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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 
especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local, que s'organitza a 
partir de l'articulació d'un seguit de xarxes sectorials i/o territorials (Xarxa d'Arxius 
Municipals, Xarxa de Museus Locals, Programa d'Estudis del Patrimoni) que posen a 
l'abast dels municipis, un conjunt de serveis i accions de suport a l'organització, gestió, 
conservació, tractament, difusió i comunicació del conjunt de béns patrimonials 
presents en el territori i, sobretot, als equipaments culturals especialitzats que actuen 
des de l'àmbit municipal.  

Dins del seu programa anomenat Estudis i projectes de Patrimoni Cultural es dona 
suport a les polítiques i estratègies dels ajuntaments en relació amb la conservació, la 
recerca, la difusió i la dinamització dels béns patrimonials del seu territori. El programa 
pretén facilitar a les administracions locals la presa de decisions sobre aquest, 
mitjançant diferents actuacions, entre les quals es troba la promoció de la realització 
dels Mapes de Patrimoni Cultural Local, abans anomenats Inventaris del Patrimoni 
Cultural. L’objectiu d’aquests inventaris és la de dur a terme la recollida exhaustiva de 
dades sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi concret i la seva valoració.  

L’ajuntament de Castellolí, interessat en desenvolupar un programa d’actuació global, 
per tal de disposar d’una eina de coneixement dels elements patrimonials que es 
troben en el seu terme municipal, va signar l’any 2017 un conveni amb la Diputació de 
Barcelona per tal d’inventariar aquest patrimoni i facilitar la seva gestió i conservació; 
la difusió als ciutadans, la presa de decisions en el planejament urbanístic, 
l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, la planificació de la senyalització, etc. 

La redacció del projecte ha estat executada per la historiadora i arqueòloga Virgínia 
Cepero González, sota la supervisió tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, a través del seus serveis tècnics. 
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2. AGRAÏMENTS

La realització d’aquest inventari no hauria estat possible sense la inestimable 
col·laboració de diverses persones que, des dels seus coneixements i experiències, 
han facilitat la seva documentació i redacció. 

Agraeixo la col·laboració de l’Ajuntament de Castellolí pel seu interès i les gestions 
realitzades. Però d’una manera molt específica a Mariona Guixà, que ha posat tots els 
recursos disponibles per tal de facilitar la feina. 

Una especial menció al Sr. Jaume Casadesús, al Sr. Josep Llansana i el Sr. Ramon 
Vidal Brugués per les informacions que tan amablement m’han facilitat. 

Tanmateix, les atencions rebudes per part de Josep Manuel Rueda del Museu 
Arqueològic de Catalunya, a Marta Vives i Sabaté de l’Arxiu Comarcal d’Anoia i a Rosa 
Maria Junyent Riba del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. 

D’altra banda cal agrair als propietaris de les masies que han obert amablement les 
portes de casa seva. El treball de camp que s’ha fet per localitzar els elements 
patrimonials no hauria estat possible sense la memòria i el coneixement del territori de 
molta gent del municipi que ha estat entrevistada.  

A tots ells, el més sincer agraïment. 
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3. EL MARC TERRITORIAL

3.1. EL MEDI FÍSIC 

Situació geogràfica: 

Mapa topogràfic de Castellolí, Institut Cartogràfic de Catalunya, E: 1/50.000. 

- Municipi: Castellolí. 

- Comarca: Anoia. 

- Coordenades UTM: 391782, 4606199. 

- Alçada: 415 msnm. 

- Extensió:  25.25 km².  

- Població:  599 h (2017). 
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Medi físic: 

 Fotografia: autora 

Castellolí  és un municipi de la comarca de l'Anoia, província de Barcelona, que ocupa 
una superfície de 25,28 km² i compta amb 599 habitants. És un terme de la conca 
d’Òdena. 

Està format per diversos nuclis de població: el poble de Castellolí, cap de municipi, el 
veïnat de Ca n'Alzina, el Raval de Sant Feliu, la urbanització dels Pinyerets i un gran 
nombre de masos disseminats pel territori. 

Castellolí limita al nord i a l’est amb el municipi del Bruc; al nord amb el de Castellfollit 
del Boix; a l’oest amb el d’Òdena; al sud-oest amb el de la Pobla de Claramunt; i al 
sud-est amb el de Piera.  

Tot i que el nucli urbà es troba a una vall, a 415 m d’alçada sobre el nivell del mar, el 
terme municipal es troba envoltat de muntanyes, amb desnivells importants. El punt 
més elevat, a 740 m, es troba a la serra de les Roques Blanques, a l'extrem sud-est 
del terme municipal; i el punt més baix, a 310 m, es troba a l’entorn de la riera de 
Castellolí, a l’extrem sud-oest. 

El clima: 

El clima és mediterrani subhumit de tendència continental, caracteritzat per la 
irregularitat en el ritme anual de temperatures i precipitacions.  
La pluviometria, que oscil·la entre 600-650 mm anuals, es concentra majoritàriament a 
la tardor i a la primavera.  
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Els hiverns són freds i els estius calorosos, amb grans oscil·lacions tèrmiques entre el 
dia i la nit, especialment a l’estiu que, juntament amb les brises marines que arriben a 
través de l'estret de Capellades, suavitzen les temperatures extremes a l’estiu.  

La temperatura mitjana anual es troba al voltant dels 14 ºC; la temperatura mitjana 
mínima mensual a l’hivern, al voltant dels 5 ºC, i la mitjana màxima mensual a l’estiu 
entre els 33 ºC i els 37 ºC.  

La vegetació: 

El paisatge vegetal correspon a la regió fitogeogràfica mediterrània, on predominen els 
boscos i matollars de fulla perenne, amb predomini de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis 
galloprovinciale). 

A Castellolí el territori potencial de l’alzinar litoral ha estat majoritàriament substituït per 
pinedes mediterrànies; dos dels hàbitats més abundants del municipi són els boscos 
de aciculifolis formats per pi blanc (Pinus halepensis) i pinassa (Pinus nigra subsp 
salzmannii). Aquestes pinedes associen un sotabosc típic mediterrani, format per 
brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) i timonedes, amb foixarda (Globularia 
alypum) i bufalaga (Thymelaea tinctoria), calcícoles de terra baixa. 
Tot i que les pinedes de pi blanc són majoritàries, també es troba una petita superfície 
ocupada per pi pinyer (Pinus pinea). 

En quant al paisatge agrícola, que també és molt present al municipi, predominen els 
conreus herbacis de secà, els conreus d’ametllers (Prunus dulcis) i les oliveres (Olea 
europaea). 

