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FITXA TÈCNICA 

Nom del projecte: Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de 
Castellbell i el Vilar 

Població i comarca: Castellbell i el Vilar (el Bages) 

Promoció: Oficina del Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Castellbell i el Vilar 

Execució i coordinació: Jordi Montlló Bolart, historiador 

Equip de treball: Laura Bosch Martínez 
Genís Frontera 
Joan Valls 
Carles Cornadó 
Marcel·lí Puigdellívol 
Maria Riera 

Coordinació Oficina de Patrimoni Cultural 
(Diputació de Barcelona) 

Pere Barbado 

Dates d’execució: Desembre 2016 – juny de 2017 
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PRESENTACIÓ 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 
especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del seu 
programa d’Estudis i Projectes, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del patrimoni 
cultural i natural, amb la col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents 
objectius: 

 Captació exhaustiva de dades relacionades amb elements del patrimoni
cultural i natural del municipi.

 Valorització dels elements reconeguts.

 Adopció de mesures per a la seva protecció, consolidació i/o conservació.

 Planificació d’accions de difusió i de rendibilització social i cultural.

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del 
Mapa del patrimoni cultural i natural del municipi de Castellbell i el Vilar (el Bages). 
L’estudi ha estat encarregat a Jordi Montlló Bolart per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona a partir de la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Castellbell i 
el Vilar. 

El treball s’ha realitzat entre els mesos de desembre de 2016 i juny de l’any 2017. 
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AGRAÏMENTS

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable col·laboració d’un seguit de 
persones a qui volem donar un sincer regraciament.  

En primer lloc volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament i el seu personal pel seu 
interès i per les gestions facilitades en tot moment. 

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

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

En l’apartat de metodologia es pot veure el llistat de totes les persones que han 
col·laborat d’una manera o altra en la gestació d’aquest treball, la informació de les quals 
ha estat valuosíssima. 
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I .  METODOLOGIA

MARC TEÒRIC 

La finalitat d’aquest tipus de treball és la recopilació exhaustiva dels elements del 
patrimoni cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic del treball és l’inventari de tots els 
elements susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població 
pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta 
que permet englobar-hi totes les accepcions reconegudes.  

De cada element es fa una fitxa amb totes les dades que s’hagin pogut aplegar d’aquell bé 
cultural, ja sigui a través de la visita in situ o a través de la documentació bibliogràfica 
(veure apartat corresponent), a través d’arxius o d’informació oral facilitada per 
particulars, propietaris o representants d’entitats socials i/o culturals del municipi. Amb 
l’inventari fet i les dades recollides es poden fer les pertinents classificacions, anàlisi i 
estudis estadístics, a fi i efecte de fer-ne les valoracions corresponents, tant a nivell 
individual de cada bé com a nivell global; tant del seu estat de conservació, com del nivell 
de protecció que té o de les seves característiques històriques. 

El que es tracta, és de facilitar a l’Ajuntament i a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquell 
municipi una eina de coneixement de la globalitat dels seus béns patrimonials, des d’una 
concepció àmplia del patrimoni cultural. Es tracta, alhora, d’obtenir un instrument que 
permeti l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació i faciliti el seu 
accés públic; així com la planificació de projectes de rendibilització social; l’elaboració de 
programes de difusió: rutes didàctiques o turístiques, publicacions, jornades de debat, 
conferències, etc. També ha de servir per facilitar la presa de decisions en el planejament 
urbanístic, la planificació de senyalització o la coordinació de programes conjunts amb 
municipis veïns.  

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’un municipi són, bàsicament, elements vius: 
poden créixer o disminuir segons les circumstàncies conjunturals. S’hi poden afegir nous 
elements perquè es consideri oportú o perquè apareguin elements desconeguts en el 
moment de la realització del treball: nous jaciments arqueològics, donacions de 
col·leccions, barraques de pedra seca, etc. També es pot donar el cas que, 
malauradament, s’hagin de suprimir elements per robatori, destrucció, natural o 
antròpica o canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal considerar el Mapa del 
patrimoni cultural i natural com una eina dinàmica i activa. 

Però, s’ha de tenir present que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta, en el 
sentit acadèmic de la paraula. Tampoc es pretén fer una història del municipi, ni fer una 
anàlisi de l’evolució social o econòmica, ni un estudi estadístic o demogràfic d’aquell 
poble. No es parteix d’un plantejament d’una hipòtesi que cal confirmar o rectificar; ni 
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s’han fixat uns objectius científics que cal assolir. Per tant, no hi ha unes conclusions 
finals; ja que no es tracta d’un element tancat, sinó obert, com ja s’ha comentat.  

Tampoc és un catàleg del patrimoni arquitectònic o urbanístic del municipi; amb una 
normativa associada de protecció. Per tant, no té cap influència ni transcendència en la 
protecció urbanística d’un bé o element. Tot i que si que pot servir com a document base 
per a futures catalogacions. És un simple inventari, una base de dades relacionades amb 
unes coordenades que l’ubiquen en un espai concret; un mapa amb les corresponents 
fitxes al servei dels ciutadans i ciutadanes, que recull tot el patrimoni existent a la 
població o relacionat amb ella. 

Tampoc és una eina cadastral ni destinada a la imposició o revisió d’impostos de cap 
mena. 

A  partir d’aquest treball es poden gestionar i implementar futures polítiques culturals o 
patrimonials, programar recerques d’investigació o elaborar plans de protecció 
urbanístics; però sempre com un punt d’inici; sense capacitat legal ni normativa. 

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’una població han de comprendre la detecció 
exhaustiva, descripció i valoració dels diversos béns i elements patrimonials inclosos i 
classificats en al següent tipologia. 

1.-Patrimoni immoble 1.1- Edificis 

1.2- Conjunts arquitectònics 

1.3- Elements arquitectònics 

1.4- Jaciments arqueològics 

1.5- Obra civil 

2.-Patrimoni moble 2.1- Elements urbans 

2.2- Objectes 

2.3- Col·leccions 

3.- Patrimoni documental 3.1- Fons d’imatges 

3.2- Fons documental 

3.3- Fons bibliogràfic 

4.-Patrimoni immaterial 4.1- Manifestacions festives 
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4.2- Tècniques artesanals 

4.3- Tradició oral 

4.4- Música i dansa 

4.5. Costumari 

5.-Patrimoni natural 5.1- Zones d’interès natural 

5.2- Espècimens botànics singulars 

Dins l’àmbit del patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor monumental, 
artístic, històric, etnològic, identitari, religiós, industrial o simbòlic. La tipologia de 
conjunts arquitectònics inclou diversos edificis que formen un conjunt o estructures 
complexes composades per diversos elements edificats. En la tipologia d’elements 
arquitectònics s’inventarien elements rellevant d’un edifici: parts singulars d’edificis, 
elements d’origen arquitectònic que ja no formen part de cap edifici, i elements que 
formaven part de l’entorn inherent d’un edifici. També s’inclouen estructures 
arquitectòniques de caire rural o popular. Dins aquest àmbit s’inventarien jaciments 
arqueològics de qualsevol tipus i cronologia i obra civil, obres de caràcter públic o 
comunal. 

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

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

El patrimoni immaterial inclou manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició 
oral, música, dansa i costumari. La tipologia de les manifestacions festives recull les festes 
populars locals, en la seva globalitat, o destacant una activitat singular específica dins la 
festa, formin part o no del cicle festiu anual, religiós o laic. S’entén per tècniques 
artesanals les manifestacions singulars i específiques de la localitat o el seu entorn, en 
relació als oficis, a l’artesania, a la gastronomia, etc. Per tradició oral cal entendre 
qualsevol referència d’origen no literari (transmesa oralment tot i que es pot haver 
publicat) relacionada amb llocs o elements del terme: contes, llegendes, etc. Dins aquest 
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àmbit del patrimoni immaterial també s’inclouen manifestacions musicals tradicionals 
singulars i específiques de la localitat que estiguin en vigor o bé que s’hagin perdut. 
Finalment en l’apartat de costumari es documenten maneres d’actuar o de fer, 
comportaments socials o actituds específiques del municipi que estiguin en vigor o bé que 
s’hagin perdut. 

El darrer àmbit és el de patrimoni natural que abasta dos tipologies: zones d’interès o 
espècimens botànics singulars. Pel que fa a zones d’interès són les que tenen un valor 
específic a causa de les seves característiques botàniques, ecològiques, zoològiques, 
geomorfològiques o paisatgístiques, encara que hagin estat creades o alterades per 
intervencions antròpiques. Els espècimens botànics de caire singular que tenen un interès 
sovint més històric o cultural que no pas ecològic també es documenten. 

EXPLICACIÓ FITXA 

Per inventariar o documentar tota aquesta tipologia de béns patrimonials, s’ha utilitzat el 
model de fitxa en MS ACCES 2000,  establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: Número de Fitxa; 
Codi; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús 
Actual; Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; 
Emplaçament; Longitud; Latitud; Altitud; Fitxes associades; Accés; Historia; Bibliografia; 
Protecció; Inventari; Vincles; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins 
a un màxim de tres fotografies. Hi ha diversos tipus de camp segons s’indica a 
continuació: 

Obligatoris / 
No obligatoris 

Només s’han de complimentar els camps de la fitxa que sigui possible, 
d’acord amb el volum 
d’informació disponible, excepte els que són obligatoris. Els camps 
restants es poden deixar en blanc si no hi ha informació. 

Tancats / 
Oberts 

Alguns dels camps són tancats (és a dir, presenten un desplegable 
amb un conjunt d’opcions tancades prement una sageta a la 
dreta). La resta de camps són oberts (la redacció és lliure) 

Limitats / 
extensibles 

Tots els camps tenen un espai limitat (el que es veu a la fitxa) excepte 
alguns que són 
extensibles (es pot escriure fins a 4000 caràcters), que presenten al 
costat dret del camp dues sagetes. 

ELEMENTS NO INCLOSOS EN EL MAPA 

Hi ha una sèrie d’elements que no han de ser inclosos en el Mapa del patrimoni com a 
fitxa. És el cas d’elements poc singulars o dubtosos, o bé elements que d’entrada no 
mereixen o no poden ser fitxats però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un apartat o 
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llistat “d’elements no fitxats”. Es tracta d’elements poc rellevants, amb pocs valors 
històrics o artístics; o bé, elements desapareguts o destruïts; o bé, elements que tot i 
tenir-ne referències orals o bibliogràfiques no s’han pogut localitzar; o bé, elements 
pertanyents a d’altres municipis limítrofes, però que es creia que eren del municipi en 
estudi; o bé, que formen part d’un altre element, i que no cal singularitzar. La relació de 
tots aquests elements s’incorpora a la memòria ordenats per tipologies. 

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

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

PROCESSOS DE TREBALL 

Fase prèvia de documentació: 

La primera tasca que es planteja en la realització del Mapa del patrimoni cultural i natural 
d’un municipi és la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi hagi 
la possibilitat o la sospita de l’existència d’informació referent a aquell municipi. En 
aquest sentit, els treballs previs de documentació han estat els següents: 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de
Catalunya, dipositat en el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya; a partir de l’aplicatiu eGIPCI que permet la consulta de les fitxes
telemàticament.

 Consulta de les memòries d’excavacions arqueològiques o estudis d’impacte
ambiental relacionades amb el municipi de Castellbell i el Vilar, dipositades en el
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya,
dipositat en el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya;
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també a partir de l’aplicatiu eGIPCI que permet la consulta de les fitxes 
telemàticament. 

 Consulta del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbell i el Vilar.

 Consulta dels Mapes de Patrimoni Cultural i natural de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona corresponents als municipis de Monistrol de
Montserrat, Vacarisses, Sant Vicenç de Castellet i Marganell.

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC),
dipositat en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, dipositat a
la Direcció General  de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat
de Catalunya.

 Consulta al Catàleg del Patrimoni Festiu a Catalunya elaborat per la Direcció
General de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya.

 Consulta i buidatge de l’Arxiu del Servei de Patrimoni Local de la Diputació de
Barcelona (SPAL).

 Consulta de la base de dades de “Bienes Culturales protegidos” del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte; http://www.mecd.gob.es/

 Consulta de l’anuari estadístic de Catalunya (Idescat) per les dades demogràfiques,
econòmiques i estadístiques del municipi.

 Consulta a la pàgina web desenvolupada per l’Observatori del paisatge
http://wikipedra.catpaisatge.net/  a partir d’una idea inicial de la Fundació
Catalunya - La Pedrera i amb la col·laboració de l’associació Drac Verd, entre altres
entitats que vetllen pel patrimoni de la pedra seca a Catalunya

 Consulta de l’inventari de rellotges de sol dels Països Catalans de la Societat
Catalana de Gnomònica.

 Consulta de l’inventari d’arbres monumentals i d’interès local i comarcal del
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 Consulta on line de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 A la pàgina web de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, s’ha consultat l’Aplicatiu dels Espais Naturals de
Catalunya, el Visor europeu de la Xarxa Natura 2000 i la Xarxa Natura 2000 a
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Catalunya, per tal de detectar els possibles espais declarats com a Zones Especials 
de Conservació (ZEC) i les Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA). 
http://mediambient.gencat.cat 

 Consulta del repositori de la Memòria Digital de Catalunya on es troben diverses
col·leccions fotogràfiques consultables telemàticament.

 Consulta de l’Arxiu Gavin al Monestir de les Avellanes. L'Arxiu Gavín ha definit el
seu fons segons l'activitat generada per Josep Maria Gavín. La naturalesa d'aquest
fons recull documentació de temàtica religiosa, així com de cultura popular
catalana

 S’ha consultat  la web del Patronat de la Muntanya de Montserrat, adscrit al
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Alguns dels
municipis veïns de  Castellbell i el Vilar en formen part: el Bruc, Collbató, Monistrol
de Montserrat i Marganell. http://muntanyamontserrat.gencat.cat/

 Consulta a l’Arxiu municipal de Castellbell i el Vilar.

 Consulta a l’Arxiu Diocesà de Vic. Conté la documentació generada al llarg de
dotze segles per les institucions eclesiàstiques del bisbat de Vic, i d'altres fons no
eclesiàstics de gran significació que ha anat aplegant al llarg del temps, referits
tots ells al territori del bisbat

 S’ha consultat la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona , per tal de
concretar el tipus de protecció de les zones protegides del municipi. En el seu cas
concretament, l’expedient per incloure part del municipi com a corredor biològic
entre el parc de Sant Llorenç de Munt i l’Obac i la muntanya de Montserrat, està
en procés d’estudi. http://parcs.diba.cat/

 S’ha consultat la base de dades de la Confederació Sardanista de Catalunya,
localitzant varies sardanes dedicades al municipi. http://portalsardanista.cat

 S’ha consultat la web de la cobla Sabadell, que surt referenciada al portal
sardanista en la que s’havia localitzat una sardana composada per un dels seus
membres. www.coblasabadell.com

S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com el 
Costumari de Joan Amades o la Catalunya romànica, però d’altres ben concretes, com ara 
les publicacions editades per l’Ajuntament. S’ha realitzat un buidatge exhaustiu de la 
publicació periòdica local del Brogit. Els temes han estat d’allò més variats, sempre que 
tinguessin referència amb el que buscàvem. Podeu consultar aquesta bibliografia en 
l’apartat novè d’aquesta memòria. 
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La consulta i el buidatge de tots aquests arxius, inventaris i fons bibliogràfics i 
documentals, ha permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat 
contrastat amb els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament i l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, així com amb alguns dels informants que 
han col·laborat durant la realització del present treball. 

Treball de camp: 

La tasca més ingent, però alhora fonamental i indispensable d’aquesta fase és la de visitar 
in situ els diferents béns patrimonials: edificis, fonts, jaciments arqueològics, objectes, 
espècimens d’interès, etc. Hem comptat amb la col·laboració d’alguns veïns que han 
facilitat la nostra feina i ens han obert les portes d’algunes finques particulars. En alguns 
casos, però, no ha estat possible entrar, ni a dins les cases ni, en algunes ocasions, dins la 
finca. En aquest apartat, cal destacar la col·laboració del Genís Frontera, en Joan Valls, en 
Marcel·lí Puigdellívol, en Carles Cornadó, l’Anna Oliveras i la Maria Riera. 

Durant el treball de camp s’han fotografiat en format digital els elements que han estat 
localitzats. Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements per 
problemes amb l’accés o per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de 
l’any i s’han utilitzat les fotografies cedides pels propietaris o per l’Ajuntament. La qualitat 
de les imatges, sovint ha estat determinada per condicionants físics irreversibles com 
l’estretor d’alguns carrers a l’hora de fotografiar edificis o la presència d’elements aliens a 
l’arquitectura, la manca de visibilitat o perspectiva. En zones urbanes, l’estretor dels 
carrers influeix directament tant per la manca de perspectiva com per la creació de zones 
de grans contrastos lumínics, per la incidència dels raigs solars. Però l’objectiu d’aquestes 
fotografies no és artístic sinó el d’identificar l’element inventariat. 

De cada element s’han pres la situació geogràfica en coordenades UTM. El sistema 
utilitzat de referència geodèsica és l’ETRS89 ( EPGS:25831), a partir del programa INSPIRE 
creat per la Comunitat Europea per tal de promoure l’harmonització de la geoinformació 
per tots els estats membres per tal de facilitar la interoperabilitat entre els territoris, i que 
és el que utilitza la Diputació de Barcelona des d’enguany.   

En el cas del patrimoni immaterial es posen coordenades quan el bé inventariat discorre 
en un lloc concret o característic. El cas de la tradició oral i peces musicals es poden ubicar 
en coordenades genèriques, al costat de l’Ajuntament com a punt de referència, ja que 
afecten a tot el municipi. En el cas d’elements immobles amplis, tipus camins, boscos, 
jaciments arqueològics, es posen les coordenades d’un punt intermedi. També en els 
casos de conjunts arquitectònics com carrers o grups de cases. També es dona el cas 
d’inventariar elements que es troben en altres municipis (arxius, museus, col·leccions 
privades,...). En aquests casos, les coordenades UTM, fan referència a l’Ajuntament o amb 
un edifici relacionat. 
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El treball de camp s’ha recolzat amb una sèrie d’entrevistes a persones relacionades amb 
entitats socials i culturals del municipi que poguessin tenir alguna vinculació amb 
elements del patrimoni cultural de Castellbell i el Vilar o amb propietaris o masovers de 
masies. La relació d’aquestes entrevistes és la següent: 

Cognoms Nom Referència / Entitat 
Ambròs Família Raval del Jordi / Festa del Panellet 

Ayala Bartomeu Cal Tirot 

Brossa Carme Cal Barraquer de Baix 

Caballé Toni Arqueòleg Territorial de la Generalitat 

Caldas Maria Josep Bibliotecària 

Calsina Engràcia Cal Francisco 

Calsina Francesc Associació Recreativa i Cultural de Sant 
Cristòfol 

Calsina Montse Ca l'Agustí 

Camparola Elisabeth Col·lectiu El Brogit 

Charneco Sandra Pastora 

Clusellas Dolors Matons El Putxet 

Clusellas Joan Cal Putxet 

Collins Allan Cal Jepet dels Ulls 

Comadran Montserrat Viladoms 

Cornadó Carles Centre Excursionista Corriols 

De Puig Xavier El Santó / Les Canyelles 

Enrich Conxita Cal Jepet de la Calsina 

Enrich Josep Cal Joanet del Ros 

Enrich Pere Cal Joanet del Ros 

Espejo José Manuel Arqueòleg 

Esquius Manel El Carner 

Figuerola Pere Institut Català de Paleontologia 

Florensa Francesc Arqueòleg ATICS, SA. 

Forrellat Pilar Cal Forrellat 

Forrellat Francesc Cal Forrellat 

Frontera Genís Tècnic municipal 

Frontera Esteve Fonts recuperades 

Frontera Joan Fonts recuperades 

Gonzàlez Aram Cal Robert 

Gorga Marina El Santó / Les Canyelles 

Gost Francesc Ferreroles Vell, pastor 

Grau Josep Cal Macari 

Kankolongo Mn. Jean Bernard Parròquies de Sant Vicenç i de Santa 
Maria 

Larrégola Neus El Padró 

Llobet Glòria Cal Tico 
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Lloses Enric Fàbrica del Burés 

Martínez Agustina Cal Robert 

Masats Maria Parròquia de Santa Maria 

Masdéu Anna Maria Cal Putxet 

Matabosch Oriol Cal Beu 

Mateo Francesc El Molí de l'Alsina 

Montalban Josep Cal Fuster 

Nogueroles Jaume El Padró 

Olea Albert Pastor 

Oliveras Anna Col·lectiu El Brogit 

Pedrola Montserrat Castell 

Pérez Loli El Padró 

Pinós Edgar Cal Joan del Putxet 

Plans Paquita Cal Pere del Gall / Caramelles 

Pons Teresa Sant Cristòfol 

Prat Maria Guaridora, ca l'Espardenyer 

Puig Maricel Cal Beu 

Puig Ramon El Puig 

Puigdellívol Marcel·lí Pedra seca 

Punset Francesca Cal Nas Llarg 

Quintilla Maria Carme Cal Vileta 

Riera Carme Guaridora (Cal Llac) 

Riera Maria Forat dels dimonis 

Riera Víctor Fàbrica del Borràs 

Riera Gabriel Cal Riera 

Rovira Enric Enric Rovira, xocolaters 

Rubio Julián Cal Miquel 

Rubio Carles Cal Miquel 

Rueda Agnès Arxiu Municipal 

Sallés Pere Els Cellers 

Santamaria Pere Arquitecte 

Segura Pilar Can Riera 

Serran Bernat Els Pistonuts / Pessebres 

Soler Jesús Cal Casaler 

Soler Montserrat Agrupació de Bastoners 

Soriano Toni El Padró 

Tadeo Miquel Masos rònecs 

Torras Joan Cal Tòfol 

Torras Valentí Cal Tòfol 

Torras Esteve Cal Tòfol 

Torres Teresa El Puig 

Torres Teresa Mas Astarrós 
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Tragan Ricard Torre del Vial / Fàbrica de La Bauma 

Tudela Mireia Tècnica municipal 

Valls Joan Historiador 

Vidal Albert Paleontòleg Generalitat 

Vila Margarida Forn de pa Margarida / Cal Guixa 

Viladoms Josep Cal Domingo 

Viladoms Maria Rosa Molí de l'Alsina 

Vilarnau Maria Col·lectiu El Brogit 

Zopeque Núria Colla Gegantera 

Observació participant 

Hi ha esdeveniments vinculats al món festiu, que s’han de fitxar per la seva rellevància 
patrimonial però que es realitzen en dates que no coincideixen amb l’elaboració i 
execució del present mapa. En aquest cas, la informació ve donada pels informants o la 
bibliografia. Però si es tracta d'esdeveniments que coincideixen amb el calendari del 
mapa, encara que sigui en festiu o cap de setmana, si ha participat de forma directa, 
assistint a l’acte, observant, parlant amb la gent i prenen notes i fotografies. A Castellbell i 
el Vilar s’ha fet amb la Festa del Panellet (fitxa 267 ), el Ball de Bastons de Pasqua (fitxa 
522). També ens hi hem quedat a dormir un parell de nits per tal de conèixer millor el 
territori i la seva gent. 

