'edifici. 
Fotografia 2: Detall de l'edifici. 
Fotografia 3: Detall de l'assecador. 
 
Fitxa 83: Font urbana de 1929 
Fotografia 1: Vista general de la font. 
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Fitxa 84: Fonts de Carme 
Fotografia 1: Vista general del paratge de Les Fonts de Carme. 
Fotografia 2: Detall de l'àrea de lleure. 
Fotografia 3: Detall d'un dels brolladors. 
 
Fitxa 85: Pont de Cal Cases 
Fotografia 1: Vista general del pont des de l'est. 
Fotografia 2: Detall del parament del pont. 
Fotografia 3: Interior de la volta del pont. 
 
Fitxa 86: Plataners de la carretera de Carme a La Pobla de Claramunt 
Fotografia 1: Vista general venint de Carme. 
Fotografia 2: Vista general venint de La Pobla de Claramunt. 
 
Fitxa 87: Pont de la Drecera d'Espoia 
Fotografia 1: Vista general del pont. 
Fotografia 2: Detall de la cara oest del pont. 
Fotografia 3: Detall de la cara est del pont. 
 
Fitxa 88: Caramelles  
Fotografia 1: Caramelles de 2010. 
Fotografia 2: Caramelles de 1988. 
Fotografia 3: Caramelles l'any 1923. 
 
Fitxa 89: Font de la Placeta de l'Alegria 
Fotografia 1: Vista general de la font. 
Fotografia 2: Detall de la font. 
Fotografia 3: Detall de l'inscripció amb l'any de la font (1882).  
 
Fitxa 90: Grup d'habitatges del C/Sant Martí, 21-27  
Fotografia 1: Vista general de la façana de l'illa de cases. 
Fotografia 2: Vista general de la part posterior de l'illa de cases. 
Fotografia 3: Detall d'alguns dels portals de l'illa. 
 
Fitxa 91: Barraca de pedra seca de planta quadrangular 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 92: Barraca de pedra seca integrada en un marge  
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Detall de la façana de la barraca. 
 
Fitxa 93: Barraca de pedra seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Detall de la façana de la barraca. 
 
Fitxa 94: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
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Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 95: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 96: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 97: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 98: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Vista general de la barraca des del lateral. 
 
Fitxa 99: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Vista general de la barraca des del lateral. 
 
Fitxa 100: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 101: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Vista general de la barraca des del lateral. 
 
Fitxa 102: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 103: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 104: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Vista general de la barraca des del lateral. 
 
Fitxa 105: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Vista general de la barraca des del lateral. 
Fotografia 3: Vista de la part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 106: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Vista general de la barraca des del lateral. 
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Fotografia 3: Detall de la porta i interior de la barraca. 
 
Fitxa 107: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Detall de la façana de la barraca. 
 
Fitxa 108: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 109: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 110: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Vista general de la barraca des del lateral. 
 
Fitxa 111: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Detall de la façana de la barraca. 
Fotografia 3: Detall del paravent de la barraca. 
 
Fitxa 112: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Detall de la façana de la barraca. 
 
Fitxa 113: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 114: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de les restes de la barraca 
Fotografia 2: Detall de les restes de la barraca. 
 
Fitxa 115: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Vista general de la barraca des del lateral. 
Fotografia 3: Detall de la façana de la barraca 
 
Fitxa 116: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Vista general de la barraca des del lateral. 
 
Fitxa 117: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 118: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
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Fitxa 119: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de les restes de la barraca. 
Fotografia 2: Detall de les restes de la barraca. 
 
Fitxa 120: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 121: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 122: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 123: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 124: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 125: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 126: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 127: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
Fotografia 2: Part posterior de la barraca. 
 
Fitxa 128: Barraca de seca 
Fotografia 1: Vista general de la barraca. 
 
Fitxa 129: Paviment hidràulic del Centre Recreatiu 
Fotografia 1: Vista general del paviment. 
Fotografia 2: Detall de la decoració del paviment. 
 
Fitxa 130: Serradora de La Serra 
Fotografia 1: Vista general en el seu estat actual.  
Fotografia 2: Detall de La Serra. 
 
Fitxa 131: Pou de Cal Quimeres 
Fotografia 1: Vista general del pou. 
Fotografia 2: Boca del pou. 
 
Fitxa 132: Safareig de Cal Quimeres 
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Fotografia 1: Vista general del safareig. 
 
Fitxa 133: Premsa de vi de Cal Quimeres 
Fotografia 1: Primer pla de la premsa. 
 
Fitxa 134: Serradora de Cal Floret 
Fotografia 1: Vista general de l'espai de la Serradora.  
 
Fitxa 135: Festa de Reis 
Fotografia 1: Instantània de la festa de 2011, amb una carrossa. 
Fotografia 2: Instantània de la festa de 2011, amb el rei negre. 
 
Fitxa 136: Pont de Les Escodines 
Fotografia 1: Avinguda de Catalunya al seu pas pel pon de Les Escodines.  
Fotografia 2: Cara nord del pont. 
Fotografia 3: Cara sud del pont. 
 
Fitxa 137: Col·lecció de postals de Carme a la Biblioteca de Catalunya 
Fotografia 1: Vàries postals de la col·lecció. 
Fotografia 2: Vàries postals de la col·lecció. 
Fotografia 3: Vàries postals de la col·lecció. 
 
Fitxa 138: Sardana l'Ermita de Collbàs 
Fotografia 1: Partitura de la sardana. 
 
Fitxa 141: Firaverd 
Fotografia 1: Anvers del programa Firaverd 2010. 
Fotografia 2: Revers del programa Firaverd 2010. 
 
Fitxa 142: Font del Cargol 
Fotografia 1: Vista general del punt de la riera on brolla la font de manera estacional. 
 
Fitxa 143: Font urbana de 1929 
Fotografia 1: Vista general de la font. 
 
Fitxa 144: Placa antiga amb nom de carrer (Calle de Calvo Sotelo) 
Fotografia 1: Vista frontal de la placa. 
 
Fitxa 145: Placa antiga amb nom de carrer (Calle Joan Solé Marimon) 
Fotografia 1: Vista frontal de la placa. 
 
 
Fitxa 147: Centre Recreatiu 
Fotografia 1: Vista general del conjunt d'edificis que formen el Centre Recreatiu. 
Fotografia 1: Vista de la façana de l'edifici principal del Centre Recreatiu. 
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Fitxa 149: La Torre 
Fotografia 1: Vista general de la casa. 
 
Fitxa 150: Cal Baqué 
Fotografia 1: Vista general de la façana de Cal Baqué. 
Fotografia 1: Detall del medalló que conté l'any de construcció i les sigles del propietari. 
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