Les aigües: 

La xarxa hidrogràfica del municipi està configurada per la riera de Castellolí i una sèrie 
de torrents afluents del riu Anoia. 

Castellolí es troba al sector de llevant de la Conca d’Òdena, en una vall excavada per 
una sèrie de torrents que davallen de les muntanyes del coll del Bruc, a l’est, i del puig 
de l’Aguilera, a l’oest, que formen la riera de Castellolí.  
També drena el terme la capçalera del torrent del Forn d’en Mouner, que aflueix a 
l’Anoia al terme de la Pobla, que s’origina entre el turó de la Creu d’en Mabres i la 

serra de la Monja
1
.

Geologia: 

La litologia predominant a Castellolí està constituïda per margues blaves fossilíferes, 
amb limolites vermelles intercalades amb nivells calcaris i gresos bioclàstics, 
pertanyents al Bartonià. Aquesta unitat engloba la "formació margues d'Igualada" i 
"formació margues de Collbàs". 

1 AA.DD. (1992) Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol. VI: “Osona i el Ripollès”. Barcelona: Enciclopèdia 

Catalana, p. 349. 
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Vies de comunicació: 

Castellolí disposa d’una ubicació privilegiada en relació a les infraestructures de 
comunicació de la zona. Té accés directe a l’autovia A-2 i connecta amb Igualada i 
Manresa per les carreteres C-37 i C-15. 

D’altra banda, en els terrenys rurals existeix una xarxa de camins important, que 
comunica amb diferents municipis i dona accés a les masies i zones de conreu. 

Finalment, el municipi és travessat pel sender del Cinturó de la Conca (PR-C 119), de 
petit recorregut, i pel sender de gran recorregut GR-172. 
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3.2. SÍNTESI HISTÒRICA 

La presència humana al municipi de Castellolí es documenta des d’època prehistòrica. 

Les primeres evidències humanes del territori cal cercar-les a les Coves de cal Llucià o 
de la font del Ferro (fitxa nº 58), on les restes de ceràmica recollides al seu interior 
permeten documentar la seva ocupació durant el neolític antic post cardial (4200-3800 
aC.); i al sepulcre de fossa de can Muset (fitxa nº 55), on es van recollir materials 
arqueològics que formaven part del conjunt funerari, que corresponen al neolític mig-
recent (3500-2500 aC.) 

D’altra banda, els materials arqueològics dels jaciments del Camí dels Pèlags (fitxa nº 
54), el de Can Parera (fitxa nº 56) i el del Trencall del camí de les Coves de la font del 
Ferro (fitxa nº 60), també indiquen la presència humana en època ibèrica. 

L’ocupació romana del municipi es troba únicament representada pel jaciment del 
Camí dels Pèlags (fitxa nº 54). 

Tot i l’existència d’aquests testimonis de poblament en època antiga, l’antiga Conca 
d’Òdena o sector central de l’Anoia,  no esdevé una demarcació amb prou significació 
política fins a finals del segle VIII i principis dels segle IX. En aquests moments era un 
territori pràcticament despoblat, amb inexistència d’organitzacions territorials, 
circumstància motivada per la descomposició de la societat hispanogoda i les 
constants irrupcions sarraïnes al territori. 

La monarquia carolíngia es va organitzar per tal de defensar-se de les ràtzies, 
recuperar el territori perdut i establir una frontera amb els sarrains. És probable que el 
comte Guifré el Pilós, mort l’any 897, fes un acte simbòlic de possessió d’aquestes 
terres però que, per manca de gent i de recursos, no les repoblés ni organitzés i 
aquesta tasca sigui obra del seu fill Sunyer (897-947) i sobretot del seu nét Borrell 

(947-992)
 2
.

Aquesta reorganització territorial, que es va iniciar entre els segles X i XI, es vincula a 
l’aparició del feudalisme, un nou ordre social i econòmic que va substituir 
definitivament les estructures de la tardoantiguitat. La nova reorganització territorial es 
troba definida per l’encastellament i la parroquialització dels nous termes. 

L’encastellament, l’aparició d’un conjunt de fortificacions termenades, va respondre 
tant a la voluntat defensiva contra l’enemic exterior, els musulmans, com al poder i 
control sobre la població del territori que dominaven. El terme del castell de Castellolí 
(fitxa nº 17), semblant al de l’actual municipi, es degué establir al final del segle IX. Es 
te constància documental de l’existència, poques dècades abans de l’any 1000, d’un 
personatge anomenat Eulinus que va fer edificar el castell per a defensar-se de les 
escomeses dels sarraïns. 

2
CASTELLAR-GASSOL, J. (1989) Castellolí, Mil anys d’història. Castellolí: Amics de Castellolí, Ajuntament, p.31. 
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Castell de Castellolí. Fotografia: autora. 

En quant a la parroquialització del terme, es va bastir l’església parroquial de Sant 
Vicenç (fitxa nº 84), que seguia els cànons d’un nou ordre arquitectònic comú a 
l’Europa occidental, el romànic, amb un territori (parròquia) adscrit, sobre el que tenia 
el dret de cobrar impostos, el delme, una desena part de la collita.  

Sant Vicenç de Castellolí, esglèsia primitiva. Fotografia: autora. 
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Les primeres referències documentals del castro Audelino o Odelino són de mitjans 
segle X, quan formava part dels castells de frontera que lluitaven contra les tropes 
musulmanes. Es esmentat en un document de l’any 961, quan Gomensind i la seva 
muller Escolàstica van vendre al clergue Gaudamir unes terres i vinyes que afrontaven 
a migdia amb el terme de Castell Odolino. L’any 967 Sala de Conflent va dotar al 
monestir de Sant Benet del Bages amb diverses propietats, entre les quals es trobava 
el castell de Maians, que afrontava a migdia amb el terme de Castel Hodelino. 

L’any 1003 el castell de Castellolí va ser atacat pel fill d’Almansor, Abd al-Malik, durant 
la seva ràtzia als comtats catalans, on un personatge anomenat Audesind va resultar 
mort pels sarraïns. 

Les primeres referències documentals de la parròquia de Sant Vicenç corresponen a la 
primera meitat del segle XI, on consta com a parròquia de Castel Oduli, en sengles 
llistes de parròquies del bisbat de Vic dels anys 1025 i 1050. 