També hem pogut visitar tots els tallers i obradors on hem inventariat tècniques 
artesanals i hem degustat els seus productes. 

Treball de gabinet: 

La fase final del treball consisteix en redactar la present Memòria, amb totes les dades 
obtingudes i fetes les pertinents valoracions. Amb la informació documental i la 
informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut 
elaborar les corresponents fitxes de cada element i fer-ne una anàlisi i un diagnòstic 
concret sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del patrimoni cultural de 
Castellbell i el Vilar. 

Les dades obtingudes de la recerca bibliogràfica són fruit d’una compilació més que d’un 
treball d’investigació, com ja s’ha especificat en l’apartat corresponent. Per tant, no 
sempre es poden contrastar. Sovint la historiografia local és poc metòdica i s’acostuma a 
alimentar d’ella mateixa, sense contrastar amb les fonts originals. Per aquest motiu, si hi 
ha algun error, s’ha d’entendre dins aquesta particularitat.  

En el cas d’elements catalogats, els noms utilitzats a les fitxes són els que s’han 
consensuat entre tècnics de l’Ajuntament i historiadors locals, ja que els topònims del 
municipi pateixen de grafies poc contrastades, contradictòries i erros múltiples. Per tant, 
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a partir de la comissió formada per Joan Valls, Carles Cornadó i Genís Frontera i seguint 
els “Criteris a la toponímia d’àmbit municipal” de la Comissió de Toponímia de Catalunya, 
s’han unificat els noms . Quan es coneix un altre nom d’un mateix element a través de la 
informació oral o d’una altra documentació consultada (IPA, bibliografia o informants), 
també es posa en un altre camp. Si un element té un patronímic com a identificador, es 
manté la grafia original. 

Signatures abreujades d’arxius  entitats consultats: 

AMC Arxiu Municipal de Castellbell i el Vilar 

CC.AA Carta Arqueològica 

CEC Centre Excursionista de Catalunya 

ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

IPA Inventari del Patrimoni Arquitectònic 

IPEC Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 

IPIC Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 

SAM Servei d'Atenció Museística 

SPAL Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
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I I . MARC TERRITORIAL

ESCUT MUNICIPAL I TOPONÍMIA 

L’escut de Castellbell i el Vilar té el següent 
blasonament: escut caironat de gules, un castell 
d’argent tancat de sable, somat d’una banderola 
d’or amb quatre faixes de gules, i dues palmes 
d’or, una a cadascun dels extrems de la base del 
castell, sostingut sobre un riu en forma de faixa 
ondada d’atzur ribetada de sable. Per timbre, 
una corona de marquès1. 

L’actual escut heràldic de Castellbell i el Vilar va 
ser organitzat i blasonat l’any 1985 per Armand 
de Fluvià, conseller heràldic; diplomat en 
Genealogia, Heràldic i Nobiliària; assessor de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya i president de la 
Societat Catalana de Genealogia, Heràldic i 
Sigil·lografia. 

Es va aprovar definitivament el 23 de novembre de 2012, amb l’informe favorable de Joan 
Cañada, director general d’Administració pública i de Salvador Giner, president de 
l’Institut d’Estudis Catalans, l’agost i l’octubre de 2012, respectivament. Es publica al 
DOGC del 10 de desembre del mateix any. El Ple de l’Ajuntament del 28 de juny de 2012, 
l’havia aprovat prèviament.  

El nou símbol aprovat és una adaptació del senyal representatiu que ha fet servir la 
població des del segle XIX als requeriments heràldics oficials actuals, amb la forma 
caironada de l'escut i la corona (en aquest cas de marquès, en referència al marquesat de 
Castellbell). El castell d'argent tancat de sable és un senyal parlant i fa referència al castell 
de Castellbell, origen històric del municipi. La banderola d'or amb quatre faixes de gules 
representa que el terme havia estat sota jurisdicció senyorial, i la faixa ondada d'atzur 
rivetada de sable simbolitza el riu Llobregat, que discorre al peu del castell. Les palmes 
fan referència als patrons del poble. 

Castellbell és el primer component del nom del municipi: Castellbell i el Vilar. L’antic 
castell, el Castelobello de l’any 924 li dóna nom. Genèricament, fa referència a la part 
habitada dels encontorns del castell de Castellbell, és a dir a la dreta del riu Llobregat. 

1 «RESOLUCIÓ GRI/2683/2012, de 23 de novembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut 
heràldic del municipi de Castellbell i el Vilar.» DOGC núm. 6270. Generalitat de Catalunya, 10-12-2012. 
[Consulta: 15 juny 2017] 
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L’any 1920 estava dividit oficialment, sota la denominació genèrica de “Barrio de 
Castellvell”, en “Abadals, Arrabal de Teixidó, Arrabal del Ferran, Arrabal den Jordi, Castillo 
e Iglesia, Pla de las Rocas, Plano de la Rossa, Soley de la Barraca”, és a dir, tot l’indret a la 
dreta del riu Llobregat. Hi ha l’església de Sant Vicenç de Castellbell, el rector de la qual 
controlava una extensa regió. La parròquia de Sant Vicenç de Castellbell va arribar a tenir 
com a esglésies annexes les de Santa Maria del Vilar, Sant Cristòfol, Sant Jaume de 
Castellbell, Sant Miquel del castell de Castellbell, Sagrada Família de la Bauma, el santuari 
de la Mare de Déu de Castellet, Sant Vicenç de Castellet, Sant Pere de Vallhonesta i Sant 
Jaume de l’Erm o de Vallhonesta. Actualment, també és una altra denominació del barri 
del Burés. 

El Vilar és el segon component del nom del poble. Segons Valls, la manca de referències 
arqueològiques només permet especular amb la possibilitat de que es tracti d’una antiga 
vil·la d’origen romà. L’església de Santa Maria del Vilar és esmentada l’any 1187 en el 
testament d’Anglesa d’Aguilar, mare del castlà Guillem de Castellbell. Barri conformat a 
redós de dita església, que l’any 1759 era sufragània de la de Sant Vicenç de Castellbell. 
L’any 1920 estava format oficialment pel “Vilar Alto” i el “Vilar de Abajo”. També hi havia 
els indrets anomenats “Despoblado. Afueras del Vilá, Despoblado. Can Serramalera y 
Padro, i Despoblado. Partida Gall y Viladoms”. L’any 1937 els consellers de la CNT 
proposaren per a aquest barri el nom “Avinguda de Francesc Ascaso”.2 

EL MEDI FÍSIC 

Castellbell i el Vilar és un municipi situat al sud de la comarca de la Catalunya central del 
Bages, a tocar amb el Vallès occidental; al peu de Montserrat. 

Confronta amb els municipis vallesans de Rellinars, a l’est; i Vacarisses, al sud-est; al nord 
amb el municipi de sant Vicenç de Castellet, ja al Bages; al sud, amb Monistrol de 
Montserrat; a l’oest amb Marganell. Té una superfície de 28’5 Km2 i una població de 
3.584 habitants, amb el cens de 2016.3 Per tant, la seva densitat demogràfica és de 
125’75 habitants per km2.  

El terme municipal de Castellbell i el Vilar ocupa un terreny extremadament trencat i amb 
poques terres planes. L’altitud mitja sobre el nivell del mar és de 178 metres. El punt més 
alt del terme és el turó de Comellats, amb 575 metres; a ponent i enfilant-se als 
contraforts de Montserrat i a tocar de can Martorell. A prop hi trobem l’emblemàtic turó 
del Marquès, amb 345 metres. Per llevant hi ha els cingles de l’Escletxa, amb 445 metres; 
les carenes de Viladoms de Dalt i del Grau, amb 421 metres; i el serrat del Clot, amb 400 
metres. Les zones més planes són el pla del Mas Roig, a ponent; i les planes del Gall, al 

2 Joan Valls i Pueyo. Toponímia històrica del terme municipal de Castellbell i el Vilar. Treball inèdit 
3 Segons dades de l’idescat: https://www.idescat.cat/emex/?id=080538 [consulta del 16 de juny de 2017]. 
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sud. Destaca el serrat rocós que s’estén des del turó del Vilar fins el peu del turó del Puig, 
sobre el qual s’aixeca el veïnat del Vilar, amb 239 metres. 

Hidrogràficament, l’eix central és el riu Llobregat, que travessa el municipi de nord a sud i 
forma dos grans meandres: un que contorneja el cingle on es va aixecar el castell i l’altre 
entorn a la fàbrica de la Bauma. En el primer es forma un corredor natural, considerat 
zona humida protegida de gran interès ornitològic i envoltat per un ric bosc de ribera, que 
acull una important varietat de fauna. Hi desguassen les rieres de Rellinars, costat 
oriental; i de Marganell, vessant occidental. A la zona de la Bauma és on es produeix 
l’aiguabarreig amb la riera de Merà, i al límit amb Monistrol de Montserrat, amb el 
torrent del Tortuguer que baixa de Montserrat. 

Les grans extensions de vinyes que hi havia fins fa ben pocs anys ha deixat pas a la 
formació de grans extensions de boscos, que només s’han vist alterades per incendis 
d’abast heterogeni. Bàsicament, els boscos són de pi blanc i de matolls, fruit d’un ràpid 
creixement després, precisament, d’incendis. Potser no sempre aquest creixement ha 
estat natural; en detriment de les cobertes pròpies del territori d’alzines i roures. Destaca 
la presència de freixe de flor. 

Durant molts segles, el poblament d’aquest territori era dispers, rural. Grans masies amb 
una economia agropecuària i masoveries o petits masos dependents d’elles. Aquest 
status quo es comença a trencar; primer al segle XVIII, amb la creació de ravals per part 
de parcers; però, sobretot, amb l’arribada del ferrocarril, a mitjans del segle XIX, i la 
instal·lació dels conjunts fabrils. El terme comprèn un gran nombre de nuclis. Al barri del 
Borràs hi ha la seu de l’ajuntament; a més, cal esmentar els barris del Burés i el de 
l’Estació, els ravals de Castellbell, el del Ferran, el del Jordi, el del Teixidor i el del Clot, la 
caseria de les Comes o la Riereta, el veïnat de Sant Cristòfol, el poble del Vilar, les colònies 
de la Bauma i de can Serra i les urbanitzacions del Prat, el Gall Pigat, el Mas Astarròs, i el 
mas Enric.  

El Borràs és un dels veïnats que han crescut a redós de la fàbrica que el 1870 hi construí 
Ignasi Borràs i Pons, de Manresa, on el seu pare, Oleguer Borràs i Castelltort, havia iniciat 
les activitats industrials el 1835. A més de les cases de la colònia obrera, dos llargs rengles 
d’habitatges i establiments comercials s’alineen als costats de la carretera, paral·lela al 
riu, i constitueixen el nucli central i principal. En aquest barri, l’any 1961 fou construïda 
l’església de Sant Antoni M. Claret, que substitueix la de Santa Maria del Vilar en les seves 
funcions de parroquialitat. L’any 1920 s’anomenava oficialment “Barrio del Borrás. La 
Carretera”. Actualment és el nucli central del terme de Castellbell i el Vilar, on hi ha la 
majoria dels seus serveis. 

El Burés és un veïnat format al voltant de la fàbrica tèxtil que va fundar l’any 1874 
l’industrial manresà Esteve Burès. També anomenat popularment Castellbell. L’any 1929 
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s’anomenava oficialment “Barrio del Burés”. El 1915 es fundà l’entitat musical l’Orfeó la 
Formiga, que el 1939 canvià el nom pel de Capella de Música Burés.  

El barri de la Bauma pren el nom d’un antic mas que pren el nom, alhora, d’una gran 
bauma existent en el lloc, avui colgada de terres i residus diversos. També s’hi instal·la, al 
costat dret del riu, una industria tèxtil. Els fabricants Narcís Roca, de Sabadell, i Francesc 
Llubià, de Barcelona, van associar-se per aixecar una fàbrica a Castellbell i el Vilar. 
Compraren les terres als amos de la masia dels Abadals. L’any 1862 les fàbriques de la 
Bauma ja funcionaven i l’any següent pagaven la contribució industrial a l’Ajuntament 
quatre raons socials. Des de la concessió del salt d’aigua  per a la fàbrica de la Bauma i la 
superació de la primera crisi, es va anar establint un rengle de cases al llarg de la 
carretera, que va acabar prenent el nom de La Bauma. En aquest carrer s’hi construiran 
dos tipus d’edificis: els destinats a les famílies de treballadors de la indústria fabril i els 
construïts per acollir famílies de petits menestrals o gent amb terres que vivien de la 
pagesia. De mica en mica, en algunes de les entrades de les cases, s’hi van improvisar 
tavernes, botigues de queviures, i el 1865 apareix el forn de pa, amb el nom de cal Guixa. 

El Vilar és un veïnat conformat a redós de l’església de Santa Maria, que l’any 1759 era 
sufragània de la de Sant Vicenç de Castellbell. L’any 1920 estava format oficialment pel 
“Vilar Alto” i el “Vilar de Abajo”. També hi havia els indrets anomenats “Despoblado. 
Afueras del Vilá, Despoblado. Can Serramalera y Padro, i Despoblado. Partida Gall y 
Viladoms”. 

Sant Cristòfol és un veïnat a ponent del terme municipal, en una petita serra, a la dreta 
de la riera de Marganell, al peu del vessant nord-occidental de Montserrat. Està 
conformat a redós de l’església romànica de Sant Cristòfol. Un mas de Sant Cristòfol ja és 
esmentat l’any 1288. Dins el terme hi ha l’ermita de Sant Jaume, construcció romànica, 
del s XII. 

El Raval del Clot o raval de la Serra del Clot és un petit nucli de cases, tocant al terme 
municipal de Sant Vicenç de Castellet. Un cop passada la casa del Lledó trobem les set 
cases del raval, entre les quals, ca la Margalida, cal Beu, cal Clot, cal Casalé i cal Fusté. 
L’any 1920 s’anomenava oficialment “Despoblado. Barrio del Calot”. 

El Raval del Jordi està situat al començament de la carretera que dirigeix a Sant Cristòfol i 
al poble de Marganell. Prengué la denominació del nom d’un dels primers estadants, Jordi 
Colldeforns. L’any 1920 s’anomenava oficialment “Arrabal den Jordi, Alsina y Molí”. 

El Raval del Teixidor és un altre petit nucli de cases situat a la dreta de la riera de la 
Marganell, al qual s’accedeix mitjançant un camí situat al costat de can Ferreroles Nou, un 
dels restaurants més reconeguts de Castellbell i el Vilar. 
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La Riereta és un raval o grup de cases situades al costat de la carretera que va a Rellinars i 
al costat de la riera del mateix nom. A la muntanya de damunt seu hi ha les terres i la 
masia dels Cellers, de Rellinars, i, a l’altra banda de la riera s’estenien les terres del mas 
de les Comesvelles, avui les Comes. 

A les carreteres que uneixen els diferents nuclis, cal afegir les que travessen el terme: la 
carretera comarcal C-55 d’Abrera a Bellver de Cerdanya passant per Manresa i Berga. Pel 
sector oriental del terme, i paral·lela a la línia de ferrocarril de Barcelona a Lleida via 
Manresa, passa l’autopista C-16 de Terrassa a Manresa que, tirant pel dret i sense cap 
mesura per minimitzar l’impacte mediambiental, visual i físic trenca el paisatge, des de 
Vacarisses fins a Sant Vicenç de Castellet. 

L’estació de la línia del ferrocarril que va de Barcelona a Lleida, també era l’origen de 
l’antic Cremallera que, passant per la Bauma i els Bacos, anava fins el monestir de 
Montserrat. També és lloc de pas dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que 
uneixen Barcelona amb Manresa. Té l’estació al costat del Pont Vell. 

Aquesta xarxa viària que trosseja el territori ha provocat la construcció de nombrosos 
ponts i la foradada de diferents túnels que permeten salvar una orografia tan trencada. 

Castellbell i el Vilar dins la comarca del Bages 

    Mapa del patrimoni cultural i natural de Castellbell i el Vilar

Memòria tècnica 27



LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 

Establir estadístiques de població en períodes en que no hi ha informació objectiva és 
especulació pura i dura que no porta enlloc. Les primeres dades de població per a 
Castellbell i el Vilar són dels fogatges del segle XIV, XV i XVI. La fiabilitat de les dades dels 
fogatges és sempre tema de debat i el mateix Iglesias admet moltes llacunes. Caldria fer 
un estudi exhaustiu de les fonts primàries donada la complexitat del terme. 

La població (castellvilanencs), en el fogatjament del 1368, era de 47 focs (unes 235 persones). El 
fogatjament del 1497 registra un descens de fins a 15 focs, i el del 1553, en són 19 els focs 
referenciats. Les primeres dades globals són de principis del segle XVIII, com podeu veure al gràfic 
corresponent. 

La segona meitat del segle XIX marca un fort increment demogràfic: de 247 habitants 
l’any 1787 als 877 del 1860. És prou evident que és, precisament, en aquest moment on 
es produeix el canvi en el paisatge humà, geogràfic i econòmic del poble. Es trenca amb el 
passat agrícola de la població per començar una nova etapa. El terme revolució industrial 
es refereix a un canvi dràstic, contundent i sobtat amb l’activitat econòmica, que passa a 
ser industrial. La inseguretat del camp enfront el salari és vist per molta gent com una 
millora en el desenvolupament individual, familiar i de la casa. A més a més atraurà 
població de fora per cobrir les noves necessitats i tot el que comporta. 

Font pròpia a partir de dades de Joan Valls i de l’Idescat 

Des de llavors i, fins el present, només hi ha hagut un parell de crisis demogràfiques: el 
període de la Guerra Civil espanyola (1936-1939), per causes òbvies; i el final del segle XX 
que suposa una migració econòmica. No creiem que la construcció d’urbanitzacions es 
vegi reflectit a la gràfica que presentem. Potser caldria avaluar amb més deteniment, per 
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part de les autoritats pertinents, si realment és així i per quines causes. Que molt 
possiblement hàgim de buscar en que realment es tracten de segones residències, amb 
ocupació estacional, amb objectius aliens a la població i que no han reportat cap benefici 
als habitants fixes del municipi; ni a curt ni a mig ni a llarg termini; ans el contrari. Fou un 
model d’una època molt agressiu amb greus conseqüències pel paisatge, no només de 
Castellbell i el Vilar, sinó de molts municipis de Catalunya. Pensem  que les conseqüències 
mai s’han pogut esvair del tot i el tema no ha quedat ben tancat. 

L’activitat econòmica 

L’activitat econòmica tradicional de la població de Castellbell i el Vilar ha estat des dels 
seus orígens l’agricultura. Però a partir del segle XIX, el desenvolupament industrial 
s’arrela amb força. El creixement demogràfic al llarg de la història ha anat vinculat amb el 
desenvolupament econòmic, primer del camp i després de la indústria tèxtil.  

El paisatge trencat d’aquest municipi que no el fan gaire apte per a l’agricultura, no ha 
impedit que, al segle XIX, la meitat de les terres fossin cobertes de vinyes. El lloc i la casa 
encara avui anomenats de la Fassina, i no cal dir les tines, els cups i els cellers, tan 
abundants a les velles masies, són un testimoni de la dimensió extraordinària que en 
aquest municipi havia tingut la producció vinícola abans de la fil·loxera. En tot el territori 
es poden observar encara les grans terrasses fetes de marges de pedra seca, les 
barraques de vinyataires i picapedrers, els rasots, dipòsits i altres elements en pedra seca, 
com a testimoni mut i perplex d’un passat tan distint i aparentment llunyà. L’agricultura 
de secà predomina sobre el regadiu, limitat a les vores del Llobregat i de les rieres 
afluents i parcel·lat, el més pròxim a les barriades industrials, en forma de petits horts per 
al consum familiar. Pel que fa al sector ramader, destaca la cria d’aviram. 

La base econòmica essencial, i el factor que transformà el municipi, fou la indústria de 
filats i teixits, instaurada a mitjan segle XIX; no obstant les alteracions produïdes, 
esdevingué tradicional a la comarca i a la riba dels seus rius. La crisi general del sector va 
afectar intensament el municipi i es produí una pèrdua de més de 400 llocs de treball en 
el període 1975-86, només en el tèxtil, xifra que representava el 45% de l’ocupació global 
del sector en el moment. L’estabilització de les empreses després d’uns anys de forta crisi 
no ha estat prou forta per a resistir la crisi industrial de la dècada del 1990, fet que ha dut 
el tancament d’empreses capdavanteres del sector; és el cas de les Indústries Burés, que 
tancà les portes el 1991, empresa històrica en el sector tèxtil on es fabricaven els llençols 
“El Burrito Blanco”. Les instal·lacions mecàniques de la fàbrica foren traslladades a Anglès, 
on l’empresa també tenia factoria. Anteriorment, el 1972, aprofitant el pla de reconversió 
del sector tèxtil, havia estat tancada la fàbrica Borràs, una empresa estrictament familiar. 
La fàbrica de Castellbell dedicada a la fabricació de filats, retorts, teixits i acabats de cotó, 
s’edificà entre el 1872 i el 1875. També han estat tancades l’empresa Nerpel i Filatures de 
Avia, on, en contraposició, a les instal·lacions s’ha establert l’empresa Textfina. Per últim, 
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cal esmentar l’empresa Torcidos Ibéricos, dedicada a la texturació i torsió de filats 
continus de poliamida i polièster i que tancà el 2006. 

En l’actualitat, pel que fa als sectors econòmics i al número de treballadors que hi ha 
afiliats, ja sigui en règim d’autònoms o en règim general de la seguretat social, el sector 
predominant, com es pot observar a la gràfica, és el de serveis, seguit de la indústria i la 
construcció. El sector primari, tant important durant segles, és testimonial. 

Fons Idescat, 2009 

Del total de la superfície agrícola utilitzada, que són 319 Ha., 104Ha són terres llaurades i 
215 Ha són pastura. D’aquestes 104, 97 estan dedicades als herbacis i només 3 als fruiters 
i 4 a l’olivera. Malgrat tot, es conserven petites vinyes testimonials, al Puig i al Macari, tan 
testimonials que ni surten a les estadístiques. 

Pel que fa referència a la ramaderia, domina d’una manera absoluta l’aviram i els porcins; 
amb una minsa representació de bovins i equins, que en les gràfiques no es perceben. 
Hem documentat, tot i que sigui de forma residual o testimonial, el pastoreig amb ovins i 
cabrum. Potser en uns anys s’incrementarà. 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

Fer un estudi de les societats antigues a partir de criteris moderns o contemporanis, com 
el dels límits municipals resulta infructuós, sinó estèril, ja que les estructures socials, 
polítiques i econòmiques d’aquells grups no responen a les mateixes necessitats que les 
societats actuals. Aquest tampoc és el lloc de fer una historiografia comarcal per ampliar 
la reduïda perspectiva d’un estudi tan local com el centrat en un municipi; ni és l’objectiu 
d’aquest treball, que pretén el coneixement dels valors patrimonials del municipi per a 
una posterior planificació i programació cultural. 
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Per tant, per entendre millor el poblament en època prehistòrica o antiga ens caldria 
veure’n les particularitats de jaciments arqueològics més enllà de Castellbell i el Vilar o 
l’ús d’una bibliografia específica que sintetitzés les diferents descobertes.  

Tot i que les etapes històriques que caracteritzen el poblament del municipi són l’edat 
mitjana i la revolució industrial, la presència de poblament a Castellbell i el Vilar es 
documenta des del neolític. Tot i que es tracta d’una troballa no contrastada. De fet, no 
abunden els jaciments arqueològics d’època prehistòrica o clàssica. Possiblement la 
primera estructura urbana de la història s’hauria de buscar en època ibèrica, en el 
jaciment proper a Viladoms. Aquest jaciment fou identificat com a tal en el decurs d'una 
recerca programada pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, a finals de 
1985, per la construcció de l'autopista de Terrassa a Manresa. Durant la prospecció es va 
recollir superficialment ceràmica ibèrica, especialment de cocció oxidada. Destaca un 
fragment corresponent a la vora d'una típica àmfora ibèrica de boca plana. No s’hi ha fet 
cap intervenció arqueològica que permeti definir millor el tipus de jaciment i el seu abast 
cronològic; però a priori es tractaria d’un poblat ibèric, entre els segles VI-I aC. 

Pel que fa al món romà, tot i els rumors bibliogràfics de la possible existència d’una vil·la 
sota el Puig i una altra a Viladoms, la veritat és que no hi ha cap indici material que ho 
confirmi. 

 L’arribada del món  romà a la societat ibera suposarà un trencament de totes les 
estructures de tipus econòmic, polític, cultural, social i, fins i tot, religiós. Aquest canvi 
trigarà dos segles en consolidar-se, però serà definitiu. Els models econòmics i polítics 
seran els que tindran una reestructuració més brusca. El model d’establiment en turó o 
zona elevada serà substituït per una explotació extensiva del territori que requerirà 
construir les estances agrícoles al costat dels habitatges; i la conquesta militar requerirà 
un control més ferri dels substrat indígena, al cap i a la fi vençut. Segurament, els romans 
no van trobar en l’orografia del municipi un bon lloc per establir-se i desenvolupar una 
economia agrícola. Però el que segurament van fer v ser passar per aquestes terres amb 
l’objectiu d’aconseguir les terres interiors. 

El desmantellament de les estructures romanes per la pèrdua del poder polític i 
l’adveniment de nous elements i l’arribada de diferents pobles aliens al món romà, tant 
pel nord com pel sud, es liquida de cop amb les invasions sarraïnes, produint un 
replegament de la població autòctona i un llarg període d’incertesa. 

Els reis francs prenen la iniciativa a partir del mateix segle VIII per assegurar les seves 
fronteres davant les incursions islàmiques. Pipí el Breu (751-768) primer i Carlemany 
(768-814) després, estableixen una zona de frontera defensiva que es coneixerà amb el 
nom de Marca Hispànica. Després d’un primer fracàs a la derrota de Roncesvalles (778), 
és Lluís el Pietós, fill de Carlemany, després de la presa de Barcelona (801) l’encarregat 
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d’organitzar els nous territoris, amb la repoblació del territori i l’establiment d’una línia 
de fortificació. 

A llarg dels segles X i XI es formen els grans dominis eclesiàstics, tant de la Seu de 
Barcelona, com de monestirs, i comencen a enregistrar-se per escrit les donacions, 
consagracions d’esglésies, testaments, vendes. Els orígens del poble cal buscar-los en 
aquesta època, a partir de la primera meitat del segle X en què, un cavaller denominat 
Bell i vassall del compte Guifré el Pilós, se li atorga la defensa d’una part de la frontera 
amb els territoris musulmans que ha quedat establerta ran de Llobregat; i hi fa construir 
un castell, el castell de Bell, és a dir, Castellbell. A partir de la fundació d’aquest 
enclavament, sabem que Castellbell pertany a la mateixa Ermessenda de Carcassona, 
comtessa de Barcelona; i que, posteriorment, Bernat de Rocafort, cabdill de la Gran 
Companyia Catalana i de l’expedició dels almogàvers a Orient, és fill de la  castlana de 
Castellbell, la combativa Sibil·la de Castellet. 

Des d’època medieval, el castell i l’actual terme de Castellbell i el Vilar, domina la vall del 
Llobregat i la porta que connecta el pla de Barcelona amb l’interior del país, entre les 
muntanyes de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt. És gràcies a aquesta situació 
estratègica sobre les vies de comunicació i els antics accessos als monestirs de 
Montserrat, que és un poble que concentra una llarga història de lluita i resistència, 
accentuada a partir de la construcció del pont gòtic sobre el riu per Bernat Sarroca, 
senyor de Castellbell, a mitjan de segle XV. Sense anar més lluny, durant la guerra dels 
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Remences i en plena revolució catalana, el castell és alliberat pels pagesos liderats per 
Joanot de Rajadell, que el defensen durant tres anys, de 1466 a 1469. 

El primer document que parla del castell data del 27 d’agost de l’any 924. Es tracta d’un 
contracte de compra-venda d’un alou de Marganell que termeneja amb Castellbell "de 
parte oriente in terminio de Catelobello, et de meridie in sumite Montse Serrado ...”. En 
uns textos transcrits per Dolors Bramon, s’esmenta un personatge Bellido, i diu que hi 
havia un castrum Bellido/Bellid documentat a l’època, prop de Montserrat, per la qual 
cosa es relaciona amb el primer propietari conegut del castell.  

El castell també figura esmentat en la dot matrimonial que aporta la comtessa 
Ermessenda de Carcassona, quan es casa amb Ramon Borrell, compte de Barcelona, de 
Girona i d’Osona-Manresa. Després de varis enfrontaments, la comtessa signa un conveni 
amb el seu fill Berenguer Ramon I a qui empenyora entre altres el castell. 

Més endavant el trobem formant part del patrimoni que havia pertangut als vescomtes 
de Barcelona. La següent dada prové del 10 d’agost de 1062 quan Geribert Guitart 
promet fidelitat als comtes de Barcelona, comprometent-se a lliurar-los la potestat de 
diversos castells, entre ells el del Castellbell. 

L’any 1079 Guitard, (fill de Geribert) i Ramon Oliba, es diuen senyors de Castellbell. L’any 
1111 Guillem Ramon de Castellvell i el seu germà Dorca en són els senyors eminents del 
castell, i el 1126 ho serà el seu successor, Guillem Ramon de Castellbell, hereu dels 
vescomtes de Barcelona. El castlà, que tenia encomanada la guarda i defensa del castell, 
Pere Bertran de Bell-lloc es va casar amb Sança de Sarroca, i dels seus nou fills, Guillem de 
Bell-lloc serà el successor en la senyoria del castell l’any 1158. En morir va passar a mans 
del germà, Bernat que era també castlà del castell Nou de Barcelona. El seu segon fill, en 
Ramon, en seria el successor l’any 1202. 

Durant el segle XIII la jurisdicció del castell passa a mans dels Montcada, essent-ne 
feudatari N’Humbert de Rocafort. El 6 de març de 1369 Berenguer de Camp ven tots els 
seus drets sobre el castell a Jaumot Desfar, conseller de l’infant Joan. L’11 de febrer de 
1370 el donzell Lluís de Castellbell, fill del difunt castlà Ramon de Castellbell, ven també a 
en Desfar la seva castlania per 35.000 sous. Margarida Calvet, esposa d’en Desfar, pren 
possessió del castell el 30 de novembre de 1370. L’hereu és el seu fill Gabriel Desfar. El 17 
de desembre de 1393 el rei hipoteca el castell a Berenguer de Cortilles, que l’any 1397 
dona possessió de la part de la jurisdicció que posseïa a Joan Despalau. Gabriel Desfar 
mor sense fer testament i sense successió directa, s’adjudica el castell a Joan Desfar i a 
Pere d’Esplugues (marit de la germana de Gabriel), però aquest últim li cedirà la seva part. 
Joan Desfar estava casat amb Beatriu d’Altarriba, però quan aquesta mor, es torna a casar 
en segones núpcies amb Violant de Copons. En el seu testament, Joan Desfar autoritza a 
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Violant, a vendre el castells de Castellbell i Vacarisses per pagar tots els deutes que es du 
a terme el 18 de setembre de 1441 a l’encant públic.  

Blai de Castellet ho compra, i al cap d’uns anys, en fa donació al seu fill Lluís de Castellet 
(1451). El 26 de setembre de 1453 Bernat de Sarroca compra el castell a Lluís de Castellet 
per 60.000 sous, juntament amb tota la jurisdicció alta i baixa, civil i criminal.  És aquest 
qui fa construir el Pont Vell. Bernat Sarroca fa testament nomenant hereva la seva filla 
Caterina que es casa amb Bartomeu Agustí de Maçanet. Amb la guerra civil i el primer 
alçament dels remences l’any 1462, el castell cau en mans d’en Joanot de Rajadell, que 
l’ocupa durant 3 anys fins que l’any 1468 Francesc de Gàver el recupera.  

El fill de la Caterina i Bartomeu nomenen hereu al seu fill Miquel Maçanet. A les acaballes 
de 1485, Miquel publica una crida on denuncia que els nous assaltants remences li roben 
els bens especificant que al castell hi havia 6 cambres ben proveïdes per fer-hi estada, la 
cuina, el rebost, els graners i els cellers i una casa de carnisseria i que a més a més van 
enderrocar la meitat de la torre de Sant Miquel, situat "al cap de la mola de dit castell".  

A la seva mort el castell passa a mans del tercer germà, Berenguer Maçanet Sarroca, que 
mor al 1530 degut a una epidèmia de pesta, essent usufructuària la seva esposa Elisabet 
Joana Marcel. Aquesta fineix per casar-se i llavors la propietat torna a canviar de mans, a 
favor de la neboda, Jerònima Dionisia Maçanet que en un acte de concòrdia, el 23 de 
gener de 1535, restitueix a la seva filla, Joana Girona Maçanet casada amb el barceloní 
Francesc Amat i Junyent. Aquí comença la llarga nissaga dels Amat, els nous marquesos 
del castell.   

Ben entrat el segle XVIII, Castellbell i el Vilar continua protagonitzant episodis històrics de 
lluita i resistència, amb la guerra de Successió com a màxim exponent: A partir de 1713, 
mentre Francesc Amat, fill petit de l’antic baró de Castellbell i Correu major de Catalunya, 
es troba defensant la Barcelona assetjada pels borbònics; el castell de Castellbell i el Vilar 
també resisteix a ultrança gràcies als miquelets d’Antoni Desvalls. Però la resistència no 
acaba aquí, ja que després de la caiguda de Barcelona l’11 de setembre de 1714, la 
fortalesa de Castellbell, juntament amb les de Cardona, Sant Martí Sarroca i Bagà, encara 
es mantindrà irreductible, convertint-se en un dels quatre darrers baluards de les 
llibertats catalanes al Principat. Una setmana després, però, el 18 de setembre de 1714 i 
amb la guerra decididament perduda, Manuel Desvalls signa la capitulació definitiva de 
Cardona. 

Al segle XIX, tenim notícies que els “plens municipals” se celebren sota una frondosa 
alzina a la riba esquerra del riu, a tocar del pont Vell i a mig camí de qualsevol punt 
habitat del terme. Durant la guerra del Francès, el sometent de Castellbell i el Vilar 
s’implica en les batalles de Montserrat de juny de 1808 i a la resistència armada contra 
l’ocupant napoelònic. L’any 1822, Mansuet Boxó, ferrer de Castellbell i el Vilar, armer i 
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cap de sometent, aixeca una partida guerrillera que insurrecciona mitja comarca contra el 
poder de l’Estat liberal. El 18 de maig de 1822, uns dos-cents voluntaris armats s’apleguen 
al Vilar a toc de sometent; el poble es converteix en l’epicentre d’aquesta revolta reialista 
que també acabarà sent el seu darrer reducte de resistència: una setmana després de 
l’alçament, Mansuet Boxó amb una desena de voluntaris es fortifiquen a la ferreria dels 
Boxó al Baix Vilar i resisteixen a ultrança el setge i l’atac de l’artilleria governamental. El 
26 de maig de 1822, com a escarment i per terroritzar la població, l’exèrcit liberal afusella 
Mansuet Boxó i els seus partidaris i crema fins a tretze cases del poble. A finals del segle 
XIX, la literatura i la llegenda convertiran el personatge històric del Mansuet Boxó de 
Castellbell i el Vilar en un bandit o en l’heroi de Montserrat de la guerra del Francès; 
arribant a confondre’l amb el mateix Timbaler del Bruc. 

A partir de la segona meitat del segle XIX, a la llera del Llobregat de Castellbell i el Vilar, 
s’hi consolida una florent indústria tèxtil i el poble abandonarà progressivament la vida 
rural i la pagesia per engruixir l’obrerisme i la vida a les colònies industrials. Arriben els 
temps del catalanisme, el republicanisme i el sindicalisme de classe; i de la lluita contra el 
feixisme i la defensa de la legalitat democràtica que s’estronca tràgicament l’any 1939 
amb la victòria franquista i l’assassinat, el 29 de juliol de 1939, dels tres alcaldes 
republicans de Castellbell i el Vilar. Després d’una llarga i dura Dictadura, l’any 2014 se 
celebren els 35 anys d’ajuntaments democràtics; i es commemora el Tricentenari d’aquell 
1714 que va convertir Castellbell i el Vilar en un baluard de resistents i en un poble enfilat 
a espatlles de gegants.4 

4 http://www.castellbellielvilar.cat/historia1.html 
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I I I .  RESULTATS DE L’ESTUDI  

S’han fitxat un total de 668 elements del patrimoni cultural i natural del municipi de 
Castellbell i el Vilar. Dels cinc àmbits dins els que s’han classificat, en destaquen, per la 
quantitat de fitxes, els elements corresponents a l’àmbit del patrimoni immoble, 
especialment la tipologia d’edificis.  

La importància d’aquest tipus de patrimoni en el context general de Castellbell i el Vilar es 
pot veure en el percentatge, que arriba al 69% del total. Però si hi ha un element que 
condiciona no només una tipologia, com la d’edificis, o un àmbit (patrimoni immoble) 
sinó la globalitat de la taula, és el de les barraques de pedra seca. Se n’han comptabilitzat 
260; que significa el 68% de la tipologia. 

L’altre àmbit que destaca percentualment és el del patrimoni immaterial. Sobretot pel 
que fa a les tipologies de tècniques artesanals i a la música i dansa.  

Un altre àmbit que cal remarcar, però ja no només percentualment, és el del patrimoni 
natural. En aquest àmbit, sobretot pel que fa a la tipologia de zones d’interès, el 
percentatge acostuma a no ser indicatiu, ja que una mateixa fitxa pot fer referència a 
diverses hectàrees de territori o paisatge. La importància no recau amb la quantitat 
d’elements, sinó amb la seva afectació i rellevància medi ambiental. El que cal veure és 
l’espai protegit per un costat i per l’altre l’harmonia de creixement històric i evolució 
continuada.  

En la següent taula es poden observar les dades absolutes i els percentatges tant pels cinc 
àmbits com per les corresponent tipologies: 

69% 4% 

2% 

18% 

7% 

Àmbits 

Patrimoni immoble Patrimoni moble Patrimoni documental

Patrimoni immaterial Patrimoni natural
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Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre % 

Àmbits Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE 469 70% 100% 

Edificis 1.1 378 81% 
Conjunts arquitectònics 1.2 15 3% 
Elements arquitectònics 1.3 54 12% 
Jaciments arqueològics 1.4 11 2% 

Obra civil 1.5 11 2% 

PATRIMONI MOBLE 26 4% 100% 

Elements urbans 2.1 10 38% 
Objectes 2.2 13 50% 

Col·leccions 2.3 3 12% 

PATRIMONI DOCUMENTAL 16 2% 100% 

Fons d'imatges 3.1 4 25% 
Fons documentals 3.2 11 69% 
Fons bibliogràfics 3.3 1 6% 

PATRIMONI IMMATERIAL 121 18% 100% 

Manifestacions festives 4.1 12 10% 
Tècniques artesanals 4.2 55 45% 

Tradició oral 4.3 14 12% 
Música i dansa 4.4 33 27% 

Costumari 4.5 7 6% 

PATRIMONI NATURAL 36 5% 100% 

Zones d'interès 5.1 32 89% 
Espècimens botànics 5.2 4 11% 

TOTALS 668 100% 668 

La fredor d’una gràfica no reflexa mai la veritable realitat, però menys encara quan el que 
s’avalua és el patrimoni cultural d’un poble, zona, comunitat o país. La visió que es té avui 
del patrimoni cultural no és igual a la de fa tres cents anys, ni tan sols a la de fa 30 anys. 
Per tant, el retrat que en fem avui serà discutit d’aquí a un temps. Però tot i així, alguna 
dada sí que se’n pot extreure. Si creiem que el que avui en diem patrimoni cultural és el 
fruit de l’activitat d’una societat en un lloc determinat, durant un període històric, es pot 
relacionar l’anàlisi del present amb la seva evolució temporal. 

Com ja s’ha vist en el capítol corresponent, el tipus d’ocupació d’aquest territori i els seus 
orígens, determinen en bona part, els elements patrimonials que ens podem trobar. Un 
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poblament dispers i dedicat bàsicament al treball de la terra, en una zona de secà, no és 
el mateix que una població concentrada dedicada a la indústria. L’evolució demogràfica, 
amb els seus alts i baixos, també determinaran les relacions entre els diferents 
components socials. 

Per tant, aquest gràfic no ens ha de sorprendre, tenint en compte, però, les mancances 
que suposa de vegades quantificar coses més aviat intangibles, que els especialistes ens 
capfiquem en etiquetar. 

PATRIMONI IMMOBLE 

En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal (AJUNTAMENT DE CASTELLBELL i EL VILAR, 2015). 
També s’han consultat els corresponents arxius i inventaris citats en l’apartat de 
metodologia, especialment l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat i 
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat. Aquests llistats preexistents s’han 
confrontat amb el treball de camp, incorporant o descartant elements segons les 
característiques de cada element.  

Percentualment, destaquen les tipologies d’edificis amb un 81%, seguit dels elements 
arquitectònics, amb un 12%. Les tipologies amb menor percentatge de representació 
corresponen als conjunts arquitectònics amb un 3%, els jaciments arqueològics i l’obra 
civil, ambdós, amb el 2%. 

En el cas del municipi de Castellbell i el Vilar, el patrimoni immoble és un clar reflex de la 
seva evolució històrica, des dels inicis fins els nostres dies, en el sentit més estricte i literal 
de l’expressió. 

81% 

3% 12% 

2% 2% 

Patrimoni immoble 

Edificis Conjunts arquitectònics Elements arquitectònics

Jaciments arqueològics Obra civil
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A l’hora de presentar i analitzar els resultats de la recerca, dins l’àmbit de patrimoni 
immoble hem establert cinc tipologies: 

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

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

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

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

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

Tipologia d’edificis 

Dins d’aquesta tipologia, entesa com a construcció unitària, tant formalment com 
volumètrica, i que inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, 
etnològic, religiós o industrial, s’han inventariat 378 edificis.  

Són el resultat d’un procés social, històric i econòmic que responen a lògiques diverses 
segons cada moment o període. Per tant, trobem una gran varietat de tipologies que a 
continuació pretenem ordenar per a fer una anàlisi més entenedora. 

Hi ha una primera etapa històrica molt predominant que és l’edat mitjana. El castell és 
l’element més característic i simbòlic d’aquest període, però també hi trobem el pont o la 
capella romànica de Sant Jaume. El treball agrícola predominant durant segles ha produït 
una arquitectura popular centrada principalment en masies, però també una arquitectura 
relacionada amb el treball, com els molins o les barraques. 

A mitjans del segle XIX entra de cop i amb molta força la industrialització, amb la creació 
de quatre recintes industrials: Can Serra, el Burés, el Borràs i la Bauma. 

El caràcter medieval de Castellbell i el Vilar 

La formació del municipi es produeix en aquesta etapa. El mateix nom del municipi és una 
declaració oberta d’intencions. L’edifici més emblemàtic n’és el Castell (fitxa núm. 27); 
per història, per situació i per simbolisme. 
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El primer document del castell data del 924. És una compra-venda d'un alou de Marganell 
que termeneja amb Castellbell "de parte oriente in terminio de Catelobello, et de meridie 
in sumite Montse Serrado (...)”.  En uns textos transcrits per Dolors Bramon, s'esmenta un 
personatge Bellido, i diu que hi havia un castrum Bellido/Bellid documentat a l'època, 
prop de Montserrat, per la qual cosa es relaciona amb el primer propietari conegut del 
castell. 

Pont Vell. Foto: Jordi Montlló Castell. Foto: Jordi Montlló 

 El castell també figura en el dot que aporta la comtessa Ermessenda de Carcassona, quan 
es casa amb Ramon Borrell, comte de Barcelona, de Girona i d'Osona-Manresa. Després 
de varis enfrontaments, la comtessa signa un conveni amb el seu fill Berenguer Ramon I a 
qui empenyora entre altres el castell. Més tard el trobem formant part del patrimoni dels 
vescomtes de Barcelona. La següent dada prové del 10 d'agost de 1062 quan Geribert 
Guitart promet fidelitat als comtes de Barcelona, comprometent-se a lliurar-los la 
potestat de diversos castells, entre ells el del Castellbell. El 1079 Guitard, (fill de Geribert) 
i Ramon Oliba, es diuen senyors de Castellbell. L'any 1111 Guillem Ramon de Castellvell i 
el seu germà Dorca en són els senyors eminents del castell, i el 1126 ho serà el seu 
successor, Guillem Ramon de Castellbell, hereu dels vescomtes de Barcelona. 