Les primeres notícies explícites sobre el senyor del castell de Castellolí corresponen a 
l’any 1139, quan el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, encomana a Reverter, 
vescomte de Barcelona, diversos castells entre els quals figurava el de Castellolí. 
Es dedueix que el vescomte Revert va traspassar els seus drets sobre el castell a un 
feudatari seu de la família Bell-lloc. Castellolí figurava, a la primera meitat del segle 
XIII, com a propietat feudal del monestir de Sant Cugat. 

Els Bell-lloc van vendre l’any 1161 el domini del castell a Guerau de Jorba, que en va 
ser el senyor fins que, després de la seva mort entre 1189 i 1195, va passar a mans la 
seva néta Gueralda, juntament amb el castell d’Òdena. Gueralda estava casada amb 
el vescomte Guillem de Cardona, pel que van passar a formar part ambdós castells a 
la casa dels Cardona. 

El domini directe del castell era exercit pels seus castlans, que van prendre el nom de 
Castellolí. 
L’any 1268 el rei Jaume I va ordenar al vescomte de Cardona, Ramon Folc, que lliurés 
a Pere Sabata, batlle de Montblanc, la potestat del castell de Castellolí entre ambdós 
contendents. 

La jurisdicció civil era exercida pel vescomte i la criminal pel sots-veguer d’Igualada 
fins a l’any 1375, quan el rei Pere el Cerimoniós va atribuir al comtat de Cardona la 
jurisdicció civil i criminal de tots els castells vinculats al comtat, entre els quals es 
trobava Castellolí; i es va heretar també l’antagonisme existent entre els Òdena i la vila 
d’Igualada.  

En aquests moments, la vila d’Igualada es trobava envoltada per les possessions dels 
vescomtes de Cardona. Quan el rei Pere el Cerimoniós va donar a violari al vescomte 
Ramon Folc la vila d’Igualada, els jurats de la vila es van queixar d’aquesta donació a 
les corts de Perpinyà l’any 1350, i a les de Montsó l’any 1388, degut a les arbitrarietats 
del comte de Cardona a la conca d’Òdena. Entre aquestes, hi havia la usurpació del 
castell de Castellolí quan, al extingir-se la seva branca castlana, el comte Hug de 
Cardona va prendre possessió dels drets dels castlans, en comptes de passar a mans 
del rei. 

A la segona meitat del segle XIV, el creixement demogràfic es va aturar a causa de la 
Pesta Negra, que va afectar a tota Europa. A la parròquia de Castellolí es 
comptabilitzen vint-i-vuit masos abandonats, la majoria dels quals són qualificats de 
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rònecs. Aquest despoblament podria haver estat agreujat per l’èxode de pagesos que 
fugien del jou senyorial i s’instal·laven a la vil·la d’Igualada, on podien gaudir dels 

avantatges laborals i fiscals que els oferien els seus consellers
3
.

La segona meitat del segle XV es caracteritza per un conjunt de circumstàncies: crisi 
de l’agricultura, epidèmies i la gran pressió dels senyors feudals sobre els pagesos, 
que provocaven un gran descontentament en la població. 

Entre els anys 1462 i 1472 va esclatar la primera Guerra dels Remences, 
protagonitzada per la pagesia de la Catalunya Vella, durant la segona meitat del segle 
XV, per reivindicar l'abolició dels “mals usos”. Es va entrelligar amb una guerra civil 
que va enfrontar el rei Joan II, que tenia el suport del comte de Cardona, amb la 
Generalitat de Catalunya, a la que li feia costat la ciutat d’Igualada. 
Les tropes reialistes de Joan II, recolzades pels francesos, van entrar al país intentant 
dominar les institucions catalanes. A finals de l’any 1472 les Capitulacions de 
Pedralbes, van posar fi a la guerra civil amb la victòria de la monarquia. Però aquest 
fet no va resoldre els problemes dels remences i va acabar esclatant la segona Guerra 
dels Remences (1484-1485).  
En aquests moments el castell de Castellolí, en mans de castlans i capitans, va 
recuperar de nou la seva importància. 
Finalment, el 21 d'abril de l’any 1486 el rei Ferran II d'Aragó va dictar la Sentència 
Arbitral de Guadalupe, que redimia els mals usos, previ pagament de 60 sous per mas, 
i abolia el dret a maltractar i molts altres abusos senyorials menors. Els pagesos es 
convertien així en els amos útils d’aquestes propietats, pagant un cens fix anual i uns 
drets d’entrada.  

Un cop superades les greus seqüeles del segle XV, es va iniciar un creixement lent 
però progressiu de la població i de l’economia, durant els segles XVI i XVII. Castellolí 
encetava aquesta nova etapa amb un conjunt de trets històrics consolidats, com eren 
la dependència senyorial, territorial i jurisdiccional vers els Cardona, l’extensió del 
terme municipal, la xarxa de camins, la dispersió de l’hàbitat, o una economia basada 

en l’explotació dels recursos agrícoles, ramaders i forestals
4
.

Durant el segle XVII, les dificultats econòmiques i polítiques de la monarquia 
espanyola van portar el regnat a la bancarrota. Felip IV i el comte-duc d’Olivares van 
idear la Unió d’armes, amb la finalitat d’aconseguir homes per engruixir el seu exèrcit, 
que lluitava a la Guerra dels Trenta Anys.  
Els nobles es van veure obligats a participar a la guerra aportant homes, amb les 
despeses al seu càrrec. Els pagesos es van veure afectats per l’augment de les tropes 
i per l’obligatorietat d’allotjar als soldats. 
El 7 de juny de l’any 1640, es va produir l’anomenat Corpus de Sang a Barcelona, un 
avalot protagonitzat per un grup pagesos, pel descontentament pels costos que estava 
ocasionant la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648).  
Aquestes revoltes populars es van estendre a moltes zones de Catalunya, entre elles a 
la Conca d’Òdena.  

3 MUSET PONS, A. (2008) El terme i el castell de Castellolí a l’època moderna (segles XVI-XVIII). Barcelona: 

Publicacions de Abadia de Montserrat: Ajuntament de Castellolí, p.11. 
4 Ibid., p.17. 
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El Corpus de Sang va significar el punt inicial de la revolta de Catalunya contra el 
govern del comte-duc Olivares, i el desencadenant de la Guerra dels Segadors (1640-
1659).  
Durant la Guerra del Segadors, el castell de Castellolí va jugar un paper important en 
la defensa del territori contra les tropes castellanes. 

La situació de clima bèl·lic va continuar a inicis del segle XVIII, amb la guerra de 
Successió a la corona espanyola (1701-14), en el marc d’un conflicte internacional 
d’abast europeu. 