El castlà, que defensa el castell, Pere Bertran de Bell-lloc es va casar amb Sança de 
Sarroca, i dels seus nou fills, Guillem de Bell-lloc serà el successor el 1158. En morir passa 
a mans del germà, Bernat, que era també castlà del castell Nou de Barcelona. El seu 
segon fill, en Ramon, en seria el successor el 1202. Durant el segle XIII la jurisdicció del 
castell passa als Montcada, essent-ne feudatari Humbert de Rocafort. El 6 de març de 
1369 Berenguer de Camp ven tots els seus drets sobre el castell a Jaumot Desfar, fill del 
conseller de l'infant Joan. L'11 de febrer de 1370 el donzell Lluís de Castellbell, fill del 
difunt castlà Ramon de Castellbell, ven també a en Desfar la seva castlania per 35.000 
sous. Margarida Calvet, esposa d'en Desfar, pren possessió del castell el 30 de novembre 
de 1370. L'hereu és el seu fill Gabriel Desfar. El 17 de desembre de 1393 el rei hipoteca el 
castell a Berenguer de Cortilles, que l'any 1397 dóna possessió de la part de la jurisdicció 
que posseïa a Joan Despalau. Gabriel Desfar mor sense testar i sense successió. S'adjudica 
el castell a Joan Desfar i a Pere d'Esplugues (marit de la germana de Gabriel), però aquest 
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últim li cedirà la seva part. Joan Desfar era casat amb Beatriu d'Altarriba, però quan 
aquesta mor, es torna a casar amb Violant de Copons. En el testament, Joan Desfar 
autoritza a Violant, a vendre el castells per pagar els deutes. Blai de Castellet ho compra, i 
al cap d'uns anys, en fa donació al seu fill Lluís de Castellet (1451).  

El 1453 Bernat de Sarroca el compra a Lluís de Castellet, amb tota la jurisdicció alta i 
baixa, civil i criminal.  Bernat Sarroca testa nomenant hereva la seva filla Caterina que es 
casa amb Bartomeu Agustí de Maçanet. Amb la guerra civil i el primer alçament dels 
remences l'any 1462, el castell cau en mans d'en Joanot de Rajadell, que l'ocupa durant 3 
anys fins que l'any 1468 Francesc de Gàver el recupera. Caterina i Bartomeu nomenen 
hereu al seu fill Miquel. A les acaballes de 1485, publica una crida on denuncia que els 
nous assaltants remences li roben els bens especificant que al castell hi havia 6 cambres 
ben proveïdes per fer-hi estada, la cuina, el rebost, els graners i els cellers i una casa de 
carnisseria i que a més van enderrocar la meitat de la torre de St. Miquel. A la seva mort 
passa a mans del tercer germà, Berenguer Maçanet Sarroca, que mor al 1530 per la pesta, 
essent usufructuària la seva esposa Elisabet Joana Marcel. Aquesta fineix per casar-se i 
llavors la propietat torna a canviar de mans, a favor de la neboda, Jerònima Dionisia 
Maçanet que en una concòrdia, el 1535, restitueix a la seva filla, Joana Girona Maçanet 
casada amb el barceloní Francesc Amat i Junyent.  Aquí comença la llarga nissaga dels 
Amat. 

També correspondrien al mateix paisatge històric el Pont vell, que tractem com a obra 
civil, i la capella de Sant Jaume, que veurem més endavant. 

L’arquitectura popular de les masies 

A l’edat mitjana, el terme de la jurisdicció del castell i de les parròquies de Sant Vicenç i 
Santa Maria, comprenia tres veïnats: el Vilar, Sant Cristòfol i Castellbell. El poblament del 
terme estava constituït principalment per unitats d’explotació agrària aïllades. 

L’explotació d’aquestes terres ha perdurat durant tots aquests anys. La distribució 
d’aquest poblament en masies, cases de pagès i masoveria és un reflex de la seva 
dedicació agropecuària i es manifesta en una arquitectura popular, simple, de llarga 
tradició i sense gaires floritures que anirà evolucionant amb el pas del temps i 
transformant segons les necessitats de cada moment. 

Les manifestacions presents d’aquesta arquitectura tenen el seu origen en el segle XVI, 
les més antigues. Tot i que documentalment es pot retrocedir fins uns segles abans (ss. 
XIII-XIV) en alguns casos. La tipologia de masies és diversa i amb el pas del temps han anat 
patint transformacions, afegits i supressions. Moltes d’aquestes conserven els seus 
cellers, els cups o l’era, ara en desús a causa de les noves tècniques agrícoles i 
tecnologies. 
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Es configura en aquests moments l’estructura clàssica de masia, de tres cossos amb 
planta baixa, pis i golfes. La planta baixa dedicada al bestiar i tasques de producció i 
magatzematge d’eines i aliments. A la planta pis, la sala noble o de presentació distribueix 
la resta d’estances i té la llargada i amplada del cos central. Un segon moment de 
transformacions arquitectòniques es donarà durant el segle XVIII, sens dubte motivat per 
una etapa de bonança econòmica. A part de l’ampliació de masies o reestructuracions 
internes també es construeixen noves edificacions, tal i com es mostra en diverses llindes. 

El Grau. Foto: Jordi Montlló El Puig. Foto: Jordi Montlló 

Els Abadals. Foto: Jordi Montlló El Santó / Canyelles. Foto: Jordi Montlló 

S’han documentat masies, de característiques molt heterogènies, en quan a arquitectura, 
dimensions i estat de conservació. La totalitat de les identificades en el Mapa del 
marquesat de Castellbell de 1780, però també d’altres que es van edificar amb 
posterioritat. L’extensió del terme determina la ubicació de les masies en veïnats o raval, 
com el raval del Clot, el Raval del Teixidor, el Raval del Jordi. També tenim el veïnat de 
Sant Cristòfol, el de Les Comes, la Bauma, el Vilar. 

D’entre les històricament més importants en base a la seva economia i possessió de 
terres trobem el Grau (fitxa núm. 43), Viladoms (fitxa núm. 44), Genovès (fitxa núm. 41), 
Abadals (fitxa núm. 40), el Puig (fitxa núm. 22), el Gall (fitxa núm. 66), o el Santó (fitxa 
núm. 100). Aquest grup, malgrat les ampliacions corresponents a cada època i els canvis 
d’usos, mantenen un bon equilibri amb l’arquitectura tradicional i les noves necessitats. 
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D’altres han patit transformacions modernes poc acurades amb aquesta arquitectura 
secular: el Carner (fitxa núm. 88), el Padró (fitxa núm. 45), mas Enric (fitxa núm. 633), el 
Brunet (fitxa núm. 42).  

Un tercer grup menys afortunat són aquelles masies que s’han abandonat i s’han anat 
ensorrant inexorablement, algunes d’elles molt importants històricament. És el cas de les 
Comes (fitxa núm. 105), el Lledó (fitxa núm. 112), Viladoms de Dalt (fitxa núm. 156), el 
Grauet (fitxa núm. 115), o el Plaià (fitxa núm. 99) entre d’altres. Quan l’ensorrament ja és 
gairebé definitiu es converteixen en jaciments arqueològics. 

Les Comes. Foto: Jordi Montlló El Grauet. Foto: Jordi Montlló 

Les barraques de pedra seca 

La pedra seca és el nom que pren un tipus 
d'arquitectura tradicional popular on la 
pedra s'utilitza en sec, és a dir, sense cap 
mena de morter, argamassa o material 
d'unió entre les diferents peces. En aquest 
tipus d'arquitectura les peces es van 
encaixant pel seu propi pes, presentant 
tipologies constructives molt diverses. La 
construcció en pedra seca és un mètode 
senzill i relativament ràpid, basat en 
materials locals, sovint pedres de rebuig dels 
propis camps de conreu, i es realitza 
fonamentalment a mà. Això ha permès un 
aprofitament racional dels recursos de cada 
territori i la seva integració en el paisatge. 

La pedra seca és un dels principals elements 
estructuradors dels paisatges rurals de 
Catalunya, de la conca mediterrània, així 

Barraca de ca la Filomena 
Font: Drac Verd de Sitges (Wiquipedra, barraca 3305) 
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com també de molts racons del planeta, i constitueix un testimoni d'una activitat humana 
ancestral que ha modelat -i modela- un tipus determinat de paisatge: el paisatge de la 
pedra seca. Als paisatges de la pedra seca en conjunt i a l'arquitectura de la pedra seca en 
particular se li atribueixen arreu valors estètics, històrics, simbòlics i ecològics que van 
més enllà de la seva funció pràctica original. 

El patrimoni de la pedra seca ha anat disminuint en les darreres dècades amb el 
progressiu abandó de l'activitat agrícola i ramadera i amb la modernització del sector, que 
considera que els tradicionals bancals ja no són aptes per a una producció mecanitzada.5 

Barraca del Grau. Foto: Jordi Montlló Barraca de la vinya de la Mallola. 
Foto: Jordi Montlló 

Barraca del Padró. Foto: Jordi Montlló Barraca de la vinya del Garrigó. Foto: Jordi Montlló 

A Castellbell i el Vilar, vinculat al paisatge i al tipus d’explotació, s’han conservat una gran 
quantitat de barraques aïllades, unes destinades o aixecades durant l’expansió de la vinya 
i d’altres relacionades amb l’explotació de petites pedreres. La seva cronologia és incerta i 
difícil de documentar, algunes però poden ser bastant recents. En qualsevol cas, 
majoritàriament serien del segle XIX o XX. El seu estat de conservació acostuma a ser 
força dolent, a causa del seu abandonament. 

5 http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/presentacio.php 
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S’han documentat 260 barraques, un 27% més de les que hi havia documentades per 
l'Observatori del Paisatge de Catalunya dins el projecte Wikipedra. Tenint en compte que 
a la wikipedra n’hi havia d’ubicades erròniament dins el terme de Castellbell i el Vilar, una 
no s’ha trobat perquè les coordenades no corresponien a la realitat i hi havia alguna 
construcció inventariada com a barraca que no ho eren. 

El seu estat de conservació és molt heterogeni. Són construccions en desús, que no tenen 
manteniment i pateixen amenaces de tota mena: climatològiques, creixement de la 
vegetació, vandalisme i mals usos. Un dels mals usos detectats és per part de caçadors, 
que treuen la pedra del caramull (és la que tanca la volta) per què el fum del foc que fan a 
dins pugui sortir. El problema és que quan acaben o marxen no la tornen a posar a lloc.  

La tipologia majoritària de les barraques de Castellbell i el Vilar són petites, de planta 
circular, amb llinda simple o doble, de poca alçada, amb l’entrada orientada a migdia o a 
sud-est i amb algun armari o tinell a l’interior. Acostumen a estar alçades sobre la roca 
natural. 

L’arquitectura religiosa 

El patrimoni immoble de caràcter religiós, adquireix a Castellbell i el Vilar una gran 
importància, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. La quantitat d’esglésies, capelles i 
ermites és una radiografia històrica, social i de pensament de la població, que durant 
molts segles ha viscut sota la influència moral, espiritual i econòmica de l’Església. Fins 
que apareixen els nous amos de les fàbriques. 

L’origen romànic de l’arquitectura religiosa a Castellbell i el Vilar es manifesten en 
l’ermita de Sant Jaume de Castellbell (fitxa núm. 29), i en l’església de Sant Cristòfol (fitxa 
núm. 32). La capella de Sant Miquel (fitxa núm. 198) és gòtica; però el seu estat de 
conservació és força dolent, i pot empitjorar perquè no conserva la teulada. 

A més a més hi ha les dues esglésies parroquials: Sant Vicenç de Castellbell (fitxa núm. 
30), i  Santa Maria del Vilar (fitxa núm. 23). Ambdues estan documentades des del segles 
XI i XII, però si conserven algunes restes romàniques, no són visibles. 

Un altre exemple d’arquitectura religiosa és la Sagrada Família de la Bauma (fitxa núm. 
20). Església situada al veïnat de la Bauma. Forma part del conjunt de construccions de la 
colònia industrial de la Bauma. És d'una nau central amb dues naus laterals més petites. 
La façana principal presenta una porta dovellada, de mig punt, i una rosassa realitzada 
amb pedra sorrenca al seu damunt i més amunt una obertura trigeminada, amb el capcer 
esglaonat. A la dreta s'alça la torre campanar amb escala de cargol. La composició interior 
del mur està presidit pel prolongament dels arcs torals amb dues columnes adossades a la 
pilastra que s'allarga cap a l'arc de mig punt en que es recolza la volta. Els nervis que la 
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decoren són ficticis, pintats. En canvi els nervis de l'absis són de pedra sorrenca.  Les 
pilastres i les columnes reposen damunt de pilars cilíndrics de grans dimensions, baixos i 
gruixuts. D'aquí arrenquen els arcs laterals de pedra, de mig punt. El seu aspecte general 
és de verticalitat, amb aires neo medievalitzants. 

Es construeix entre els anys 1905 i 1908 per iniciativa del senyor Joan Vial, propietari de la 
fàbrica de la Bauma i del bisbat de Vic. Els veïns de la Bauma col·laboren fent aportacions 
de diners i treballs. El projecte arquitectònic és d'Alexandre Soler i March, deixeble de 
Domènech i Muntaner. S'inaugura el 3 de maig de 1908 pel bisbe Torras i Bages, amb 
Missa cantada per la Capella de música de Sant Jordi de Manresa. També hi assisteix el 
Governador civil de Barcelona, senyor Angel Osorio. 

En molt mal estat de conservació s’ha documentat la capella de Nostra Senyora de 
Montserrat de Viladoms de Dalt (fitxa núm. 157). Una autèntica llàstima, ja que la seva 
decoració pictòrica era important. En aquest cas, es tracta de la capella d’un mas però 
amb una construcció aïllada. Tenim els casos de capelles integrades en el mas com a 
Viladoms o annexes, cas del Santó. Aquestes per figurar dins de construccions 
documentades, s’han inclòs en la fitxa de l’edifici del que depenen, però que demostra la 
mentalitat religiosa en diferents èpoques.  
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Una darrera capella que es troba a la urbanització Astarrós no s’ha inventariat per ser de 
moderna execució amb estil neoromànic; però sí que s’han documentat els goigs que s’hi 
canten. 

Els molins i l’arquitectura pre industrial 

Dins el terme municipal de Castellbell i el Vilar hem documentat quatre molins fariners, 
un d’ells ha estat en funcionament fins fa pocs anys i de gran interès històric, etnològic i 
paisatgístic. Són els següents: 

 Molí de les Comes (fitxa núm. 338).

 Molí del Puig (fitxa núm. 592).

 Molí del Xaragat (fitxa núm. 514).

 Molí de l'Alzina (fitxa núm. 89).

El Molí de les Comes (fitxa núm. 338) és un antic molí fariner, ubicat a la llera dreta de la 
riera de Rellinars. El conjunt arquitectònic consta de l'edifici moliner, la bassa, una sèquia 
amb sifó, un cop passat el pont i les restes d'una resclosa, ubicades a la desembocadura 
de la riera de Rellinars. És de planta rectangular, excavat a la roca. Consta de la sala dels 
rodets, carcabà, obrador i estances per al moliner amb un total de tres plantes. La coberta 
és a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal.  

La part més baixa, on hi ha el carcabà,  té grans carreus de pedra irregular. Només entrar 
hi ha unes escales que volten excavades a la pedra, i es pot observar l'obertura per on 
travessava l'arbre. Dels rodets no en queda res. A mà dreta, una porta tapiada que 
comunica amb el riu. A la planta baixa destaquen dues obertures simètriques amb 
brancals, llinda i ampit de pedra força ben treballada. Les dues plantes superiors 
conserven una certa simetria. De la bassa, de planta trapezoïdal, només se'n conserven 
alguns murs que mesuren 2,00 metres d'amplada, per 3,00 metres d'alçada i el pou, de 
poca profunditat. 

El Molí del Puig (fitxa núm. 592), està situat al darrera del cementiri municipal de 
Castellbell i el Vilar. Està fonamentat a la roca, aprofitant un important aflorament rocós 
baumat, per on l'aigua baixava amb força. És de planta quadrangular, de planta baixa i 
pis. La porta d'entrada, de dimensions reduïdes, està situada a mà esquerra, amb la llinda 
feta de maó disposat a plec de sardinell. A ma dreta, adossat a la façana hi ha la bassa 
principal. Per la façana orientada al nord-oest, hi ha una segona bassa, a la qual s'hi pot 
derivar l'aigua des de l'interior o l'exterior del molí. Tota la construcció està realitzada en 
pedra, amb restes minses d'arrebossat de morter de calç a les quatre façanes. 

El Molí del Xaragat (fitxa núm. 514), està ubicat al vessant dret de la riera de Marganell, 
just en la confluència amb el torrent del Brogit o Rasot de Botinas. Pren l'aigua del 
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sobrant del molí de l'Alzina, del qual depenia. Es tracta d'un molí del tipus C, segons la 
tipologia de Bolós (1983), amb bassa i pou,  d'uns vuit metres de fondària i 2 metres de 
diàmetre i el carcabà. No conserva l'obrador, ni la maquinària del molí; però sí el carcabà i 
l'arbre. 

En el nivell més baix, a l'alçada de la riera, hi ha el cos del carcabà. A la terrassa superior 
hi ha el cos quadrangular que protegeix el pou, on s'adossa la bassa. Els paraments són de 
pedra vista, de carreus regulars i de dimensions mitjanes.  

Molí de les Comes. Foto: Jordi Montlló Molí del Puig. Foto: Jordi Montlló 

Molí del Xaragat. Foto: Jordi Montlló Molí de l’Alzina. Foto: Jordi Montlló 

Finalment, el Molí de l’Alzina (fitxa núm. 89), situat al vessant meridional de la riera de 
Marganell, en una zona d'obaga coneguda com a bosc del molí. Es tracta d'un molí del 
tipus B segons la tipologia de Bolós (1993). És a dir, amb bassa però sense pou. Pren 
l'aigua de la riera i arriba a la bassa per una canalització soterrada que passa per sota l'atri 
del molí. La bassa té una capacitat d' un milió set cents mil litres. Només té paret 
construïda en forma de "U" a la zona edificada, on l'aigua està en contacte amb el molí. La 
resta de la bassa és terreny natural. L'aigua arriba al rodet mitjançant un baixant de fusta 
quan s'aixeca la portella, que és d'aram. Es feien dues moltes al dia; una al matí i l'altra a 
la tarda. En una hora es podien moldre 50 k de farina. Va estar en funcionament fins l'any 
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1982. Es tracta d'un molí molt especial, no només per la seva antiguitat i el seu llarg 
funcionament. També per haver-se mantingut dins la mateixa família durant més de cinc 
segles, que ha sabut preservar-ne els trets constructius. Però, sobretot, pel seu estat de 
conservació i el manteniment de la maquinària. Així, doncs, hi podem observar totes les 
parts d'un molí fariner, des de la cabra fins el banc i l'alçador. A les parets de l'obrador hi 
ha ple d'inscripcions grafiades amb les moltes de cada client, a modus de gran palimpsest. 

Per davant hi passava l'antic camí de Manresa a Montserrat. Conserva a més, el celler, 
dues tines, corts, corrals i altres edificacions productives. En la planta pis hi vivien els 
moliners i damunt la cuina es 
conserva l'habitació del mosso. De les 
moltes tipologies de molins, tant pel 
que fa a la font d’energia emprada, 
com a la seva especificitat 
productiva, la tipologia més estesa i 
fins ara la més estudiada, són els 
molins fariners. Alguns d’aquests 
edificis han perdurat en llarg dels 
segles i s’han engrandit 
transformant-se en grans casals o 
segones residències. Però sovint 
molts d’aquests molins es troben en 
estat de ruïna, com el cas de Vilassar; 
envoltats de vegetació, o bé han 
desaparegut i la única manera de 
localitzar-los és a través de fonts 
orals o documentals, de la toponímia 
o bé a partir de cartografia antiga.

J. Bolós  (1983)  assenyala que els 
molins hidràulics s’haurien començat 
a expandir en època visigòtica i no 
seria  fins als segles IX i X quan ja es 
comencen a trobar nombroses fonts 
escrites  on es relacionen els molins 
amb masos o grups de cases. De les 
restes excavades fins ara, podem concloure que els elements més importants d’un molí 
en l’època medieval més antiga, era la resclosa, formada per una estacada de fusta 
clavada a la roca per desviar l’aigua a una canal que la conduïa fins al molí. Aquest edifici 
no devia ser gaire gran, fet de pedra poc o ben treballada i amb un cobert d’enramada o 
teula. A la part superior d’aquest edifici hi hauria les moles que es comunicaven 

Tipologia de molins segons Bolós (1983) 
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mitjançant l’arbre o eix amb el rodet que es trobava a la planta baixa, conegut com 
carcabà o cacau, per on sortia l’aigua.  

Durant els segles X al XIII, es treballa la pedra i comencen a aparèixer casals amb pedres 
ben escairades. Els pagesos romanen lligats a la terra i tenen moltes obligacions envers el 
senyor, entre altres, han de col·laborar en l’obra del molí, o en la seva conservació 
(reconstrucció i manteniment de l’edifici, del rec i canal i la resclosa i d’un element cada 
vegada més comú, la bassa). Mentre que de l’alta edat mitjana gairebé només es 
conserven  els forats de les rescloses,  durant la baixa edat mitjana la construcció serà 
molt més acurada i, per tant,  edificis més sòlids. L’espai, s’amplia, amb les estances per a 
l’habitatge del moliner i la seva família. Ens els molins d’època romànica tardana o gòtica 
trobem  una nau coberta amb una volta ogival i amb arcades o arcs de diafragma que 
aixoplugaven les moles, al damunt de la qual ja s’hi construeixen les diferents estances 
per a viure el moliner. Aquest sistema constructiu evoluciona fins que en els segles XVII i 
XVIII el moliner amplia el seu habitatge. El molí de la baixa edat mitjana s’anirà enriquint 
amb elements més complexos, i un d’ells serà la bassa i el pou. La bassa és un element 
molt important ja que només es podrà construir al costat del casal, en la part més 
propera al carcabà per poder incrementar la força de l’aigua. El pou, que pot ser de secció 
quadrada o rodona, es construirà sòlidament amb carreus de pedra i morter de calç que 
permetrà l’entrada de l’aigua amb molta més força. Els recs i canals en conseqüència 
també s’allargaran. Les moles també augmentaran de diàmetre. 

Segons l’esquema, podem localitzar tres tipus diferents de molins segons la seva planta i 
bassa: el tipus A, que correspon a un molí sense bassa, força semblant als molins 
medievals més antics. El molí de la Carota podria formar part d’aquest grup. No s’ha 
localitzat bassa, tant sols la conducció de les aigües cap a un pou amb una tècnica 
constructiva espectacular. El tipus B i C que correspondrien a molins amb la bassa més 
evolucionats o amb mecanismes més perfeccionats. El B es diferencia del C perquè té una 
bassa sense pou i en canvi el C té bassa i pou.  Aquest tipus C, és el cas del Molinot. En 
tots aquest exemples es poden observar els elements de la part hidràulica del molí: la 
resclosa (1); el riu (2); l’estellador (3); el rec (4); el vessador (5); la bassa (6); el molí (7); el 
carcabà (8); la canal (9); el pou (10).  