Al segle XVIII, al camp es va anar imposant l’establiment d’un contracte d’explotació 
anomenat emfiteusi. Era un contracte indefinit on el masover podia explotar lliurement 
la terra a canvi de fer uns pagaments fixos a l’amo de la terra.  
Aquesta situació va afavorir la estabilitat social, que unida a l’expansió econòmica va 
provocar un augment de la població.  

Així doncs, un cop superada la greu crisis econòmica i social del segle anterior, i 
coincidint amb la represa del progressiu augment de la població al segle XVIII, una 
bona part de les cases i masies del terme van ser reformades o ampliades.  

Tot i que la situació econòmica havia millorat en general i la propera vila d’Igualada 
experimentava un fort procés d’industrialització, els pagesos de Castellolí encara 
seguien sotmesos a la jurisdicció feudal dels Cardona, que recaptaven forts impostos 
del terme . 

És durant el segle XVIII quan es va formar el nucli urbà de Castellolí, en variar la ruta 
del camí ral, deixant el congost de Capellades per passar pel coll el Bruc. El poble es 
va anar agrupant a redós del camí, formant l’allargassat nucli actual. 
Es van habilitar dos hostals: el de can Parera de l’Hostal, que era a la banda de ponent 
i el de can Llucià de les Parres, a l’altre extrem, que es beneficiaven del privilegi no 
escrit segons el qual els vassalls de Castellolí podien regentar hostals i vendre tota 
mena de queviures, beguda, blat i civada, sense cap mena de restricció ni taxa 

especial
 5
.

Els primers edificis documentats del nucli urbà es remunten al darrer terç del segle 
XVIII, construïts en una peça de terra del mas Francolí de la Pujada. Entre el anys 
1778 i 1779, Vicenç Francolí va llogar set solars situats entre la carretera i el torrent 
per a que s’hi construïssin habitatges adossats; l’any 1790 va fer dos nous 
establiments a la mateixa peça de terra, a favor de Jaume Atzet i de Valentí Oller. Dos 
anys més tard, el seu fill Maurici en va concordar un altre amb Josep Llorenç. 
Les parcel·les oscil·laven entre 5 i 12 m i eren propietat del mas Pujada, que cedia el 
dret d’ús als emfiteutes perquè hi construïssin els seus habitatges. A canvi, aquests 
havien de pagar l’entrada, el lloguer anual, un cens perpetu de 6 diners per la llicència 
de construcció al duc de Medinaceli, que era el senyor directe, i el valor corresponent a 
l’impost del Reial Cadastre. 
Entre els anys 1805 i 1807, Bonaventura de Viala, Llopis i Aguilera, propietari dels 
masos Aguilera de Piera i Perenoller de Castellolí, va establir tretze parcel·les per a 
construir-hi cases adossades en una peça de terra erma del mas Parera del 

Perelloner, situades entre la carretera i el torrent
6
.

5 MUSET PONS, A. (2008) El terme i el castell de Castellolí a l’època moderna (segles XVI-XVIII). Barcelona: 

Publicacions de Abadia de Montserrat: Ajuntament de Castellolí, p.64. 
6 Ibid., p. 93-95. 
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L’any 1834 Castellolí va passar a formar part del tot just nounat Partit Judicial 
d’Igualada. 

Fins a mitjans del segle XIX es va veure reforçat l’augment de població al terme: l’any 
1830 arribava als 358 habitants; l’any 1842 als 370 habitants; i va assolir un màxim 
poblacional l’any 1857 amb 780 habitants. 

A Castellolí, com a la resta de la Conca d’Òdena, es va produir un important 
creixement del conreu de la vinya. Els propietaris dels camps van fer contractes amb 
els pagesos pel sistema de la “rabassa morta”; és a dir, que mentre visqueren els 
ceps, els pagesos podrien treballar la vinya, però si es morien els ceps, el propietari 
podria contractar d’altres pagesos. 

Aquest període de bonança es va veure reflectit l’any 1856, quan un grup de 
propietaris benestants va fundar “La Brillante”, una societat recreativa. 
Tanmateix, aquesta creixença era motivada per diversos factors: pel període de pau 
que es vivia, el tràfec de compra-venda que originava el pas de la carretera, i pel 
beneficis dels vinyaters, gràcies al baix cost de producció del vi en relació amb el preu 
de venda . 

Però a partir de mitjans del segle XIX es va produir un important descens de població 
per les constants migracions del camp a la ciutat o a les zones industrialitzades. 
Tanmateix, aquesta disminució de la població es va veure afavorida per les 
conseqüències dels diversos conflictes bèl·lics, com la Guerra del Francès, a principis 
de segle, i les tres guerres carlines, a les dècades dels anys 30, 40 i 70.  

L’any 1879 va arribar la plaga de la fil·loxera a Catalunya, i a la comarca d’Igualada a 
partir de l’any 1882. 
A El daltabaix es reflecteix en xifres de població: dels 780 habitants, l’any 1857, es 
passa a 457 habitants, l’any 1900. 

A principis del segle XX, els partits polítics a tota l’Europa occidental canalitzaven 
públicament les diferents tendències polítiques, les quals eren la forma aparent que 
agafaven les tendències socials dominants: dretes i esquerres. 
A la societat la Brillant, que havia esdevingut el casino de senyors, l’hi sortia ara la 

competència: el Centre Fraternal, l’any 1915
7
.

Als anys trenta hi havia dues germandats de pagesos: la de la Sala i la de cal Betes. 

L’any 1936, després del cop d’Estat del 18 de juliol, amb l’Alzamiento Nacional, els 
partits fidels a la República varen formar les Milícies Antifeixistes, encarregades de 
controlar i neutralitzar elements reaccionaris i feixistes. Aquestes milícies perseguien 
persones de dretes, de moviments catòlics i missaires, gent d'ordre, tant rics com o 
pobres i, en alguns casos, també catalanistes, votants de Unió Democràtica.  

L’any 1936 van ser incendiada i arrasada l’antiga parròquia de Sant Vicenç, segons 
alguns testimonis per gent d’Esparraguera, i destruït el seu arxiu parroquial.  

7 CASTELLAR-GASSOL, J. (1989) Castellolí, Mil anys d’història. Castellolí: Amics de Castellolí, Ajuntament, p. 

103. 
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El desenllaç final de la Guerra Civil va suposar la ruptura de les formes tradicionals de 
convivència, presents a molts pobles de la Catalunya interior, on la correlació de forces 
havia estat dominada pels estaments tradicionals. 