L’arquitectura industrial 

Per les característiques físiques del terme municipal de Castellbell i el Vilar, que el riu 
Llobregat travessa de nord a sud, i l'arribada del ferrocarril l'any 1859, provocà l’esclat de 
la industrialització de cop; en un territori tan estructurat al voltant del camp.  

A Catalunya, les colònies industrials són molt més que un fenomen econòmic o urbanístic. 
Es tracta d’estructures complexes, globals on es van desenvolupar una sèrie de relacions 
socials, culturals i morals impulsades i controlades pels seus propietaris, els amos, i 
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moltes vegades delegades a directors, mestres o capellans, tots al servei de l’amo. La 
colònia era un ens viu, autosuficient, amb tots els serveis que l’amo considerava bàsics i 
elementals; sovint les colònies es tancaven físicament amb portes i murs, a l’estil de les 
ciutats medievals. Però no és el cas de Castellbell i el Vilar. 

La colònia industrial Borràs se situà a l'actual nucli de Castellbell i el Vilar. Consistia en un 
conjunt d'edificacions creades al voltant de la fàbrica tèxtil. Les construccions més 
importants i que avui dia encara resten són: la pròpia fàbrica, la Torre de l'Amo, els 
habitatges dels treballadors, la masoveria, les oficines, la resclosa amb el canal i el Casino 
Borràs. 

El senyor Oleguer Borràs i Castelltort, natural d'Igualada, es traslladà a Manresa, on es 
casà amb Ignàsia Pons, filla d'un veler. Aquesta família creà una societat que inicialment 
començà la seva activitat industrial a Sant Joan de Vilatorrada, per traslladar després  la 
maquinària a les noves naus aixecades al terme de Castellbell i el Vilar. Els edificis per a 
dues fàbriques s'aixecaren a tocar del riu Llobregat, en terres de les masies del Genovès i 
del Puig i a les darreries del 1876 eren gairebé acabades, així com els habitatges per als 
obrers. El 18 d'abril de 1877 la primera fàbrica s'arrendà a Josep Salgot i la segona, tres 
mesos més tard, als germans Frederic i Jaume Ricart, fabricants de Barcelona. 

Als seus costats nasqué el barri, construint-se originalment dos grups de cases, de 24 
pisos cadascun, corresponents a cadascuna de les fàbriques, separats per un espai d'accés 
al camí que baixava cap a les fàbriques, que tenia una font adossada a cada paret.  
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Sabem que l'any 1900 ja hi havia edificada la casa del Cap, més endavant coneguda com 
la Torre de l'amo del Borràs, on aquests hi passaven temporades. Amb el temps, hi fou 
instal·lat un col·legi de monges. Alguns particulars començaren a construir les seves cases 
a l'altra banda del camí, amb la particularitat de que algunes foren construïdes tan arran 
de camí, que només deixaren un espai de sis metres per la carretera. No fou fins a l'any 
1922 que fou inaugurat el Casino del Borràs. 

Esteve Burés i Arderiu, que estava casat amb Ramona Borràs i Pons, va adquirir l'any 1872 
una peça de terra situada al peu del pont Vell de Castellbell i el Vilar, que era una 
propietat del marquès de Castellbell per crear La Fàbrica del Burés. Feta la crida per 
aconseguir operaris de la construcció, començaren aviat les obres de la resclosa, que es 
construí provisionalment amb taulons de roure extrets del bosc del mas Carner, i del 
canal de cinc-cents metres. Al mateix temps, es construí una casa amb planta baixa i un 
pis, davant d'on s'aixecarien les naus de la fàbrica, on s'habilità una cantina als baixos i al 
pis es feia l'habitatge de l'Esteve Burés.  

La part de fàbrica més propera al pont aixecat el segle XV, es va acabar el mes de gener 
de 1874 i tot seguit fou arrendada a la firma Hijos de M. Puig, fabricants del pla de 
Barcelona. La segona fàbrica, que dirigiria l'Esteve Burés, fou construïda immediata a la 
primera. Els primers habitatges es construïren al costat de la fàbrica i del rec, formant 
l'anomenat carrer de la Font d'Ascó, pel nom de la localitat d'on eren molts dels 
treballadors. L’any 1876, Esteve Burés feu construir un altre grup de cases pels obrers on 
es conformà l'anomenat carrer de Manresa. La fàbrica era de filatura, amb una secció de 
maquinària de filatura, la de màquines contínues, la de metxeres, la de batans i les 
auxiliars, mentre que la dels fills de M. Puig, també de filatura, disposava de la secció de 
metxeres i manuars, la secció de màquines de filatura, la de màquines contínues, la de 
batans i els magatzems de cotó, manyeria i fusteria, a les que calia afegir la màquina de 
llum elèctrica i el departament de turbines. 

Mort Esteve Burés i Arderiu, l'any 1893, el succeí al davant de l'empresa la raó social 
"Vídua i Fills de Francesc Burés", l'any 1920 ho feia Francesc Burés i Regordosa, l'any 1933 
constava la societat Manufactures Llobregat i Ter i, vers l'any 1940 el nom de la fàbrica 
era Indústries Burés SA i els propietaris eren la família Juncadella. Després dels aiguats del 
mes de setembre de 1971, es van construir les naus de la fàbrica nova, més enlairada que 
l'antiga, en terrenys de la masia del Genovès. 

Els fabricants Narcís Roca, de Sabadell, i Francesc Llubià, de Barcelona, van associar-se per 
aixecar una fàbrica. L'any 1862 les fàbriques de la Bauma ja funcionaven i l'any següent 
pagaven la contribució industrial a l'Ajuntament quatre raons socials: Narcís Roca i 
Companyia, que regentava una fàbrica de filats i teixits de cotó, amb 40 telers mecànics, 
moguts per aigua; Roca i Ballbé tenia una fàbrica de filats i teixits de cotó, amb 7 
màquines de filar de 1.260 fusos i 3 cardes, tot mogut per aigua o vapor; Carles Sala i 
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Companyia regentava una fàbrica de filats i teixits de cotó, amb 12 màquines de filar, de 
2.880 fusos i 8 cardes, tot mogut per aigua o vapor, i Francesc Llubià era el propietari 
d'una fàbrica de filats i teixits de cotó, amb 6 cardes i 3.100 fusos, tot mogut per aigua.  

La fesomia de les dues fàbriques era perfectament visible des del barri de la Bauma per la 
seva diferent alçada, la de la dreta amb tres plantes i més propera al carrer del Rec era la 
del fabricant Roca, i la de l'esquerra, un pis més alta, és a dir amb quatre enormes 
plantes, era la del Llubià que, un cop passà a mans de Joan Vial tindria annexada la torre 
modernista que hi va fer construir. Les fàbriques passaren per diferents mans, dels 
fundadors Roca i Llubià a Joan Güell i el seu fill Eusebi, que ho vengué el 1892 als germans 
Jaume i Tomàs Dalmau Toldrà. El 1896 comprà la fàbrica el barceloní Joan Vial i Solsona. 

Al capdamunt del turó del Mas, a la partida de terra anomenada dels Angles, que en part 
era una propietat del mas dels Abadals, s'hi van construir les Galeries, com a residència 
per les famílies obreres.  

Finalment, no podem oblidar la fàbrica de can Serra o Serramalera (fitxa núm. 337), més 
propera a Sant Vicenç de Castellet, però dins el terme de Castellbell i el Vilar. I tampoc un 
petit recinte industrial d’alt interès patrimonial i que, en certa manera, continua fent 
tasques productives. Em refereixo a cal Forrellat (fitxa núm. 17) que a l'any 1898 s’hi 
fundà les destil·leries de licors Sant Jeroni. 

L’arquitectura civil 

En contraposició a una arquitectura religiosa o, fins i  tot, a un seguit de construccions de 
caràcter privat o particular, es podria parlar d’una arquitectura civil o si es vol de marcat 
caràcter social. Es tracta d’una arquitectura sovint patrocinada per l’estament polític; per 
tant, per l’erari públic; o destinada a usos civils comunitaris.  

A Castellbell i el Vilar estaríem parlant de l’antic Ajuntament (fitxa núm. 7) o l’Escorxador 
(fitxa núm. 9). Podríem incloure en aquest apartat, per les seves finalitats socials i 
culturals, la construcció del Casino del Burés (fitxa núm. 3); i del Casino del Borràs (fitxa 
núm. 13). 

Tipologia de conjunt arquitectònic 

Dins la tipologia de conjunt arquitectònic, formada per l’agrupació física de diferents 
edificis i elements arquitectònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors 
formals i volumètrics, s’han inventariat 15 conjunts. 

Aquesta quinzena d’elements responen a una triple variabilitat: conjunts fabrils, conjunts 
continus d’habitatges i en la majoria dels casos veïnats o ravals. Els exemples del darrer 
cas són:  
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 Pla de les Botges (fitxa núm. 118).
 Raval de la Riereta (fitxa núm. 121).
 Raval del Clot (fitxa núm. 227).
 Raval del Jordi (fitxa núm. 521).
 Raval del Teixidor (fitxa núm. 515).
 Veïnat de la Bauma (fitxa núm. 635).
 Veïnat de Sant Cristòfol (fitxa núm. 181).
 Veïnat del Borràs (fitxa núm. 192).
 Veïnat del Burés (fitxa núm. 193).
 Veïnat del Vilar (fitxa núm. 191).

Aquesta dispersió en el poblament és una de les principals característiques del municipi, 
com ja s’ha comentat en l’apartat corresponent. Els principals nuclis, ravals o veïnats 
s’han format al voltant dels complexes industrials de la Bauma, el Borràs i el Burés. Fins al 
punt que, encara ara, en la planimetria de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya el 
nom del municipi es confon amb el del nucli del Borràs. Així, doncs, estem parlant d’un 
urbanisme molt incipient, a partir de la segona meitat del segle XIX. L’altre nucli 
important és el del Vilar, entre el Puig i l’església de Santa Maria. Aquest, com molts 
d’altres responen a casuístiques pròpies, com l’aparició de parcers que es construeixen el 
seu propi habitatge. 

Tipologia d’element arquitectònic 

Dins d’aquesta tipologia formada per elements rellevants d’un edifici o parts d’un conjunt 
o d’un edifici que per sí mateix té prou valors com per destacar-lo o estructures
arquitectòniques de menor entitat, de caire rural i popular i que testimonien activitats 
econòmiques, de caire industrial, artesanal o agropecuari, s’han inventariat 54 elements.  

Segons els usos a què anaven destinats aquests elements els hem classificat en cinc grups: 

 Elements arquitectònics relacionats amb activitats econòmiques: forns de calç,

marges, teuleries, o arneres.

 Elements arquitectònics relacionats amb l’abastiment d’aigua: fonts, pous, basses,

canalitzacions o cisternes.

 Elements arquitectònics de caràcter religiós: padrons o creus.

 Elements arquitectònics de caràcter estructural: rellotges de sol.

 Elements commemoratius.

Dins la primera categoria d’aquesta classificació; elements arquitectònics relacionats amb 
activitats econòmiques tradicionals s’han inventariat quatre forns de teules o teuleries: 
Forn del Santó o de les Canyelles (fitxa núm. 68); el Forn d'obra de Viladoms de Dalt 
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(fitxa núm. 161); el Forn d'obra del Grau (fitxa núm. 339); i el Forn d'obra del Padró (fitxa 
núm. 327). La majoria de grans cases de pagès havien tingut el seu propi forn per  la 
construcció, en un indret el més proper possible on hi hagués llenya, aigua i argila. Les 
cases que no en tenien, compraven el material a les teuleries més grans. 

Forn del Grau. Foto: Jordi Montlló Teuleria del Santó. Foto: Jordi Montlló 

Marge i escala volada. Foto: Marcel·lí Puigdellívol Arneres. Foto: Laura Bosch 

L'estructura d'aquest tipus de forn pre-industrial consisteix bàsicament en una cambra de 
cocció al pis superior i una cambra de combustió, anomenada també cambra de foc o 
fogaina situada al nivell inferior, a la qual s'hi accedeix arran de terra. Normalment són de 
planta rectangular o circular, amb un pilar cilíndric, o troncocònic, central. Dins de la 
cambra de combustió, hi ha la graella,  formada per petites obertures o xemeneies 
excavades, que comuniquen amb la cambra de cocció, situada al damunt mateix, i que és 
l' indret on es col·loquen les peces per coure. La cambra pot ser de dos tipus: tancada i 
llavors es diu que la cuita és reduïda (és a dir que no hi ha gairebé oxigen). Això dóna 
peces de color gris o negre. O bé oberta, és a dir que la cuita és oxidada (que vol dir que 
hi ha més oxigen que el necessari per a la combustió) i per tant les peces agafen un to 
vermellós. 

El grup més important d’aquesta tipologia és el que es correspon als forns de calç. Se 
n’han documentat fins a dotze, de diferents tipologies; dos d’ells trobats durant la 
realització del Mapa i desconeguts fins el moment. La producció de calç a Castellbell i el 
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Vilar ha estat una indústria viva fins fa poques dècades. Els darrers en tancar foren els del 
castell: 

 Forn de calç  antic del Castell (fitxa núm. 520).
 Forn de calç  modern del Castell (fitxa núm. 34).
 Forn de calç 1 del bosc Negre (fitxa núm. 37).
 Forn de calç 2 del bosc Negre (fitxa núm. 38).
 Forn de calç 2 del Grau (fitxa núm. 36).
 Forn de calç de la roca Rodona (fitxa núm. 39).
 Forn de calç del Ferran (fitxa núm. 519).
 Forn de calç del Grau (fitxa núm. 320).
 Forn de calç del turó del Marquès 1 (fitxa núm. 59).
 Forn de calç del turó del Marquès 2 (fitxa núm. 58).
 Forn de calç del turó del Marquès 3 (fitxa núm. 509).
 Forn de calç del Lledó (fitxa núm. 321).

Els forns de calç o olles de calç són construccions tradicionals que es troben arreu de 
Catalunya. Fets de pedra i de fang, al seu interior es feia una combustió de llenya per a 
obtenir calç. Antigament la calç era un material molt necessari per a la construcció per a 
fer el morter, barrejant aigua i  sorra, i per a arrebossar les façanes i emblanquinar les 
cases. També servia a impermeabilitzar les cisternes i els safarejos així com per a 
desinfectar i també tenia un ús agrícola per a ensulfatar les plantes contra les plagues. El 
procés de transformació de la pedra en calç es feia per combustió, mitjançant un forn de 
forma rodona fet dins la terra o la roca. Es necessitaven temperatures entre 800°C i 
1000ºC perquè el carbonat càlcic s'alliberés de l'anhídrid carbònic i passés a òxid de calci. 
Però per a aconseguir aquest procés es necessitava una preparació llarga i feixuga. 
Aquestes tasques duraven al voltant d'uns tres mesos i començaven entre el gener i el 
febrer, quan les feines agrícoles eren més escadusseres. 

Primer de tot, es necessitava combustible, que s'obtenia desbrossant el bosc. El següent 
pas era arrencar la pedra amb pics, maces, martells, escodes i malls. Després es 
transportava la pedra i els fogots amb els carros o mules fins al forn. Aquest s'omplia 
posant de forma circular les pedres depenent de la seva mida: a baix les més grosses i a 
dalt del curull les més petites. A la part inferior es deixava una finestra o boca per 
introduir-hi els feixos de llenya amb una mena de forca anomenada gavell. S'encenia el 
foc i es deixava encès els dos primers dies amb una faixa destapada que es tapava a poc a 
poc. Es sabia que el forn era cuit quan sortia flama blanca i les pedres es posaven 
vermelles. Un cop fredes les pedres eren blanques. Quan començava l'encesa, ja no es 
podia parar fins que el mestre calcinaire deia que la pedra era ben cuita. Calien de dotze a 
quinze dies de cuita per deixar la pedra a punt; i després vint dies més per refredar-se. 
Aquesta calç viva s'apagava tirant aigua, essent convertida en hidrat de calç o calç morta. 
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Passat aquest temps ja era a punt per desenfornar i transportar la calç en carros a la seva 
destinació per al seu ús.  

Generalment es feia un forn de calç quan hi havia necessitat de producte, i no sempre era 
comercialitzat, sinó que cada casa se'n feia un i s'abandonava després de ser utilitzat. 
Tampoc era necessari que estigués situat a prop d'una pedrera de calcària, ja que 
normalment es trobaven pedres d'aquest tipus escampades dins el bosc, al peu dels 
camins o a les rieres. 

També s’han documentat una cova de marge: Cova de marge de cal Valentinet (fitxa 
núm. 611). En tres punts, s’han detectat  escales volades en marges de pedra, que servien 
per anar d’una feixa a l’altra. Les que s’ha detectat dins del conjunt d’una masia com el 
Gall o cal Miquel no s’han individualitzat. Es tracta d’un tipus de tècniques d’arquitectura 
tradicional molt freqüent, però mal documentades i de les que en restes pocs testimonis 
a casa nostra: Escala volada del bosc de l'Escletxa (fitxa núm. 469); Escala volada del 
Grauet (fitxa núm. 318); i Marge amb escala volada del Grau (fitxa núm. 319). També 
s’ha tingut en compte els marges de pedra seca vinculats al cultiu que es van construir a 
la finca de la casa. Són marges amb una tècnica molt  perfeccionada, sense emprar cap 
lligam tot i que s’observen petites consolidacions realitzades amb argamassa per tal de 
consolidar-les.  Encara que la majoria d’aquestes parets són verticals i no massa altes (no 
passen dels dos metres), n’hi ha alguna amb el perfil més atalussat. Però en aquest cas, 
s’ha fet una fitxa genèrica com a tècnica artesanal.6 

També s’ha pogut documentar un jub. El diccionari català-valencià-balear de l'Insitut 
d'Estudis Catalans, defineix un jub com un dipòsit d'aigua semblant a una cisterna, al qual 
es baixa per unes escales, i està destinat a tenir-hi els aglans en remull perquè es 
mantinguin tendres 
durant tot l'any. En els 
indrets on hi ha 
afloraments rocosos, 
acostumen a estar 
excavats a la roca, i llavors 
es tapaven. A Castellbell i 
el Vilar, d'aquesta 
construcció n'anomenen 
xupet pels glans. Salvador 
Vilarrasa, escriu "En les 
cases que tenen rouredes, 
per estalviar el blat de 
moro els hi donen aglans. 

6 Veure apartat de patrimoni immaterial. 

Jub de Viladoms de Dalt. Foto Jordi Montlló 
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Abans, quan hi havia gairebé a totes les cases de pagès la seva roureda, en aquest temps 
les collien no sols els de la casa sino tothom qui volia donant-ne la meitat a l'amo. En 
moltes cases tenien el jup, que era un pou on hi feien anar aigua i allí tiraven les aglans, 
mantenint-se gerdes tot l'any. Quan les havien collides, encara feien anar els porcs sota 
els roures tot el dia per menjar-se les que havien quedat i al vespre només els hi havia de 
donar una mica d'abeurar o sia aigua amb un grapadet de farina": Jub de glans de 
Viladoms de Dalt (fitxa núm. 158). 

De la segona categoria, s’han inventariat 18 elements arquitectònics relacionats amb 
l’abastiment d’aigua, entre basses, cisternes, dipòsits, pous o canalitzacions. El grup més 
gran correspon a 7 dipòsits o cisternes. Pel que fa a les fonts, n’hi ha moltes que s’han 
perdut, s’han malmès o colgat de forma intencionada o accidental. D’altra banda moltes 
s’han assecat de forma natural o per el trencament de les mines que les alimentaven. 
L’aigua també ha estat durant molts anys un element vital per l’oci de la comunitat i 
moltes fonts servien per fer trobades socials o per recuperar forces del camí, quan els 
trajectes es feien a peu. Cal mantenir les que no s’han perdut i fer els possibles per 
recuperar-ne d’altres.  

Bassa de ca la Madrona. Foto: Jordi Montlló Molí de vent del Puig. Foto: Jordi Montlló 

Padró de St. Vicenç. Foto: Jordi Montlló Dipòsit de la vinya del Jepet teuler. Foto: Jordi 
Montlló 
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En aquest apartat hem inventariat les següents fonts: 

 Font de la Canaleta (fitxa núm. 254).
 Font de l’alzina de Viladoms de Dalt (fitxa núm. 159).
 Font del Macari (fitxa núm. 260).

També volem destacar el Molí de vent del Puig (fitxa núm. 159) o el Vogit de cal 
Valentinet (fitxa núm. 159). 

El tercer conjunt d’aquesta subdivisió corresponen a un grup d’elements de caràcter 
devocional i de béns relacionats amb les manifestacions de religiositat popular: 

 Padró de Sant Vicenç de Castellbell (fitxa núm. 365).
 Padró de Santa Maria del Vilar (fitxa núm. 243).
 Creu del Capellà (fitxa núm. 167).

Els elements arquitectònics de caràcter estructural inventariats són tres rellotges de sol. 
Són molt heterogenis i de poc interès històric o artístic. S’ha consultat la base de dades de 
la Societat Catalana de Gnomònica i cap d’ells no consta en el seu inventari. Es tracta de: 
Rellotge de sol de cal Domingo (fitxa núm. 577); Rellotge de sol de ca la Margarida (fitxa 
núm. 636); Rellotge de sol del Morrolius (fitxa núm. 444). 

Finalment, els de caràcter commemoratiu com la Fossa del Gall (fitxa núm. 443) o el 
Mural de 1714 (fitxa núm. 412) 

Tipologia de jaciments 

Per documentar el patrimoni arqueològic de Castellbell i el Vilar s’ha partit de l’Inventari 
del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC) del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i del propi Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Castellbell i 
el Vilar. 

Dins d’aquesta tipologia, on s’inclouen els restes o vestigis del passat de qualsevol tipus 
de cronologia i estructures en estat de ruïna, s’han inventariat 11 jaciments.  Les etapes 
que abasten aquests jaciments van des del neolític fins l’edat moderna. Ja que, segons el 
Plec de prescripcions tècniques (pàg. 13), si un mas o edifici es troba molt enrunat sense 
possibilitat de reconèixer l’alçat a simple vista i no conserva el sostre, cal classificar-lo 
com a jaciment arqueològic. A Castellbell i el Vilar es pot aplicar al Carner vell (fitxa núm. 
634); a La Calsineta (fitxa núm. 507); al Mas a la carena de Comauba (fitxa núm. 507); a 
Les Tallades (fitxa núm. 64);  al Mas rònec de Viladoms (fitxa núm. 407); i al  Pobla de la 
Cabrida (fitxa núm. 625).   De tots aquests el mas de la carena de Comauba i el mas rònec 
de Viladoms són inèdits. El primer trobat durant la realització del Mapa, per la Laura 
Bosch, en Joan Valls i en Jordi Montlló. El segon gràcies a la informació facilitada per Aram 
Gonzàlez. 
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Pel que fa als jaciment amb una cronologia més reculada, només remarcar que del 
paleolític no hi ha, de moment, cap resta descoberta. La presència més antiga de 
poblament a Castellbell i el Vilar es documenta des del neolític amb el jaciment inèdit de 
la Bauma del torrent de l'Avellà (fitxa núm. 67). Tot i que la datació s’hauria de posar 
molt provisionalment a manca d’un estudi acurat de la ceràmica trobada. Es tracta d’un 
altre jaciment inèdit que no figura a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la 
Generalitat. 

Tampoc figura en l’inventari de la Generalitat el Fornal del camí de la Serra (fitxa núm. 
67), ja que el descobrí en Jordi Montlló durant l’elaboració d’aquest Mapa. Al trobar-se 
enmig d’un camí, es comunicà a l’arqueòleg territorial de la Catalunya Central del 
Departament de Cultura de la Generalitat i a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar per 
realitzar una intervenció d’urgència, que dirigí José Manuel Espejo (autor de la fotografia), 
el dia 18 de maig de 2017. Durant la intervenció arqueològica no es va detectar cap 
element de cultura material. Per tant, la cronologia només la podrà delimitar unes futures 
anàlisis dels sediments recollits. És una cubeta de planta circular amb unes dimensions de 
0'85 cm de diàmetre i una profunditat màxima conservada de 0'52. Entra al marge 14 cm i 
el rebaix de la màquina la va escapçar uns 10 cm. Les parets estan rubefactades amb un 
gruix d'uns 5 cm. En el fons de l'estructura es va documentar una acumulació de sediment 
amb abundant contingut de cendres, que es van recollir. 
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Els elements, testimonis o evidències trobades que se situen en un context de cultura 
ibèrica entre els segles Vi i I aC, són molt escassos i incerts. La única evidència d’un 
hàbitat ibèric dins el terme municipal de Castellbell i el Vilar és el jaciment del Gall (fitxa 
núm. 66). Aquest jaciment fou identificat com a tal en el decurs d'una recerca 
programada pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, a finals de 1985, per 
la construcció de l'autopista de Terrassa a Manresa. Durant la prospecció es va recollir 
superficialment ceràmica ibèrica, especialment de cocció oxidada. Destaca un fragment 
corresponent a la vora d'una típica àmfora ibèrica de boca plana. 

Tot i que en la bibliografia local es parla d’un origen romà del Vilar, per la seva etimologia, 
no hi ha cap presència de material d’aquesta època. La vox populi també parla del pont 
romà, que no és altre que el Pont de la riera de Rellinars, però tampoc hi ha cap dada 
objectiva que, de moment, ens ho confirmi. Per tant, aquest període tan important a 
Catalunya resta per ara indocumentat.  

D’ èpoques posteriors i, també, inèdits, hem documentat dos jaciments que caldrà 
incloure a l’inventari del departament de cultura: 

 Serrat dels Morts (fitxa núm. 184). Per informació oral sabem que dins els boscos
de la finca del Mas Enric, actualment tancats, s'havien trobat superficialment
ossos humans, vestimenta i objectes atribuïts a soldats francesos de la Guerra de
la Independència (1808-1814) o del Francès.

 Feixes del Casot (fitxa núm. 116). És el nom amb el que es coneix una petita
porció de terra on actualment hi ha horts, al veïnat del Baix Vilar, però que
antigament hi havia la ferreria de Mansuet Boxó. L'avi del nostre informant, en
Pere Vila Ribas, quan fangava la terra per oxigenar-la i preparar-ne la propera
sembra, hi havia trobat restes de ferramentes, ceràmica, i monedes d'època
romana, comtal i contemporània. Però un dia també va trobar les restes d'ossos,
de com a mínim tres
individus. L'època en
que va fer la troballa i
el consell que li van
donar les autoritats
locals propiciaren que
actualment aquestes
restes estiguin
colgades sota l'asfalt
del camí que puja al
Vilar, al costat de les
feixes on es van
trobar.
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Tipologia d’obra civil 

Finalment, dins de la darrera de les tipologies del patrimoni immoble, que inclou obres 
d’enginyeria de caràcter públic o comunal, s’han inventariat 11 elements. La majoria d’ 
ells relacionats amb vies de comunicació, ja sigui inventariant els ponts o l’itinerari i 
relacionats amb una activitat econòmica i industrial que va tenir un paper molt important 
entre mitjans del segle XIX i mitjans del XX. 

El municipi es troba ubicat en una zona de pas obligat entre la costa i la Catalunya central, 
el riu Llobregat és alhora la principal arteria de sud a nord, que ha motivat la construcció 
de diversos ponts per travessar-lo. Aquests en són alguns: 

 Pont Vell (fitxa núm. 65).
 Pont Nou (fitxa núm. 411).
 Pont de la riera de Rellinars (fitxa núm. 425).

En aquest apartat hem inventariat dos elements relacionats amb l’aigua. Aquest cop és 
l’aigua la que circula per ells: 

 Aqüeducte del Santó (fitxa núm. 33).
 Canal i resclosa del Burés (fitxa núm. 424).

També hi ha dos elements relacionats amb l’antic Cremallera: 

 Antic pont del Cremallera (fitxa núm. 24).
 El propi itinerari del Cremallera (fitxa núm. 199).
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PATRIMONI MOBLE 

Dins d’aquest àmbit hem pogut classificar 26 elements del patrimoni de Castellbell i el 
Vilar que s’adapten a les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes i 
col·leccions. 

S’han detectat deu elements urbans, es tracta en la seva major part de monuments, béns 
públics promoguts pel propi Ajuntament; i alguna font urbana. 

Pel que fa a monuments, són molt heterogenis estilísticament parlant. En trobem de 
diverses característiques, uns més moderns, d’altres més clàssics, n’hi ha de realistes, 
abstractes o simbòlics. Alguns dels documentats són: Monument a Lluís Companys (fitxa 
núm. 364), Monument a Joan Masats (fitxa núm. 173), Monument a mossèn Joan Farràs 
(fitxa núm. 172), Monument als Bastoners (fitxa núm. 602) o el Monument al doctor 
Lluís Escorsell (fitxa núm. 203).  

Les fonts són un element omnipresent en el municipi, algunes tenen més valor 
arquitectònic o escultòric que d’altres, però totes tenen la seva importància social i 
antropològica. En qualsevol cas, el tema de les fonts està directament relacionat amb la 
distribució de l’aigua, les basses, els pous i les necessitats socials en cada moment. 
Algunes són el resultat de diverses reconstruccions i sovint han perdut la personalitat del 
model original. En destaquem les següents: Font de la Sardana (fitxa núm. 63); Font de 
Sant Cristòfol (fitxa núm. 171); i Font del Baix Vilar (fitxa núm. 52).  

La segona tipologia del patrimoni moble, correspon als béns classificats com objectes. Se 
n’han documentat 13. Destaca un conjunt homogeni d’estendards provinents 
majoritàriament dels diferents orfeons i corals històriques del municipi i un grup 
heterogeni de quatre fitxes, que es corresponen amb els següents elements: 

38% 

50% 

12% 

Patrimoni moble 

Elements urbans Objectes Col·leccions
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Monument als bastoners. Foto: Jordi Montlló Font de Sant Cristòfol. Foto: Jordi Montlló 

Pedra de molí. Foto: Jordi Montlló Col·lecció del Puig. Foto: Jordi Montlló 

 Gegants (fitxa núm. 164).

 Llibreta del Pere del Gall (fitxa núm. 525).

 Mare de Déu (fitxa núm. 142).

 Pedra de molí (fitxa núm. 442).

Un dels elements més singulars del Mapa és la llibreta pertanyent a Pere Frontera i 
Ribera, més conegut com Pere del Gall, perquè havia estat masover del Gall. La llibreta en 
qüestió és manuscrita del seu puny i lletra i conté diversos remeis que havia posat en 
pràctica durant la seva etapa de "curandero" de Castellbell i el Vilar. Hi ha 28 pàgines on 
es poden llegir remeis pel mal de cap, per evitar l'avortament, per curar el “tifuls”, el mal 
d'estomac, les llagues a la boca, l'escorbut, les morenes, etc. 

La Mare de Déu romànica de la que no es coneix el lloc de procedència forma part de la 
col·lecció del Museu Episcopal de Vic. Es tracta d'una imatge en majestat, sedent, damunt 
un tron amb el Nen sobre els genolls. Porta una túnica de coll rodó, de color porpra amb 
motius geomètrics de color negre. Per damunt hi passa un mantell que passant per sota el 
braç dret, li tapa la falda i els genolls. Un vel que deixa veure els cabells li cobreix en part 
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el cap. El Nen va descalç i porta una toga a la manera romana. Ni el Nen ni la Mare de Déu 
porten corona. 

Els estendards inventariats són els següents: 

 Estendard de  l'"Orfeó del Casino de la Bauma" (fitxa núm. 584).

 Estendard de l'"Orfeó La Formiga" (fitxa núm. 585).

 Estendard de la "Secció d'Infants Burés" (fitxa núm. 586).

 Estendard de la "Sociedad Coral La Amistad" (fitxa núm. 581).

 Estendard de la "Sociedad Coral La Unión - La Bauma de Castellvell y Vilar" (fitxa
núm. 582).

 Estendard de la Puríssima (fitxa núm. 607).

 Estendard del "Cor de Castellbell y Vilar - Barri Burés" (fitxa núm. 583).

 Estendard del "Sometent Armat de Catalunya de Castellbell y Vilar" (fitxa núm.
587). 

Pel que fa a les col·leccions documentades a Castellbell i el Vilar, n’hem inventariat tres: 
una de titularitat pública i dues pertanyents a particulars. Destaquem les col·leccions 
particulars amb un alt interès públic: una és el Fons del Museu Geològic del Seminari de 
Barcelona  (fitxa núm. 269) i l’altra és la Col·lecció etnològica del Puig (fitxa núm. 201). 

PATRIMONI DOCUMENTAL 

Dins d’aquest àmbit, s’han inventariat 16 elements que es poden agrupar en tres 
tipologies: fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfic. 

25% 

69% 

6% 

Patrimoni documental 

Fons d'imatges Fons documentals Fons bibliogràfics
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S’ha inventariat  un total de 4 fons d’imatges: dos de titularitat pública i dos de titularitat 
privada; tot i que també hi ha imatges dins el fons de l’Arxiu històric Municipal (fitxa núm. 
249).  

Es tracta dels següents fons referents a Vilassar de Dalt: 

 Fons referent a Castellbell i el Vilar de la Biblioteca de Catalunya (fitxa núm. 130).

 Fons fotogràfic referent a Castellbell i el Vilar del Centre Excursionista de
Catalunya (fitxa núm. 128).

El Fons fotogràfic del Col·lectiu El Brogit (fitxa núm. 194), correspon al fons de l’entitat El 
Brogit que amb el treball de més de 35 anys amb la seva revista homònima  EL BROGIT 
s'ha convertit en un referent local, en una eina de consulta obligatòria per conèixer la 
història de l'últim quart de segle i en una publicació esperada per tothom, per tal de saber 
què passa als barris i què diu l'Ajuntament, entre d'altres coses. Actualment disposa d'un 
fons de més de tres mil fotografies en paper, blanc i negre i alguna, però molt poca, en 
color. Són donacions de famílies del poble que parlen de la vida quotidiana, la religiositat, 
les festes, la indústria, la família, els esports, la pagesia, etc. Es daten entre la segona 
meitat del segle XIX fins l'actualitat. 

S’han inventariat un total d’11 fons documentals, que es poden dividir en dos tipus, 
segons la titularitat i el seu origen: fons públic i fons privats. Dins dels fons privats s’hi 
troben els fons religiosos o d’entitats i els particulars. 

 Fons públics: Fons de l'arxiu municipal (fitxa núm. 141); Fons referent a Castellbell
i el Vilar de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (fitxa núm. 129); Fons
referents a Castellbell i el Vilar de l'Arxiu Comarcal del Bages (fitxa núm. 632) i
Mapa del marquesat de Castellbell de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (fitxa núm.
195); o el Fons patrimonial dels marquesos de Castellbell (fitxa núm. 606), també
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

 Fons privats: es tracta dels fons religiosos com el Fons referents a Castellbell i el
Vilar dipositats a l'Arxiu Diocesà de Vic (fitxa núm. 665); o fons d’entitats com Fons
referent a Castellbell i el Vilar de l'Arxiu Gavin (fitxa núm. 1).

Aquest tipus de documentació resulta summament delicada de tractar ja que, en la seva 
majoria, parlem de fons particulars i els seus titulars per temors diversos, no volen 
publicitat. Podríem afirmar, sense por a equivocar-nos gaire, que trobaríem molts més 
arxius, de major o menor importància, però per desconfiança, temença o no donar-los 
importància pels seus propietaris resten en l’anonimat. 
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També s’ha documentat un fons bibliogràfic d’entitat com El Brogit (fitxa núm. 609), on es 
conserva la col·lecció sencera i enquadernada del butlletí mensual; tan important per la 
història local com difícil de trobar més enllà de les col·leccions particulars inaccessibles.  

PATRIMONI IMMATERIAL 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inclòs dins el Mapa del patrimoni cultural de Castellbell i el 
Vilar, 121 elements que es poden agrupar en cinc tipologies: manifestacions festives, 
tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa i costumari. Es tracta del segon àmbit 
amb número d’elements després del patrimoni immoble. En destaquen dues tipologies, 
com es mostra en el gràfic que presentem: les tècniques artesanals i la música i dansa. És 
un àmbit molt important, en el sentit que hi ha un seguit d’elements on s’implica més 
directament a la població. Tenint en consideració que el número d’habitants és reduït 
comparativament amb d’altres municipis, es tracta d’un indicador de vitalitat i 
dinamisme. 

Dins de l’àmbit de manifestacions festives destaquen dues festes majors: la Festa Major 
(fitxa núm. 140) i la Festa Major de Sant Cristòfol (fitxa núm. 182). El veïnat de Sant 
Cristòfol és molt dinàmic i amb una gran tradició associativa, que genera molta activitat. 
Una de les festes més importants també es centra en aquest veïnat i que vàrem poder 
viure en directe és la Matança del porc (fitxa núm. 183). 

Però, sobretot, destaquen per la seva particularitat, per la transcendència i la intensitat 
en que són viscudes, per ser referents simbòlics i per un seguit de relacions i associacions 
que s’hi estableixen entre individus, grups i elements patrimonials de forma directa o 
indirecta la Cavalcada de reis (fitxa núm. 190), la Festa del Pubillatge (fitxa núm. 621) i la 
Festa del Panellet (fitxa núm. 267).  
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La singularitat i la llarga tradició de la Festa del Panellet la fan especial. Tot i els canvis de 
significats i significants en les festes d’origen religiós, s’ha mantingut fins els nostres dies 
amb una sèrie d’aportacions que la mantenen viva. La història explica que Castellbell, de 
la mateixa manera que altres pobles del Montserratí, com Marganell o Castellgalí, van 
esquivar la fam i la pesta gràcies a les ofrenes que el poble va oferir a l'església de Sant 
Vicenç. 

Una altra manifestació festiva molt important a Castellbell i el Vilar és La Festa del 
Pubillatge. Ara se celebra cada dos anys per la Festa Major. Però el que realment 
important és fer una festa amb dignitat i orgull i molt de respecte. El paper de les pubilles 
i hereus en les trobades comarcals així ho demostren. Aquest tipus de manifestacions 
populars són molt fràgils, sobretot en moments on el bombardeig d’imputs pot arribar a 
desorientar. Es poden produir moments de crisi que cal salvar amb uns bons fonaments, 
penso que l’elaboració del mapa de patrimoni pot ajudar, i sobretot, molt de sentit comú. 

Les Caramelles (fitxa núm. 196) n’és un exemple força clar, la seva intermitència és fruit 
d’una sèrie de handicaps que si es volen superar caldrà aplicar lògiques coetànies a les 
arrels del problema. Els canvis que s’hagin de fer, seran bons si es manté l’essència. 

Totes aquestes manifestacions tenen les seves arrels històriques i un origen més o menys 
antic, però també s’ha volgut documentar uns esdeveniments més recents però ja molt 
arrelat i amb un alt component festiu i participatiu que els fan simpàtics i que serveixen 
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per estrenar el cicle nadalenc a Castellbell i el Vilar: Pessebre dels Pistonuts (fitxa núm. 
249), Pessebre Nou (fitxa núm. 619)  i Plantada del pessebre (fitxa núm. 187). 

S’ha documentat 55 elements relacionats amb tècniques artesanals. La majoria 
vinculades a remeis populars, molts d’ells recollits a la llibreta de Pere del Gall i d’altres 
recollits per Joan Valls o aportats per informants. De la resta de tècniques, hi ha un grup 
important que es correspon a l’àmbit gastronòmic: Forn de pa artesanal Margarida (fitxa 
núm. 619), Destil·leries San Gerónimo (fitxa núm. 589), Elaboració d’embotits (fitxes 
núm. 591 i 618), Matons Putxet (fitxa núm. 617)i  Xocolata Enric Rovira (fitxa núm. 579).  

Hem fet una fitxa dedicada a la tècnica de la pedra seca (fitxa núm. 189), donada la gran 
quantitat d’elements relacionats: barraques, marges, escales volades, cisternes, tines o 
jubs. I, finalment, destaquen dues fitxes força singulars: l’ofici de pastor (fitxa núm. 614) i 
la construcció de bastons (fitxa núm. 504) pel ball de bastons. 

S’han documentat 14 elements relacionats amb la tradició oral. Cinc corresponen a 
llegendes i la resta són aforismes dites i expressions fetes. Les d’arrel llegendari són: 

 El forat dels dimonis (fitxa núm. 608).

 El dimoni de les Comes (fitxa núm. 264).

 Joan Masats i els llops (fitxa núm. 131).
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 La roca rodona (fitxa núm. 166).

 L’alzina del calçador (fitxa núm. 165).

La llegenda del dimoni de les recorda molt a les dels minairons pirinencs i fou publicada 
per  Joan Masats l'any 1980. Els fets succeeixen al gorg del Diable, prop de les Comes i diu 
així: "Un dels amos de les Comes fou un bruixot que tenia una capsa gelosament 
guardada. La seva muller, desobeint les seves ordres, l'obrí i en sortiren un gran nombre 
de bèsties negres que s'escamparen per tota la casa movent-se amunt i avall. Eren 
dimonis, i l'amo, per fer-los estar quiets, els manà que recollissin un per un els grans de 
mill d'un sac que s'escampà. En un vespre ho recolliren tot. Després els manà que 
estimbessin les roques del cingle del Robert i aviat acabaren. Aleshores se'ls emmenà al 
gorg del Diable, sota de cal Cotis, i els manà que fessin tornar blanca una pell de cabra 
negra, i negra una pell de cabra blanca. No els fou possible i avergonyits es tiraren de cap 
al gorg. Durant molts anys es sentí nit i dia els cops que donaven contra les pedres, com 
cops de picador. Al Gorg del Diable sempre hi ha peixos però mai se'n pesca cap". 

Forn Margarida. Foto: Jordi Montlló Xocolates Enric Rovira. Foto: Jordi Montlló 

Pastoreig. Foto: Jordi Montlló Les bones coses de Montserrat. Foto cedida 
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L’àmbit de música i dansa ve presidit per una sèrie de goigs7 que es canten a les diferents 
esglésies i ermites del municipi. En aquest apartat no es comptabilitzen el goig imprès, 
com a objecte bibliogràfic, d’edició concreta, sinó el fet antropològic d’aquests himnes 
cantats. En concret s’han inventariat 9 goigs. Tots ells documentats a l’Arxiu Gavin: 

 Goigs a la Verge de Montserrat venerada a la capella de Viladoms de Baix (fitxa
núm. 134) .

 Goigs a llahor del gloriós Sant Sebastià qu'es venera en la  parròquia de Sta.
Maria del Vilar (fitxa núm. 137).

 Goigs a llaor de Sant Jaume apòstol (fitxa núm. 132).

 Goigs a llaor de Sant Vicenç, patró de la parròquia de Sant Vicenç de Castellbell i
el Vilar (fitxa núm. 133).

 Goigs de Maria Santíssima de la Assumpció que es venera en lo poble del Vilar
(fitxa núm. 138).

 Goigs de Maria Santíssima de la Assumpció qu'es venera en lo poble del Vilar
(fitxa núm. 139).

 Goigs de Nostra Senyora de Castellet (fitxa núm. 144).

 Goigs del gloriós Sant Cristòfol que se venera en la sua capella del terme de
Castellvell (fitxa núm. 136).

 Goigs en lloança de la Verge Maria de Montserrat venerada a l'ermita del Tros.
(fitxa núm. 135).

Però també s’han documentat una sèrie de sardanes dedicades a la població i lletres de 
caramelles amb la lletra personalitzada, escrites per Ramon Puig i Paquita Plans, amb la 
música aprofitada d’altres cançons conegudes. 

La música a Castellbell i el Vilar és, ha estat, i ha de continuar sent molt important, amb 
una gran tradició de cant coral, que en l’actualitat es materialitza amb la coorganització, 
conjuntament amb Puig Reig, del Festival Internacional de Cant Coral de Catalunya 

7 Els goigs són cançons populars o poesies de caire religiós, adreçades als sants, santes, la Mare de Déu o 
Crist i tradicionalment es canten en les festivitats religioses. Acostumen a tenir dues parts: a la primera 
s'explica la vida, miracles i martiri del sant; mentre que a la segona se li fan peticions de protecció per a la 
comunitat. 
La tradició dels goigs té els seus orígens en la representació dels misteris medievals. La primera vegada que 
es troba documentada la paraula goigs és a la Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328), on consta que ja 
se'n cantaven, i el primer text conegut de goigs són els Goigs de Nostra Dona, conservats al manuscrit del 
Llibre vermell de Montserrat (de final del segle XIV).  
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Centre. És l’esdeveniment més important que projecta el municipi més enllà del seu 
territori. 

La  Capella de Música Burés de Castellbell i el Vilar juntament amb la Polifònica de Puig-
reig organitzen aquest festival, que neix amb la voluntat de compartir experiències amb 
altres corals del món i així aprendre els uns dels altres. La Capella de Música Burés ja 
havia participat d'altres trobades i havia estat convidada a cantar juntament amb d'altres 
corals. L'exhibició és una de les més importants de la zona ja que hi participen corals de 
tot el món i les locals ofereixen concerts de qualitat a les comarques centrals. El Festival 
fa els concerts durant tres dies, en setmanes variables, preferentment al setembre. Cada 
dia canten una o dues corals i en la cloenda actuen totes, primer de forma individual i, per 
acabar, interpreten vàries peces, conjuntament. 