El període de la postguerra, caracteritzat pels problemes vinculats a la manca de 
recursos econòmics, no va suposar una gran dificultat a una població en bona part 
dedicada a les activitats agrícoles. 

3.3. INTRODUCCIÓ TOPONÍMICA, L’ESCUT MUNICIPAL I LA BANDERA 

Toponímia: 

El topònim de Castellolí està format pel mot del llatí vulgar Castellu “castell”, i de 
l’antropònim germànic Odelin “Odelí”. Es te constància documental de l’existència, 
poques dècades abans de l’any 1000, d’un personatge anomenat Eulinus que va fer 
edificar el castell per a defensar-se de les escomeses dels sarraïns. 

Les primeres referències documentals on s’esmenten les formes més antigues del 
topònim són en llatí: Kastro Odolino (l’any 989), Castrum Audelino (l’any 990), Kastrum 
Audelini (l’any 1004), Castrum Odolino (l’any 1046), Chastel Auduli (l’any 1077), 

Chastrum Olini (l’any 1260)
8
.

El seu gentilici és castelloliencs i castellolinenques. 

Escut i bandera: 

8 CASTELLAR-GASSOL, J. (1989) Castellolí, Mil anys d’història. Castellolí: Amics de Castellolí, Ajuntament, p .27. 
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L’escut del municipi és un element identificador i també esdevé un signe d’identitat 
clau per a la població. Tanmateix Castellolí encara no gaudeix d’un escut municipal 

reconegut per la Generalitat
9
.

3.4. LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 

Població: 
La superfície del terme municipal de Castellolí és de 25,28 Km², amb una població, 
segons el cens de l’any 2017, de 599 habitants. Per tant, la seva densitat demogràfica 
és de 23,69 habitants per Km². 

Les estadístiques poblacionals de Castellolí d’abans de mitjan segle XIX són només 
indicatives. A la fi del segle XIV la població era de 27 focs, xifra que va disminuir de 16 
i a 20 als segles XV i XVI. Al segle XVII el terme parroquial de Castellolí tenia 13 cases 
i la sufragània de Sant Feliu de la Vall en tenia 9.  
El cens del segle XVIII es va mantenir baix (156 habitants l’any 1719 i 223 habitants 
l’any 1787) i va assolir un màxim poblacional l’any 1857 amb 780 habitants. Des 
d’aleshores la població va iniciar un descens, accentuat per la crisi de la fil·loxera (457 

habitants l’any 1900)
 10

.

Evolució demogràfica al segle XX: 

 Font: Idescat. Estadística de població 

Aquest descens poblacional va ser compensat fins a la dècada dels anys cinquanta del 
segle passat (556 habitants l’any 1950). A partir d’aquest moment es va tornar a iniciar 

9
Pot consultar-se a la pàgina web de la Generalitat on es relacionen els escuts i banderes oficials i la 

legislació vigent per a dur a terme les sol·licituds corresponents: www.municat.gencat.cat/municat 

10AA.DD. (1992) Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol. VI: “Osona i el Ripollès”. Barcelona: 

Enciclopèdia Catalana, p. 350. 
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novament un lleuger descens (528 habitants l’any 1960; 439 habitants l’any 1970; 452 
habitants l’any 1981 i 435 habitants l’any 1991).  

Des de principis del segle XXI s’està produint un cert increment poblacional (427 
habitants l’any 2000; 519 habitants l’any 2010 i 599 habitants l’any 2017). 

Activitat econòmica: 

 Font: Idescat. Estadística de població 2015.

Castellolí és un municipi bàsicament residencial, i la major part de la població activa 
que hi viu treballa fora del terme municipal, principalment als centres industrials i de 
serveis de la comarca de l’Anoia i de l’àrea metropolitana de Barcelona.  

El sector econòmic més considerable és el sector serveis, seguit per la indústria, per 
l’agricultura i per la construcció, que ha patit una enorme davallada degut al context de 
crisis econòmica. 

En quant al sector serveis, cal fer esment de l’impuls que representa el Parcmotor 
Castellolí per al desenvolupament econòmic del terme. 
Tanmateix, el municipi acull l’únic abocador de residus perillosos de Catalunya. 

El nombre d’activitats industrials al municipi es basa en empreses del sector tèxtil que, 
junt amb una indústria de cartonatges, una indústria química i un escorxador de conills 
són les empreses més representatives11. En destaca el Polígon Industrial Can Parera. 

Pel que fa al sector primari, predomina l’activitat agrícola per sobre de l’activitat 
ramadera. Pel que fa a la ramaderia, no té cap pes en l’economia del municipi. 

11AA.DD. (1992) Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol. VI: “Osona i el Ripollès”. Barcelona: 

Enciclopèdia Catalana, p. 350. 
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En quant a l’agricultura, els principals conreus són els cereals (ordi, blat, civada) per 
damunt d’altres conreus, com poden ser la vinya i, ja en proporcions molt menors, les 
hortalisses i els ametllers. 

3.5. EQUIPAMENTS I ACTIVITATS SOBRE EL PATRIMONI 

Castellolí compta amb una sèrie d’equipaments patrimonials de caràcter públic: 

 L’Arxiu Municipal (fitxa nº 171). Des de l’any 1992 l’Oficina del Patrimoni
Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona desenvolupa un programa de
suport als arxius municipals de la província de Barcelona. L’arxiu de Castellolí
forma part de la Xarxa d’Arxius de la Diputació de Barcelona. S’hi conserva la
documentació generada per la pròpia administració local.

 Local Municipal El Centre. Espai polivalent que funciona d’alberg per a acollir
els pelegrins que fan el camí de Sant Jaume. També es lloga per a particulars.

 Local Municipal la Cooperativa (fitxa núm. 20). És un espai d’estudi i lectura i
també lúdic, destinat a tots els veïns de Castellolí.

 Sala Polivalent la Brillante (fitxa núm. 19). És un espai multifuncional on s’hi
celebren tot tipus d’actes relacionats amb la festa major, teatre, concerts, balls,
carnestoltes, actes nadalencs, etc.

 Bibliobús Montserrat. És una biblioteca mòbil que disposa dels mateixos
serveis i té el mateix tipus de fons que una biblioteca estable. És un servei
pensat per a la cultura, la informació i el lleure, obert a tothom, i els serveis que
ofereix són gratuïts. Està informatitzat i en connexió amb la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, de la qual forma part.

Tanmateix, cal fer esment del paper difusor que fa la revista L’Informatiu de 
Castellolí des de l’any 2008. 