La darrera tipologia del patrimoni immaterial, costumari, fa referència a maneres 
d’actuar, comportaments socials relacionats amb els cicles de la vida com el naixement o 
la mort, actituds relacionades amb les creences, específiques de la localitat o del seu 
entorn. Aquestes actituds o aquests comportaments no s’acostumen a delimitar per un 
terme municipal sinó que forma part d’un col·lectiu més global, relacionat amb la 
geografia del lloc. Sovint no es tenen en compte a l’hora de fer aquest tipus d’inventari 
perquè els mateixos entrevistats ho consideren una cosa normal o, en molts casos, ho 
tenen guardat en un calaix molt profund de la seva memòria, ja que potser fa molts anys 
que no es practiquen i només ho han sentit explicar als pares, als padrins o als avis.  
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A Castellbell i el Vilar n’hem inventariat 7, que són: 

 Àpat de Tots Sants (fitxa núm. 265). Documentat bibliogràficament.

 Costum remeier contra el fel sobreeixit (fitxa núm. 402). Informació facilitada per
Marcel·lí Puigdellívol i Maria Riera.

 Curació de nens trencats (fitxa núm. 588). Documentat bibliogràficament.

 El Salpàs (fitxa núm. 268). Documentat bibliogràficament.

 Joc de la dama (fitxa núm. 244). Documentat amb observació directa.

 L'Alzina del Comú (fitxa núm. 366). Documentat bibliogràficament.

 Ritual per curar els cops d'aire (fitxa núm. 86). Informació facilitada per Maria
Prat i Carme Riera.

PATRIMONI NATURAL 

En un moment en que la UNESCO ja parla de paisatges culturals, la divisió entre natura i 
cultura comença a resultar artificiosa, sobretot si parlem de gestió i conservació. Malgrat 
tot, els paràmetres clàssics d’aquests conceptes són els que cal tenir en compte quan es 
fa el treball de camp del Mapa del patrimoni cultural i natural d’un municipi.  

S’han inclòs 36 elements en el Mapa de Castellbell i el Vilar d’aquests, es diferencien dues 
tipologies o categories: les zones d’interès natural i els espècimens botànics. Les àrees 
d’interès són zones d’alt valor ecològic, paisatgístic o cultural. A Castellbell i el Vilar, s’han 
inventariat 32 zones d’interès. El segon grup engloba qualsevol individu o espècie vegetal 
que destaqui per les seves singularitats, ja sigui raresa o àrea de distribució, vulnerabilitat 
o fragilitat, singularitat o port general de l’individu. Dins d’aquesta tipologia es pot fer una
segona classificació amb criteris de gestió i conservació, atenent si el tipus d’element 
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fitxat és un espècimen (o individu) o si per al contrari és una espècie (parlant llavors a 
nivell de població d’individus). En el cas de Castellbell i el Vilar, han estat 4 espècimens.  

Les zones d’interès inventariades responen a diverses morfologies que s’han concretat en 
trenta-dues fitxes, que es poden aplegar en diversos grups: espais protegits, fonts, una 
zona paleontològica i altres. 

En relació als espais protegits, la zona més extensa i representativa és la que fa referència 
al l’Espai integrat a la Xarxa Natura 2000 (fitxa núm. 664), que està situada al nord-est del 
terme municipal. El seu objectiu és el de preservar el paisatge, entenent paisatge com un 
tot; és a dir, fent compatible els hàbitats naturals i semi naturals on humans i fauna 
conviuen en un mateix espai.  

A més a més, hi ha el projecte de corredor biològic (fitxa núm. 668), que connectaria la 
muntanya de Montserrat amb la zona sud del municipi. Comprèn tot el sector dret de la 
riera de Marganell que hauria d'enllaçar a través del  meandre del Castell (fitxa núm. 46) 
amb la zona nord-oriental que ja forma part de la xarxa Natura 2000 (Turó de l'Escletxa, 
una part de l'obaga del Lledó, Raval del Clot i baixaria fins el Gall de Dalt, remuntant en 
direcció a l'Estació del Nord, cal Guixa, el mas Grau, en direcció al raval del Clot). Des 
d'aquí enllaça  amb el parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.  
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El nombre més gran d’elements dins d’aquesta tipologia són les fonts; se n’han 
documentat 21. Es tracta de fonts naturals, totes elles dins de zones boscoses i/o rurals 
que han estat més o menys condicionades per a l’aprofitament de l’aigua. En cap cas 
aquestes fonts estan canalitzades a excepció de la font de cal Domingo (fitxa núm. 54), 
que es troba al costat del camí just abans d’arribar a la masia, al marge dret de la riera de 
Rellinars. Originàriament la déu d’aigua sortia per un broc collat a un muret de pedra 
rejuntat amb morter i queia a l’interior d’una pica quadrada que sobreseia al rasot que 
baixa arran de la font en direcció a la riera. Des de fa anys s’ha transformat en un punt de 
captació d’aigua per part de la companyia Sorea.  

Alguna més propera a la zona urbana, com és la font del Bosc (fitxa núm. 61), s’ha 
aprofitat l’entorn condicionant l’espai per a oci i esbarjo. Una placa instal·lada per 
l’Ajuntament avisa que l’aigua no té garantia sanitària. N’hi ha que fa temps que no ragen 
tot i haver tingut la seva rellevància durant períodes anteriors com la font de la Perera 
(fitxa núm. 612) o la font del Tatxot (fitxa núm. 50).  D’altres en canvi s’han pogut 
recuperar gràcies a un grup de veïns que s’hi dediquen en el seu temps de manera 
altruista, com és el cas de la font del Serrahima (fitxa núm. 62) o la font del Prat (fitxa 
núm. 422).  

Durant la realització del Mapa de patrimoni s’han recuperat dues fonts que es creien 
perdudes; és el cas de la font del Rei (fitxa núm. 430) i la de la vinya del Mataporcs (fitxa 
núm. 423). Altres fonts s’han pogut documentar mercès a particulars o veïns que tenen 
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coneixen molt bé el territori. És el cas de la font de cal Robert (fitxa núm. 406) a la qual 
s’hi va poder arribar amb l’ajut de l’Adam Gonzalez de cal Robert. 

Una font molt interessant per les construccions annexes que té és la font del Casalot 
(fitxa núm. 49). La font del Macià o del Boix (fitxa núm. 421)  i la font del Puig (fitxa núm. 
594) són dos exemples de déus d’aigua situades al costat dels horts, amb bassa o sense. 

La zona paleontològica és un jaciment situat a Sant Cristòfol, a prop del mas Enric, on s’hi 
descobrí un exemplar el Sireni de Sant Cristòfol (fitxa núm. 127). La troballa d'aquest 
fòssil es produeix el març de 1982, per part d'Isidre Gurrea, membre de l'Institut Català 
de Minerologia i Gemologia. L'ICMG ho posa en coneixement del Museu Geològic del 
Seminari Conciliar de Barcelona (MGSB). 

L'excavació, realitzada per una desena de persones, és codirigida pels doctors Lluís Vía, 
Director del MGSB, i Josep Gibert, Director de l'Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont (actual ICP), que es fa entre els mesos de novembre i desembre de 1985. 

S’han inventariat dues zones pel seu valor paisatgístic: 

El rasot del Puig (fitxa núm. 601) és una zona que, correctament gestionada, seria un 
veritable corredor biològic per a moltes espècies de mamífers i amfibis. La conservació 
d'aquest indret amb la creació i  manteniment d'un sender central que voltés la vall, 
permetria apropar el municipi a un turisme sostenible. És una vall rica en flora i fauna 
però també hi ha la petjada antròpica en forma de marges i barraques de pedra seca, el 
cultiu de l'ametller, l'olivera o la vinya i totes aquelles construccions de pedra emprades 
des de temps reculats per a l'aprofitament d'un bé escàs, l'aigua, amb els pous, cisternes, 
molins i canalitzacions. 

La Foranca (fitxa núm. 349) és un espai feréstec i gairebé inhòspit situat a la part 
superior del curs del torrent de les Pasteres (que pertany a la conca del Llobregat). És una 
referència omnipresent per als habitats de Castellbell i el Vilar, que l'han assumit com a 
tret distintiu del municipi, per la seva bellesa i per la diversitat faunística que s'hi 
desenvolupa i s'hi refugia. Alguns dels cingles es poden recórrer per sobre, seguint un 
estret corriol, o bé, per sota les parets, sobretot allí on l'erosió ha deixat les seves 
empremtes des de fa milers d'anys, i fins i tot pel mig del riu, quan aquest no baixa o 
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porta poca aigua, deixant entreveure els clots i les formes capritxoses de la roca mare, 
moltes vegades amb el fons arrodonit. Aquesta unitat paisatgística de caire eminentment 
forestal esdevé un indret d'alt valor paisatgístic, destacant les abundants construccions 
de pedra seca, forns de calç o d'obra i alguna font com la que rep el nom de la Foranca, 
concorreguda pels excursionistes, esdevenint un escenari privilegiat per gaudir d'una 
espai mitjançant itineraris controlats. 

El darrer espai d’interès que volem destacar és la Zona nidificació orenetes (fitxa núm. 
428) i especialment l’oreneta de l’espècie Delichon urbica que ve a niar a la primavera en 
els diferents  ràfecs i balconades, de les cases del municipi i especialment del carrer de la 
Bauma, i al barri del Burés. Es diferencia de les altres orenetes europees pel seu carpó 
blanc. Les parts inferiors són blanques i el cap, l'esquena, les ales i la cua són d'un color 
negre blavós. Les potes i els peus són curts i emplomats de color blanc. Les orenetes més  

joves, poden tenir un color grisós pels costats del pit que es va tornant blanc a mida que 
esdevenen adultes. El niu que construeix, té una forma hemisfèrica, amb una obertura 
circular normalment situada a la part superior. Aquesta obertura tan petita permet 
defensar el niu d'intrusos i evitar que l'ocupin altres ocells com els pardals. Tan el mascle 
com la femella s'esmercen en la seva construcció amb continus viatges a les rieres i camps 
on troben el fang necessari per bastir el niu. Quan plou es pot observar a altres orenetes 
ajudant a la construcció de nius. De fet aprofiten el fang que els proporciona la pluja i al 
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mateix temps eviten a altres parelles d'orenetes una pèrdua de temps i esforços inútils. 
Les boletes de fang es barregen amb la saliva que ho transforma en una mena de ciment. 
Mentre que d'altres transporten els materials, la futura mare va donant forma al niu i el 
poleix fregant les seves plomes per eliminar qualsevol rugositat que pogués ferir els petits 
un cop sortits del niu. La terra barrejada amb palla, pels i altres elements cohesionants 
enforteix les parets del niu; a l'interior s'hi col·loquen plomes. Aquesta espècie és un 
bioindicador de l’estat de salut del municipi i també una demostració de la bona 
convivència amb els humans.  

La segona tipologia d’aquest àmbit fa referència als espècimens botànics de caire 
singular, normalment arbres que tenen un interès botànic, històric, simbòlic, físic, urbà, 
toponímic, exòtic o altre. Tot i que en el pla general es destaquen alguns exemplars 
centenaris d’alzines, hem individualitzat l’alzina del Puig (fitxa núm. 48) i l’alzina del 
cementiri (fitxa núm. 204). Les alzines, com a element natural sovint destacable han estat 
emprades com a fites o com a referents de delimitació d'una propietat i aquest és el cas 
del mas del Puig.  

Finalment, també hem destacat el freixe de flor (fitxa núm. 524) i el ginebró (fitxa núm. 
580) que només s’han localitzat en un indret molt específic del municipi, entre l’obaga del 
Santó i el turó del Pinsà.  
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IV.  ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FITXATS 

PROTECCIÓ LEGAL 

La situació dels 668 elements inclosos en el Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de 
Castellbell i el Vilar a nivell de protecció legal és molt heterogènia. El marc legal específic 
per a la protecció del patrimoni cultural de Castellbell i el Vilar és Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Castellbell i el Vilar, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 23 de novembre de 2010 i donada 
la seva conformitat al text refós per resolució del director general d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme en data 25 de juny de 2015. En aquest document, s’incorpora el 
Catàleg de Béns a Protegir. Malauradament aquest Catàleg és molt deficitari en les 
formes i en el contingut i abunden els oblits. Les fitxes són del tot incompletes, les 
informacions són gairebé inexistents, moltes de les denominacions són incorrectes, no hi 
ha polígons de delimitació de l’element, ni molt menys de l’entorn, la cartografia és 
deficitària, està ple de mancances, les tipologies confuses, hi ha fitxes molt genèriques, 
com la de barraques o alzines, sense una adscripció georeferenciada. Per tot això, entre 
d’altres motius, recomanarem en l’apartat corresponent la seva total revisió. 

Malauradament, tampoc no disposa de Pla Especial de protecció al patrimoni cultural, tal 
i com disposa la llei d’urbanisme. Per tal de protegir béns patrimonials a nivell urbanístic, 
un Pla Especial és el millor instrument que es pot dissenyar a nivell municipal. L'article 71 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, estableix que "per aconseguir l'efectivitat de les mesures urbanístiques de 
protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les administracions 
competents han d'incloure en un catàleg els béns que calgui protegir. Els catàlegs, 
juntament amb les normes específiques, i d'acord amb les categories establertes per la 
legislació sectorial aplicable, són part integrant de la documentació imperativa del pla 
urbanístic corresponent".8 

Pel que fa a les normes urbanístiques del Pla, la protecció del patrimoni, dels béns 
naturals i culturals es tracten en el Títol VI, Capítol I, article245.  

Punt 1. Aquest Pla incorpora i integra a nivell urbanístic els valors del patrimoni cultural 
dels elements d’interès arqueològic, històric, artístic, paisatgístic i mediambiental, per tal 
de regular la seva conservació i revalorització en relació a l’ordenació proposada. 

Punt 2. L’objecte de la protecció s’estructura en els següents apartats: 

A. Edificis en sòl urbà 
B. Edificis en sòl rústic 

8 Decret 1_2010 text refós de la Llei d’Urbanisme. Text consolidat amb les modificacions introduïdes per la 
Llei 3/2012. 
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C. Paratges i elements naturals 
D. Àrees d’interès arqueològic i geològic 

Punt 3. Tots aquests elements i les seves característiques i situació s’indiquen en el 
Catàleg de béns a protegir que integra el present POUM. 

Punt 4. La preservació del Catàleg de béns preval sobre la normativa urbanística fixada del 
propi POUM fins que es desplegui el Pla especial del patrimoni històric-arquitectònic. 

Punt 5. L’Administració vetllarà pel manteniment per part dels propietaris del bon estat 
dels elements inclosos al Catàleg, potenciant la seva restauració i permetent la seva 
reconstrucció en cas de desaparició parcial o total. 

Punt 6. Hauran de respectar-se les prescripcions de la legislació específica derivada del 
particular interès dels diferents béns naturals i culturals. 

Punt 7. Sens perjudici del Pla Especial de protecció del patrimoni que desenvoluparà el 
catàleg i mentre no s’aprovi el mateix, en relació amb els elements del patrimoni cultural 
catalogats s’hauran de respectar les següents normes. I afegeix i desenvolupa els sis 
apartats següents9: 

A. Deures de conservació en general. 
B. Deure de preservació o manteniment en general. 
C. Edificis i elements en sòl urbà. 
D. Edificis i elements en sòl rústic. 
E. Paratges i elements naturals. 
F. Àrees d’interès arqueològic. 

El context normatiu vigent català que incideix sobre la Protecció del Patrimoni  Cultural 
català i que afecta a Castellbell i el Vilar és: 

 La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

 Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de Protecció del patrimoni

arqueològic i paleontològic de Catalunya (DOGC 3594 de 13 de març de 2002).

 La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

 La llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais naturals.

La Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (LPCC),  estableix tres categories de protecció 
comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els Béns Culturals d’Interès Nacional 

9 Per veure’n els detalls, consultar el POUM, text refós de les normes urbanístiques, pp. 160-163. 
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(BCIN), els béns catalogats i la resta de béns integrants del patrimoni cultural català, 
segons el concepte definit en l’article primer. Pel que fa a la màxima categoria de 
protecció, els Béns culturals d’Interès Nacional (BCIN), equiparables als Béns d’Interès 
Cultural (BIC) de la legislació estatal (1985), s’atribueix a la Generalitat la facultat de 
declarar els béns d’interès cultural. 

La Llei crea una segona esfera de protecció dels béns del patrimoni cultural de menor 
rellevància, els béns catalogats, els instruments de protecció i de control dels quals 
recauen principalment en els municipis o consells comarcals, si el municipi té menys de 
5.000 habitants. Aquesta figura es denomina Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). 

Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

D'acord amb els articles 7.1 i 13.1 de la LPCC, "els béns més rellevants del patrimoni 
cultural català, tant mobles com immobles, han de ser declarats d'interès nacional" i "han 
de ser inscrits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional" gestionat pel 
Departament de Cultura.  

D'acord amb la disposició addicional primera de la LPCC; el decret de 22 d'abril de 1949, 
sobre protecció de castells, i la disposició addicional segona de la Llei 6/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol, correspondria atorgar aquest nivell de protecció a 
les creus de terme de més de 100 anys i a totes les fortificacions i castells.  

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 9/1993, "els béns integrants del patrimoni cultural 
català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels 
béns culturals d'interès nacional han de ser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català". L'article 17 fixa que "la catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur 
declaració com a Béns Culturals d'Interès Local".  

La disposició addicional primera de la LPCC determina que "els béns immobles que en el 
moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni 
cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, llevat que siguin béns culturals 
d'interès nacional, la consideració de béns culturals d'interès local i queden inclosos en el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català". 

Tenim doncs, que segons la legislació municipal i general relacionada amb el patrimoni 
cultural i natural, a Castellbell i el Vilar, tenim els següents elements protegits, classificats 
per nivells segons el grau de protecció.10 

10 Amb motiu de les mancances del Catàleg, a les taules, es posa el número de fitxa del Mapa del Patrimoni 
Cultural i Naturall de Castellbell i el Vilar,  el topònim o denominació que li pertocaria segons els criteris 
explicats en l’apartat metodològic. 
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NIVELL 1: Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

L’únic BCIN de Castellbell i el Vilar, és el castell: 

Número Nom 

27 Castell Monument històric RI-51-0005244 

NIVELL 2: Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

En el Catàleg hi ha elements que comparteixen la categoria de BCIL amb algun altra 
tipologia. Per tant, s’afegiran en els llistats que calgui. Segons el POUM i el Catàleg, hi ha 
BCIL’s en quatre categories:  

A. Patrimoni en sòl urbà: 

Núm. Nom 

2 Fàbrica del Burés 

3 Casino del Burés 

4 Habitatges de la Colònia Burés 

5 Habitatges de la Colònia Burés 

6 Habitatges de la Colònia Burés 

7 Antic Ajuntament 

8 Cases de cal Teuler 

9 Escorxador 

10 Habitatge 

11 Habitatge 

12 Habitatge 

13 Casino del Borràs 

14 La Torre 

15 Habitatge 

16 Habitatge 
17 Cal Forrellat 

18 Casa del carrer de la Bauma, 31 

19 Fàbrica de la Bauma 

20 Sagrada Família de la Bauma 

21 Cal Guixa, antic Paret del Mas 

22 El Puig 

23 Santa Maria del Vilar 

24 Antic pont del Cremallera 

25 Edifici de les turbines del Borràs i canal 

26 Edifici principal colònia Borràs 
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B. Patrimoni en sòl no urbanitzable: 

Núm. Nom 

28 Torre del Burés 

29 Sant Jaume de Castellbell 

30 Sant Vicenç de Castellbell 

31 Cementiri de Castellbell 

32 Sant Cristòfol 

33 Aqüeducte del Santó 

34 i 520 Forns de calç del Castell 

35 Estació del Nord 

diversos Barraques de vinya 

diversos Forns de calç 

diversos Ponts 

40 Els Abadals 

41 El Genovès 

42 El Brunet 

43 El Grau 
44 Viladoms 

45 El Padró 

C. Paratges i elements naturals: 

Núm. Nom 

- Alzines centenàries 

- Fonts 

D. Àrees d’interès arqueològic: 

Núm. Nom 

65 Pont vell 

66 El Gall 

64 Les Tallades 

NIVELL 3: zones d’interès natural i paisatgístic 

Amb aquesta denominació es protegeixen dos espais del municipi molt concrets, inclosos 
en una zona de corredor biològic entre els parcs de Sant Llorenç de Munt i l’Obac i el de 
Montserrat, mentre no s’aprova l’ampliació de PEIN.  
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Núm. Nom 

46 Meandre del Castell 

47 Turó del Marquès 

NIVELL 4: Espai Xarxa Natura 2000  (fitxa núm. 664) 

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals amb l’objectiu de preservar el 
paisatge, entenent paisatge com un tot; és a dir, fent compatible els hàbitats naturals i 
semi naturals on humans i fauna conviuen en un mateix espai. Aquesta convivència 
implica el manteniment en bon estat de conservació dels hàbitats. 

L’àrea que forma part de la Xarxa Natura 2000 comprèn  el sector nord-oriental del 
municipi: Des de la carena de l’Obaga Fosca amb el Lledó, raval del Clot, fins al Puigsoler, i 
baixa per  la Serra de Comauba, Carena dels Cellers, el torrent de les Pasteres fins per 
sobre cal Miquel i baixant per la riera de Rellinars, Viladoms de Dalt, Les Comes, cal 
Robert, el turó de l’Escletxa i passant pel mig dels boscos del turó de l’Excletxa, per sota 
del Gall de Dalt, on ja la carretera E-9 – E16 delimita l’espai quedant limitat al Solell de 
l’Estació, del Puig i de cal Guixa fins al camí del Grau que fins al Lledó que fa de línia 
divisòria de l’espai Natura 2000. De fet, aquest espai queda inclòs en l’àrea de protecció 
Natura 2000 de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac amb el codi d’identificació ES5110010.  

Al Municipi de Castellbell i el Vilar, (codi 080538) es protegeixen 568,1 ha de superfície 
amb gran quantitat de parets rocoses que possibiliten la presència d’abundants 
comunitats de vegetació rupícola i de fauna cavernícola. Destaca la diversitat del paisatge 
vegetal i constitueix una de les zones importants de cria a Catalunya de Hieraetus 
fasciatus.  

La xarxa Natura 2000 que compren Sant Llorenç de Munt i de l’Obac, inclou una zona que 
forma part d’un conjunt orogràfic del qual sobresurten diferents blocs o queixals que no 
sobrepassen els 1.000 metres d’altitud. Format per portents masses de conglomerats, en 
gran part calcaris, amb cims escarpats i vessants tallats, amb cingles i agulles separades 
de la paret per l’erosió de grans diàclasis. A l’espai es poden diferenciar clarament dos 
dominis de vegetació: el de l’alzina litoral, ocupat en bona part per pinedes calcícoles de 
pi blanc, i el de l’alzinar d’interior o montà, amb algunes obagues cobertes per boscos de 
caducifolis. La gran diversitat de biotips, associada al manteniment de recursos tròfics i la 
conservació de la qualitat del medi, fa que el massís sigui un excepcional refugi per a 
moltes espècies de fauna mediterrània. 

La Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu la creació d’una xarxa ecològica 
europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000. Està 
formada per zones que cada estat membre proposi a la Comissió Europea, sempre que 
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continguin habitats o espècies d’interès comunitari esmentats als annexos de la Directiva 
i que compleixin els criteris de selecció. 

L’article 34.bis. 2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals estableix que 
correspon al Govern declarar les zones especials de conservació (ZEC) els llocs 
d’importància comunitària (LIC) seleccionats prèviament per la Comissió Europea, d’acord 
amb el que estableix la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992. 

La llei Estatal 42/2007, de 13 de desembre del patrimoni natural i de la biodiversitat, 
preveu en el seu article 45 que les comunitats autònomes han de fixar les mesures de 
conservació necessàries que responguin a les exigències ecològiques dels hàbitats i les 
espècies presents a les ZEC. 

L’acord de GOV/166/2013 de 3 de desembre i l’Acord GOV/176/2013 de 17 de desembre 
declaren ZEC els 86 LIC de la regió biogeogràfica mediterrània, incloent-hi la seva part de 
marina i aprova l’instrument de gestió corresponent. 

Està recollit en l’annex I de la Directiva, 118 i reconeguts oficialment com a regió 
biogeogràfica mediterrània. 

L’espai està inclòs en l’àrea de protecció Natura 2000 de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac 
amb el codi d’identificació ES5110010. 

Altres elements objectes de protecció 

Aquests quatre nivells de protecció amb els seus corresponents llistats és el que disposa 
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbell i el Vilar; però a més cal tenir en 
compte altres elements regulats per altres normatives que no recull el planejament 
urbanístic: 

Patrimoni arqueològic 

Per definició, tots els béns mobles de caràcter històric, per a l'estudi dels quals cal utilitzar 
metodologia arqueològica, integren el patrimoni arqueològic català afectant a tots els 
nivells de protecció (BCIN, BCIL, BIPCC). La Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993 
defineix els espais de protecció arqueològica (art. 49), que també estan regulats 
especialment per la Llei d'Urbanisme Català 2/2002 (art.9.3 i 34.5). Es consideren espais 
de protecció arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès nacional on, per 
antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de restes 
arqueològiques i paleontològiques. Els espais són determinats per resolució del Conseller 
de Cultura. A Castellbell i el Vilar, a més dels tres que tenen la protecció de BCIL n’hi ha 
d’altres que caldria incloure durant la revisió del nou Catàleg. Però tot i no estar inclosos 
en el planejament municipal, els empara la llei 9/1993. 
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Zona de nidificació d’orenetes 

En diferents indrets del municipi es poden observar  colònies de les espècies oreneta 
cuablanca (Delichon urbica) que hi nidifiquen. 

Totes les orenetes són espècies protegides per la llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció 
dels animals (DOGC 3926 del 16 de juliol de 2003), pel seu paper beneficiós en el control 
de plagues i insectes, com a àvides insectívores que són. Els seus nius, com tots els de les 
espècies protegides, no es poden destruir, tot i que no estiguin ocupats. Per tant, és 
necessària una autorització, que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Únicament es donen autoritzacions d’aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació (en 
aquest cas, només s’autoritza a retirar els nius fora de l’època de cria i s’obliga a mantenir 
les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer-hi 
els nius), per enderrocs inevitables (construccions en risc d’enrunament) o per situacions 
sanitàries molt clares.  

Patrimoni documental 

És declarada d'interès nacional tota la documentació que es troba a l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó. La resta de documentació inclosa en arxius forma part del patrimoni documental 
català. Formen part del patrimoni documental estatal tots aquells documents que es 
troben als arxius (article 19.2 de la Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural 
Català; article 49.2 de la Llei 16/1985 de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español). 
Dins aquestes mesures, es considera inclòs tot el patrimoni documental que es troba als 
arxius (Llei 10/2001, de 13 de juliol d’arxius i documents) citats a les fitxes i que contenen 
patrimoni documental referent a Castellbell i el Vilar: 

Núm. Nom 

1 Fons referent a Castellbell i el Vilar de l'Arxiu Gavin 

128 Fons fotogràfic referent a   Castellbell i el Vilar del Centre Excursionista de Catalunya 

130 Fons referent a Castellbell i el Vilar de la Biblioteca de Catalunya 

141 Fons de l'arxiu municipal 

129 Fons referent a Castellbell i el Vilar de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

606 Fons patrimonial dels marquesos de Castellbell 

632 Fons referents a Castellbell i el Vilar de l'Arxiu Comarcal del Bages 

665 Fons referents a Castellbell i el Vilar dipositats a l'arxiu diocesà de Vic 

Objectes de museu 

Els objectes de museus, és a dir els que es troben dipositats i inventariats dins una 
col·lecció museística de Catalunya, estan protegits per la Llei 17/1990 de Museus.  
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ESTAT DE CONSERVACIÓ 

La gràfica que presentem, ens mostra l’estat de conservació dels 668 elements del mapa 
de Castellbell i el Vilar amb els àmbits per separat i per la globalitat dels elements 
inventariats. En xifres globals, es pot afirmar que el patrimoni cultural i natural del 
municipi gaudeix d’un molt bon estat de conservació. Pel que fa al Patrimoni immaterial 
hi ha un bon nombre d’elements amb un estat de conservació regular; perquè ja s’ha 
perdut el costum i només s’ha documentat bibliogràficament o la seva aparició és 
irregular. 

Font: elaboració pròpia 

Si analitzem amb més detall, es pot comprovar com en els àmbits de patrimoni moble, 
documental i natural, la diferència s’incrementa. És a dir, els elements que pateixen un 
pitjor estat de conservació els trobem en alguns edificis (masies i barraques), elements 
arquitectònic o jaciments arqueològics. 

Trobem algunes masies importants en força mal estat de conservació, també barraques, 
el molí de les Comes. Els més punyents són el Lledó, les Comes, el Plaià, Viladoms de Dalt, 
el Gall de Dalt, el Grauet o cal Rajoler. L’ús continuat d’un edifici, ja sigui com habitatge, 
espai laboral o lúdic n’és la seva principal salvaguarda. Per contra quan un edifici 
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s’abandona, comença el seu deteriorament, fins a portar-lo a la situació de ruïna o, fins i 
tot, a desaparèixer. El desús és el principal enemic per mantenir un bon estat de 
conservació; això passa en aquestes masies. Un altre concepte sempre difícil de 
quantificar quan es parla d’estat de conservació i que no té res a veure amb l’estructura i 
estabilitat arquitectònica és el de restauració respectuosa o reforma indiscriminada. Hi ha 
edificis que poden tenir un bon estat de conservació a nivell estructural, però haver patit 
una reforma sense tenir en compte els material o les tècniques constructives pròpies 
d’aquell edifici amb tants segles d’història. Fins i tot pot passar malgrat que l’edifici 
estigui en el Catàleg de protecció. 

Pel que fa als elements arquitectònics, es tracta sovint d’elements que han estat 
abandonats perquè la funció per la que es van crear ja no existeix o perquè no han tingut 
el manteniment necessari: coves de sauló, boques de mina o rellotges de sol. 

També dins l’àmbit de patrimoni immoble, la tipologia amb un estat de conservació més 
precari és la dels jaciments arqueològics. La majoria són notícies de troballes superficials 
o casuals que no s’han pogut verificar amb una intervenció arqueològica i, per tant, el seu
estat de conservació no es coneix, com tampoc es coneix la tipologia de jaciment o la seva 
cronologia. Alguns dels jaciments ha estat, en part, destruïts. 
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De l’àmbit del patrimoni moble que inclou fonts urbanes, elements urbans, monuments, 
objectes o col·leccions, es pot dir que tenen un molt bon estat de conservació. A 
Castellbell i el Vilar trobem un elevat respecte per aquest tipus d’elements. Evidentment 
que els que es troben dins de museus, el seu estat de conservació és idoni, tant en 
col·leccions públiques com privades. 

El patrimoni documental també té un bon estatus de conservació, sobretot perquè es 
troba preservat en institucions.  

El patrimoni immaterial documentat en aquest mapa gaudeix d’una excel·lent salut ja que 
es tracta d’elements vius, com les Festes Majors, els aplecs, la cantada de caramelles, o 
els oficis i tècniques artesanals. Existeix la voluntat de relacionar-se i mantenir els vincles 
entre els diferents veïns a través de les diferents manifestacions festives. 

 L’estat de conservació de l’àmbit de patrimoni natural és, en general, bo. Això no vol dir 
que no es puguin millorar alguns aspectes. És important preservar les franges de 
vegetació arbòria o arbustiva en els diferents marges i lleres que configuren els torrents 
del terme municipal, evitant la proliferació d’espècies al·lòctones o invasives, i mantenir 
les lleres netes d’obstacles per tal de prevenir possibles desastres en època de pluges 
fortes. 

CRONOLOGIA 

En referència a la cronologia dels elements inclosos en el Mapa de Castellbell i el Vilar, 
com mostra de forma contundent la corresponent gràfica, predominen els elements 
d’època moderna i contemporània. 

Aquesta és una dada que no ens ha de sorprendre, tenint en consideració tots els estudis 
i anàlisi realitzats fins el moment. Però també destaquen els elements d’època medieval, 
que com ja hem vist, dins l’arquitectura religiosa destaquen alguns elements prou 
importants qualitativament.  

0% 3%

38% 

59% 

Prehistòria i història antiga Medieval Moderna Contemporània
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També és lògic que percentualment, els jaciments arqueològics estiguin en inferioritat. La 
dificultat de conservació d’aquest tipus de restes n’és, en part, l’explicació. Però, per les 
característiques que ja hem explicat en l’apartat corresponen, hi ha molts jaciments 
arqueològics que apunten una cronologia recent. En aquest cas trobem només un 
jaciment amb possibles restes neolítics i un jaciment d’època ibèrica, també s’ha 
documentat de la troballa superficial d’elements d’època romana però sense context 
estratigràfic i barrejat amb elements de diverses etapes. En alguns d’aquests, s’ha 
documentat presència de ceràmica ibèrica i romana i, fins i tot, en alguns també hi ha 
presència de ceràmica medieval. Però sense una excavació arqueològica no es pot 
determinar la periodicitat de cada jaciment. 

Les masies majoritàriament tenen un origen en època moderna, encara que 
documentalment algunes puguin recular fins l’època medieval. La majoria de barraques 
de pedra seca comparteixen una cronologia moderna i contemporània, ja que no 
acostumen a poder-se datar amb precisió. 

En aquest gràfic no s’han considerat els elements relacionats amb el patrimoni natural, tal 
com espècimens singulars o zones d’interès, ja que es regeixen per altres criteris. 

TITULARITAT 

Al tractar-se d’un Mapa de patrimoni cultural amb un àmbit geogràfic delimitat per la 
globalitat del terme municipal com a criteri d’estudi, és lògic que el percentatge més alt, 
pel que fa a la titularitat dels béns, sigui el de privada. Tot i que no deixa de ser una dada 
relativa, sempre pot donar una idea més amplia i ens pot servir a nivell comparatiu per 
constatar una realitat força evident i d’altra banda, el percentatge públic és el què permet 
l’ajuntament actuar d’una forma més directa.  

En tot cas, el que caldria discernir amb més deteniment és la diferència entre propietaris 
particulars o individuals, com el cas de cada habitatge, amb entitats i associacions i 
institucions com l’església, que històricament ha tingut i continua tenint un pes molt 
important en l’àmbit, social, cultural i polític.  
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Del 25% de propietat pública es reparteix entre entitats públiques, com museus o arxius, 
i altres centres culturals o administratius; elements urbans gestionats per l’Ajuntament i 
béns corresponents a patrimoni immaterial, tipus manifestacions festives, tradicions orals 
o costumari, que són de domini públic sense exercir una propietat en el sentit legal de la
paraula. 

També cal tenir en compte, si es volen fer servir aquestes dades, que hi ha unes quantes 
fitxes de conjunts que fan referència a grups de béns, que tenen diversos propietaris, com 
els diferents conjunts arquitectònics carrers o zones d’interès o jaciments arqueològics. 
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V.  ELEMENTS NO FITXATS 

En l’elaboració dels Mapes de Patrimoni Cultural d’un municipi, tal i com estableixen els 
Plecs de Prescripcions Tècniques per la realització de Mapes de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, hi ha elements que no s’han de fitxar mai, com per exemple les 
entitats o associacions culturals o esportives, les biblioteques o altres equipaments 
culturals, l’escut municipal, personatges il·lustres, esdeveniments o festivals.  

Els mapes del patrimoni no són el cens de recursos culturals del municipi. No es tracta de 
documentar l’activitat cultural al llarg de l’any, ni aquelles festes comunes assenyalades 
en el calendari; sinó només aquelles que tenen un determinat component patrimonial, 
històric o tradicional. 

Tampoc s’han de fitxar elements poc singulars o dubtosos, que no siguin prou 
representatius dels valors originals d’un estil o època concreta; bé per formar part d’un 
conjunt indeterminat dins el volum construït, bé perquè ha perdut en el decurs del temps 
aquells trets característics que el feien rellevant. 

Tampoc s’han de fitxar elements de gran valor patrimonial però que s’hagin destruït, o 
que no s’hagin pogut localitzar tot i tenir-ne referències per informació oral o 
bibliogràfica.  

Evidentment, tampoc s’han de fitxar elements que es troben en el terme municipal del 
poble veí, tot i que s’hagi cregut sempre que pertanyien al municipi en qüestió: 

 Font de Can Martorell
 Font de l’Avenc de la dona morta

Com en qualsevol altra població, hi ha una sèrie d’edificis que s’han enderrocat en 
moments on no hi havia ni la sensibilitat necessària ni cap protecció legal, i que en altres 
circumstàncies, potser s’haurien conservat: 

 Forn d’obra del Grau
 Estació dels Ferrocarrils Catalans
 Teuleria del Puig
 Cup del Clot de la Noguera
 Forn de Sant Cristòfol

Lamentablement també se n’han destruït en temps de guerra, com: 

 Retaule de Sant Pere i Sant Pau de l'església de Sant Cristòfol
 Sarcòfag funerari atribuït a Josep Amat, senyor de Castellbell

L’apartat de les fonts és força dramàtic, ja siguin classificades com a zones d’interès o 
com elements arquitectònics, algunes han quedat colgades o destruïdes per remoció de 
terrenys de forma natural o antròpica. Algunes han quedat seques però se’n conserva 
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l’estructura i potser en el futur es podran recuperar, d’altres quedaran en el record. Tot i 
així, a excepció de les que referim en aquest apartat se n’han trobat moltes. En bona part 
és gràcies a un grup de gent que, de forma desinteressada i altruista, es dedica a 
recuperar-les. Les que no s’han pogut localitzar són: 

 Font del Cirerer
 Font dels Marranos
 Font del Clot
 Font de Sant Lluís
 Font del Lledó
 Font del Vicençó

Hi ha una sèrie de celebracions comunes a tots els municipis de Catalunya i, tot i que 
poden tenir la seva importància social, no requereixen un tractament patrimonial: Sant 
Jordi, Diada Nacional de Catalunya, o Flama del Canigó. 

A continuació teniu el llistat sencer de tots aquests elements: 

Element Àmbit Tipologia Codi Causa 

Estació dels Ferrocarrils 
Catalans 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Destruïda 

Barraca 3330 de la 
Wikipedra 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Té les coordenades 
equivocades i no s'ha trobat. 

Barraca 14486 de la 
Wikipedra 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Pertany a Sant Vicenç de 
Castellet 

Can Cabani Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Enderrocat 

Casetes del Rec Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Enderrocades 

Teuleria del Puig Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Soterrada per la C16 

Forn de Sant Cristòfol Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Enderrocat en aplanar un 
terreny 

Els lavaderos Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Desapareguts 

Cup del clot de la 
Noguera 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Colgat de runa 

Forn d'obra del Grau Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Desaparegut 

Basses del torrent del 
Prat 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 No trobades 

Fossa del Abadals Patrimoni 
immoble 

Jaciment arqueològic 1.4 Tractament confús de la 
troballa 

Pila baptismal de Sant 
Miquel del castell 

Patrimoni moble Objecte 2.2 Desapareguda 

Retaule de Sant Pere i 
Sant Pau de l'església de 
Sant Cristòfol 

Patrimoni moble Objecte 2.2 Cremat 

Sarcòfag funerari Patrimoni moble Objecte 2.2 Destruït 
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atribuït a Josep Amat, 
senyor de Castellbell 
Sarau del most Patrimoni 

immaterial 
Manifestació festiva 4.1 S'ha deixat de fer 

Festa de Sant Antoni 
Abat 

Patrimoni 
immaterial 

Manifestació festiva 4.1 Es va fer fins anys 60 

Festa de Sant Isidre Patrimoni 
immaterial 

Manifestació festiva 4.1 S'ha deixat de fer 

Festa dels Resistents Patrimoni 
immaterial 

Manifestació festiva 4.1 Li manca arrelament 

Festa de la llenega Patrimoni 
immaterial 

Manifestació festiva 4.1 Li manca arrelament i posada 
en valor patrimonial 

Els Pastorets Patrimoni 
immaterial 

Manifestació festiva 4.1 S’ha deixat de fer 

Missa dels Matiners Patrimoni 
immaterial 

Manifestació festiva 4.1 S’ha deixat de fer 

Font de cal Martorell Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 No pertany al terme municipal 

Font del Cirerer Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 No trobada 

Font dels Marranos Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 No trobada 

Font del Clot Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 No trobada 

Font de Sant Lluís Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 No trobada 

Font del Lledó Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 No trobada 

Font del Piteu Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 No pertany al terme municipal 

Font de l'avenc de la 
Dona Morta 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 No pertany al terme municipal 

Font del Vicençó Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 No trobada 
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	Dins l’àmbit del patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, etnològic, identitari, religiós, industrial o simbòlic. La tipologia de conjunts arquitectònics inclou diversos edificis que formen un conjunt o est...
	Per inventariar o documentar tota aquesta tipologia de béns patrimonials, s’ha utilitzat el model de fitxa en MS ACCES 2000,  establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: Núm...
	Hi ha una sèrie d’elements que no han de ser inclosos en el Mapa del patrimoni com a fitxa. És el cas d’elements poc singulars o dubtosos, o bé elements que d’entrada no mereixen o no poden ser fitxats però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un a...
	Es pot donar el cas d’haver de reflectir la importància d’una entitat determinada per la seva implantació o antiguitat. En aquest cas es pot fer fitxant una activitat tradicional o festiva que organitzen, o fent la fitxa del seu arxiu o del seu fons d...
	PROCESSOS DE TREBALL
	UFase prèvia de documentació:
	La primera tasca que es planteja en la realització del Mapa del patrimoni cultural i natural d’un municipi és la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi hagi la possibilitat o la sospita de l’existència d’informació referen...
	 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, dipositat en el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; a par	
	 Consulta de les memòries d’excavacions arqueològiques o estudis d’impacte ambiental relacionades amb el municipi de Castellbell i el Vilar, dipositades en el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departame	
	 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, dipositat en el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; també a partir de l’ap	
	 Consulta del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbell i el Vilar.
	 Consulta dels Mapes de Patrimoni Cultural i natural de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona corresponents als municipis de Monistrol de Montserrat, Vacarisses, Sant Vicenç de Castellet i Marganell.
	 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), dipositat en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.
	 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, dipositat a la Direcció General  de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
	 Consulta al Catàleg del Patrimoni Festiu a Catalunya elaborat per la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
	 Consulta i buidatge de l’Arxiu del Servei de Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona (SPAL).
	 Consulta de la base de dades de “Bienes Culturales protegidos” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 14TUhttp://www.mecd.gob.es/U14T
	 Consulta de l’anuari estadístic de Catalunya (Idescat) per les dades demogràfiques, econòmiques i estadístiques del municipi.
	 Consulta a la pàgina web desenvolupada per l’Observatori del paisatge 14TUhttp://wikipedra.catpaisatge.net/U14T  a partir d’una idea inicial de la Fundació Catalunya - La Pedrera i amb la col laboració de l’associació Drac Verd, entre altres entitats que

	 Consulta de l’inventari de rellotges de sol dels Països Catalans de la Societat Catalana de Gnomònica.
	 Consulta de l’inventari d’arbres monumentals i d’interès local i comarcal del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
	 Consulta on line de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
	 A la pàgina web de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, s’ha consultat l’Aplicatiu dels Espais Naturals de Catalunya, el Visor europeu de la Xarxa Natura 2000 i la Xarxa Natura 2000 a Catalunya, per t

	 Consulta del repositori de la Memòria Digital de Catalunya on es troben diverses col leccions fotogràfiques consultables telemàticament.
	 Consulta de l’Arxiu Gavin al Monestir de les Avellanes. L'Arxiu Gavín ha definit el seu fons segons l'activitat generada per Josep Maria Gavín. La naturalesa d'aquest fons recull documentació de temàtica religiosa, així com de cultura popular catalana
	 S’ha consultat  la web del Patronat de la Muntanya de Montserrat, adscrit al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Alguns dels municipis veïns de  Castellbell i el Vilar en formen part: el Bruc, Collbató, Monistrol de Montserrat i�
	 Consulta a l’Arxiu municipal de Castellbell i el Vilar.
	 Consulta a l’Arxiu Diocesà de Vic. Conté la documentació generada al llarg de dotze segles per les institucions eclesiàstiques del bisbat de Vic, i d'altres fons no eclesiàstics de gran significació que ha anat aplegant al llarg del temps, referits tots �
	 S’ha consultat la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona , per tal de concretar el tipus de protecció de les zones protegides del municipi. En el seu cas concretament, l’expedient per incloure part del municipi com a corredor biològic entre�
	 S’ha consultat la base de dades de la Confederació Sardanista de Catalunya, localitzant varies sardanes dedicades al municipi. 14TUhttp://portalsardanista.catU14T
	 S’ha consultat la web de la cobla Sabadell, que surt referenciada al portal sardanista en la que s’havia localitzat una sardana composada per un dels seus membres. 14TUwww.coblasabadell.comU14T
	S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com el Costumari de Joan Amades o la Catalunya romànica, però d’altres ben concretes, com ara les publicacions editades per l’Ajuntament. S’ha realitzat un buidatge exhaust...
	La consulta i el buidatge de tots aquests arxius, inventaris i fons bibliogràfics i documentals, ha permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat contrastat amb els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament i l’O...
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