D’altra banda, el municipi compta amb diversos itineraris senyalitzats per a fer-hi 
senderisme: 

 Ruta de Les coves de Can Llucià i la Font del Ferro.

 Ruta Lila: “Les Fonts de Castellolí”.

 Ruta Verda: “Les Fonts de Castellolí”.

 Itinerari Blau: “Les barraques de pedra seca. Cal Tardà”.

 Itinerari Vermell: “Les barraques de pedra seca. Els Marges”.

 Camí de Sant Jaume.

 Camí Ignasià.

 Sender GR-172.

 Sender PR-C119.

El municipi de Castellolí forma part de Natura Local, projecte global integrador d’eines 

tecnològiques, tendències en difusió i treball de camp, per a promocionar el patrimoni 

natural local. Es tracta d’una aplicació mòbil que permet utilitzar el mòbil com a 
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navegador per a guiar i conèixer les singularitats de les rutes autoguiades dels 

diversos municipis que hi participen (www. naturalocal.net). 

Finalment, Castellolí compta amb diverses associacions, entitats i grups culturals: 

 Comissió de Reis

 Coral d’Aulí

 Comissió de Festes

 Grup de teatre La Brillante

 AMPA CEIP Castellolí
 Consell Parroquial
 Societat de Caçadors de Castellolí
 ADF Castellolí
 Fútbol AMPA Castellolí
 Penya Blaugrana Castellolí
 Secció Motociclista de Castellolí
 Amics Ciclistes de Castellolí
 Salta Marges
 La Fal·lera
 Teatre Aulí
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4. METODOLOGIA 
 
 

4.1. MARC TEÒRIC 
 
Aquest inventari ha estat realitzat per encàrrec de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, a petició i en col·laboració amb l'Ajuntament de Castellolí per 
a realitzar un recull del patrimoni local d’aquest municipi.  
L’objectiu d’aquest treball és la recopilació exhaustiva de tots els elements 
susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars pels seus valors històrics, 
artístics, simbòlics o identitaris, seguint els criteris establerts per la citada Oficina. 
De cada bé cultural s’ha redactat una fitxa amb totes les dades que s’han pogut 
recopilar. Els elements han estat agrupats per ens patrimonials i, dins dels mateixos, 
ordenats en grups tipològics, en base a un treball previ de documentació bibliogràfica, 
d’arxius o d’informació oral, un treball exhaustiu sobre el terreny i un posterior treball 
de gabinet.  
Cal considerar el Mapa de Patrimoni Local com una eina dinàmica i activa, un 
element viu on s’hi poden afegir nous béns perquè es consideri oportú o apareguin 
elements desconeguts en el moment de la realització del treball, o se’n poden haver de 
treure per motius diversos, com la seva desaparició o els canvis de criteris. S’ha 
d’entendre com una font d’informació bàsica que permet la recollida sistemàtica 
d’aquells elements que s’han preservat del passat o s’han incorporat recentment, i que 
han esdevingut un referent per ajudar a definir el tarannà i el territori d’una comunitat. 
Així, no tan sols es recullen aquells béns patrimonials immobles (edificis, conjunts 
arquitectònics, elements arquitectònics o jaciments arqueològics) o mobles (elements 
urbans, objectes, col·leccions) o del patrimoni documental (fons d’imatges, fonts 
documentals i fons bibliogràfics) o del natural (zones d’interès natural i espècimens 
botànics singulars), sinó que també s’han inclòs tots aquells elements del patrimoni 
immaterial (manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral i música i 
dansa), més subjectes a les variacions culturals. 
 
Es tracta d’un instrument de coneixement de la globalitat del patrimoni local que 
ha de permetre tant la realització de tasques d’investigació i protecció (històrica, 
etnològica, natural...) com l’establiment de mesures per a la seva protecció i 
conservació i ha de facilitar el seu accés públic; així com la planificació de la seva 
rendibilització social; l’elaboració de programes de difusió (rutes didàctiques i/o 
turístiques, publicacions, jornades de debat, conferències,...); la presa de decisions en 
el planejament urbanístic, la planificació de la senyalització, etc. 
 
La redacció de les fitxes de l’inventari es fa d’acord amb la base de dades facilitada 
per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i correspon a la 
següent tipologia: 
 
1. Patrimoni immoble: 

1.1. Edificis 

1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics 

1.4. Jaciments arqueològics 

1.5. Obra civil 

2. Patrimoni moble: 
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2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

3. Patrimoni documental: 

3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documental 

3.3. Fons bibliogràfic 

4. Patrimoni immaterial: 

4.1. Manifestacions festives 

4.2. Tècniques artesanals 

4.3. Tradició oral 

4.4. Música i dansa 

4.5. Costumari 

5. Patrimoni natural: 

5.1. Zones d’interès natural 

5.2. Espècimens botànics singulars 

 
S’ha utilitzat el model de fitxa facilitat per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona, que conté les següents informacions: Codi; Número de Fitxa; Àmbit; 
Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús Actual; 
Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; 
Emplaçament; Longitud; Latitud; Altitud; Accés; Número de negatiu; Altres; Historia; 
Bibliografia; Protecció; Inventari; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de 
modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 
S’han intentat establir uns criteris de selecció, prioritzant els elements que s'han 
considerat rellevants pel seu valor material, col·lectiu o natural, que són testimoni de 
l’ocupació humana d’un territori, i que permeten tant obtenir un panorama complert de 
l’assentament rural, com de la realitat patrimonial del poble. 
D’altra banda, s’ha evitat valorar els elements només per la seva antiguitat, i s’han 
tingut en compte altres aspectes més específics i individuals. 
Com a materials inventariables, en primer lloc, s’han inclòs tots aquells elements 
documentats per altres institucions i recollits en els següents organismes: 
 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Elements urbans i mobles. 
Generalitat de Catalunya. 

- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Carta 
Arqueològica. Generalitat de Catalunya. 

- Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
Ajuntament de Castellolí. 
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4.2. PROCÉS DE TREBALL 
 

 
L’odre de les fases de treball recomanat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona s’inicia amb el buidat bibliogràfic, seguit del treball de camp i, 
finalment, l’elaboració de les fitxes i la redacció de l’informe.  
Tot i així,  un cop feta la recerca bibliogràfica, i degut a les dificultats de la pròpia 
naturalesa del treball de camp (edificis tancats, dificultat per a trobar els propietaris o 
llogaters i lentitud a la hora de realitzar les entrevistes) es va optar per intercalar el 
treball de camp amb l’elaboració de les fitxes. Finalment, es va dur a terme la redacció 
de la present memòria. 
 
 
 

4.2.1 FASE PRÈVIA DE DOCUMENTACIÓ 
 
La primera fase pretén donar una base documental al projecte, a partir del buidatge de 
diversos arxius històrics, fons i biblioteques. La recerca bibliogràfica es va centrar en el 
fons de la Biblioteca de Catalunya, i els de la xarxa de biblioteques públiques de la 
Diputació de Barcelona i el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes.  
S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com la 
Catalunya Romànica, o el Costumari de Joan Amades, però d’altres ben concretes 
com els llibres de CASTELLAR-GASSOL, J. (1989) Castellolí, Mil anys d’història i el de 
MUSET PONS, A. (2008) El terme i el castell de Castellolí a l’època moderna (segles 
XVI-XVIII). 
També es van obtenir algunes referències isolades de la història local de la zona.  
 
Aquestes consultes van permetre obtenir importants referències, que van aportar 
valuosa informació a la recerca. 
 
Biblioteques consultades: 

- Biblioteca de Catalunya. 
- Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
- Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.  
- Biblioteca Central d’Igualada. 
- Biblioteca de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
- Biblioteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 
Centres i institucions consultats: 

- Museu Arqueològic de Catalunya. 

- Museu Geològic del Seminari de Barcelona. 

- Museu d’Història de Sabadell. 

- Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. 

- Consell Comarcal de l’Anoia. 

- Centre Excursionista de Catalunya. 

- Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya. 

- Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya. 

- Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 
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Arxius consultats: 
- Arxiu Comarcal de l’Anoia.  
- Arxiu Municipal de Castellolí. 
- Arxiu General de la Diputació de Barcelona. 
- Arxiu Nacional de Catalunya. 
- Arxiu de la Corona d’Aragó. 
- Arxiu Episcopal de Vic. 

 
Arxius fotogràfics: 

- Fons documental. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de 
Barcelona. SPAL. 

- Institut Cartogràfic de Catalunya. Cartoteca. 
- Fons de Montserrat Sagarra i Zacarini (Arxiu Nacional de Catalunya). 
- Arxiu fotogràfic de Catalunya. Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
- Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. 

 
Inventaris consultats: 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA). 
- Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (CC.AA.). 
- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC). 
- Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

Ajuntament de Castellolí. 
- Catàleg de masies i cases rurals de Castellolí. Ajuntament de Castellolí. 

 
Cal incloure tanmateix els següents inventaris, que s’han consultat via telemàtica: 

- Mapa de municipis amb camins ramaders: web amb indicació dels camins 
classificats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/ 

- Arbres monumentals de Catalunya. inventari dels arbres monumentals de 
Catalunya i els arbres d'interès local i comarcal:  

 www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem. 
- Mapa dels Espais inclosos en el PEIN i les seves dades de l’aprovació:  

www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem. 
- Xarxa natura 2000, xarxa europea d'espais naturals protegits:  

www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem. 
- Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya:  

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/ 
 
Pel que fa a la planimetria emprada, s’han utilitzat els mapes virtuals de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, del municipi de Castellolí: topogràfic de 1:25.000; topogràfic 
de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:25.000.  
 
 
 

4.2.2 TREBALL DE CAMP 
 
Per tal d’organitzar i facilitar el treball de camp, es va decidir dividir el terme en 
diferents zones, i es va procedir a fer les visites de tots els elements escollits durant la 
fase prèvia de documentació. 
 
Les diverses reunions amb persones coneixedores del municipi, amb afeccionats a la 
història local i al patrimoni natural, i amb propietaris o masovers de finques, van servir 
per establir les bases del que havia de ser la recerca.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/
file:///C:/Users/Virgi/Desktop/TAVÈRNOLES/MEMÒRIA/-%09GENERALITAT%20DE%20CATALUNYA.%20PARCS%20NATURALS:%20http:/www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/
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A continuació, es van dur a terme les visites que no havien resultat profitoses en el 
decurs de la primera ronda, i es van anar completant les fitxes de la resta de béns. 
Alguns elements no es van poder localitzar degut al seu estat ruïnós, per trobar-se 
emboscades o amagades per la vegetació, o bé dins de finques on no va ser possible 
l’accés.  
 
Durant el treball de camp, es van fotografiar en format digital els elements fitxats. Tot i 
així, de forma excepcional no es van poder obtenir fotografies d’alguns elements, per 
tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i s’han utilitzat les 
fotografies facilitades per l’ajuntament de Castellolí. 
Tanmateix, es necessari puntualitzar que algunes masies es van haver de fotografiar 
de lluny, per trobar-se dins d’una propietat tancada, amb presència de gossos, i no 
trobar a cap dels propietaris en aquell moment. 
 
 
 

4.2.3 TREBALL DE GABINET 
 
El treball de gabinet s’ha intercalat amb el treball de camp, redactant les fitxes segons 
anàvem obtenint les dades i paral·lelament, cercant informació sobre legislació, 
protecció legal, dades econòmiques i socials del municipi, plans estratègics i de 
sostenibilitat, boscos, biodiversitat, cartografia.  
 
El treball de gabinet ha consistit en: 

 Consulta de la informació bibliogràfica i d'obres de caire general. Ex. Gran 
Geografia Comarcal de Catalunya, Catalunya Romànica, Gran Enciclopèdia 
Catalana...). 

 Recerca d’informació de caire general del municipi (història local, dades del 
medi físic, econòmiques, etc.). 

 Consulta de centres de documentació i informació. Ex. Àrea de Coneixement i 
Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Arxiu 
Comarcal de l’Anoia, etc. 

 Estudi de la planimetria de Castellolí, per tal de dur a terme un primer 
acostament geogràfic al municipi. 

 Elaboració de la primera selecció dels elements. 

 Organització de les visites del treball de camp. 

 Processament de la informació obtinguda en el decurs del treball de camp. 

 Procés de consultes personals. 

 Selecció i tractament de les fotografies. 

 Redacció de les fitxes de la base de dades. 

 Redacció de la present memòria tècnica. 

 Repàs de les fitxes elaborades. 

 Gravació del fitxer de la base de dades. 
 
Les fitxes de cada element de l’inventari s’han elaborat amb la informació documental i 
la informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica com escrita o oral, i s’ha dut a 
terme una anàlisi i un diagnòstic concret sobre la rellevància, potencialitat i possibilitats 
del patrimoni cultural de Castellolí. 
 
La fase final del treball ha consistit en redactar la present Memòria, amb totes les 
dades obtingudes i fetes les pertinents valoracions.  
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI  
 
 

5.1. ELEMENTS FITXATS I NO FITXATS 
 

S’han fitxat un total de 195 elements del patrimoni cultural i natural de Castellolí, amb 
una gran diversitat de categories: 
 
 

Àmbits/Tipologies      Codi Nombre              % 
Àmbits 

 Nombre             % 
Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE 
Edificis  1.1 
Conjunts arquitectònics 1.2 
Elements arquitectònics 1.3 
Jaciments arqueològics 1.4 
Obra civil 1.5  

   135           69.23%    
 
 

                          
     94               48,20% 
       2                 1,02%    
     22               11,37%   
       9                 4,61%  
       8                 4,10% 

PATRIMONI MOBLE 
Elements urbans  2.1 
Objectes  2.2 
Col·leccions  2.3 

    12             6.15% 
 
 

                         
      3                  1,54%      
      2                  1,02%   
      7                  3,59%        

PATRIMONI DOCUMENTAL 
Fons d’imatges  3.1 
Fons documentals  3.2 
Fons bibliogràfics  3.3 

    11             5.64% 
 
 

                         
      4                  2,05%           
      7                  3,59%        
      0                  0,00% 

PATRIMONI IMMATERIAL 
Manifestacions festives  4.1 
Tècniques artesanals  4.2 
Tradició oral  4.3 
Música i dansa  4.4 
Costumari  4.5 

     11            5.64% 
 
 

                         
      5                  2,56%        
      0                  0,00% 
      2                  1,02% 
      4                  2,05% 
      0                  0,00% 

PATRIMONI NATURAL 
Zones d’interès  5.1 
Espècimens botànics  5.2 

     26           13.33% 
 

                         
    24                12,30%            
      2                  1,02% 

                                    
TOTALS 

 
    195              100% 
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Tipologia dels elements inventariats 
 
 

 
 

 
 
 
S’observa, per la quantitat de fitxes, una preeminència dels elements de patrimoni 
immoble, especialment els edificis, sobre la resta. El volum del patrimoni immoble, 
amb un 69,23%, esdevé tan significatiu pel fet que comprèn edificis, conjunts 
arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil. 
 
L’element tipològic més representats és l’edifici (48,20%), seguit de les zones d’interès 
(12,30%) i de l’element arquitectònic (11,37%).  
 
Els següents elements tipològics més representats són els els jaciments arqueològics 
(4,61%); l’obra civil (4,10%), i les col·leccions i els fons documentals, representant 
cada un d’ells un 3,59% del total. 
 
També destacen el nombre de manifestacions festives (2,56%), seguit per la música i 
dansa i els fons d’imatges, que representen la mateixa proporció (2,05%). El 
segueixen els elements urbans (1,54%). 
 
En les darreres posicions es troben els conjunts arquitectònics, els objectes, la tradició 
oral i els espècimens botànics, representant cada un d’ells l’1,02 % del total.  
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1% 
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Elements no fitxats: 
 
En la realització de l’inventari s’han descartat els elements de patrimoni poc 
representatius dels valors originals d’un estil o una època concreta; bé per formar part 
d’un conjunt indeterminat dins del volum construït, bé perquè ha perdut en el decurs de 
la història, aquells trets característics que el feien rellevant o bé perquè s’han destruït. 
També s’han descartat alguns elements que no s’han pogut localitzar. 
 
D’altra banda, i pel que fa al patrimoni documental, s’han descartat elements dels que 
és desconeix la seva ubicació, i dels que no es disposa de la suficient informació per a 
redactar la corresponent fitxa. 
 
En quant a les manifestacions festives, s’han descartat aquelles que són molt similars 
a les que es celebren a d’altres poblacions i que no tenen cap tret distintiu o 
característic. 
 
 
 

5.2. PATRIMONI IMMOBLE 
 
  
 

      
 
En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament del 
Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellolí. 
També s’ha utilitzat l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura 
de la Generalitat. 
 
Edificis: 
Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 94 elements.  
S’han inclòs el castell de Castellolí (fitxa nº 17), el balneari de la Puda de Francolí 
(fitxa nº 1) i els principals llocs de culte: Sant Vicenç de Castellolí, església vella (fitxa 
nº  25), Sant Pere i Sant Feliu de la Vall d’Aguilera (nº 24) i el santuari de la Mare de 
Déu del Remei (fitxa nº 22). 
 
Al municipi resten moltes masies escampades arreu del territori, entre les que 
destaquen cal Parera (fitxa nº 14), cal Muset (fitxa nº 13), ca n’Aguilera (fitxa nº 2), cal 
Francolí de Sant Feliu (fitxa nº 5), cal Llucià de les Parres (fitxa nº 12), cal Tardà (fitxa 
nº 11) i cal Jaume Brugés (fitxa nº 6), entre moltes d’altres. 
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Tanmateix, en destaca el gran nombre de barraques de pedra seca esteses per tots 
els indrets del terme municipal. En són exemples les de la Vinya del Rei Gran (fitxa nº 
136), la Vinya del Maurici (fitxa nº 133), ca la Marieta Gran (fitxa nº 91) o la dels 
Marges Gran (fitxa nº 151). 
 
Conjunts arquitectònics: 
Dins d’aquesta tipologia s’han inclòs només 2 elements: les cases de l’Avinguda de la 
Unió (fitxa nº 29) i el Parcmotor Castellolí (fitxa nº 30). 
 
Elements arquitectònics: 
S’han inventariat 22 elements. Es tracta d’una banda, de mostres del passat agrícola 
del poble, majoritàriament ubicats a l’entorn de les diferents masies, i de l’altra, 
d’alguns elements arquitectònics que formen part d’un altre element o edifici. 
 
Jaciments: 
Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat 9 elements. El patrimoni arqueològic de 
Castellolí planteja encara força més interrogants que no pas certeses. Malgrat 
aquestes circumstàncies, l’antiguitat del poblament del municipi permet inferir que es 
tracta d’un territori amb un subsòl patrimonialment ric.  
 
Obra civil: 
Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 8 elements. Es tracta majoritàriament dels 
diferents camins que recorren el terme.  
 
 
  

5.3. PATRIMONI MOBLE 
 

 

 
 
 
Dins d’aquest àmbit s’han inventariat 12 elements, que s’adapten a les tres tipologies 
de patrimoni moble: elements urbans, objectes i col·leccions.  
 
Tot i que els béns mobles inclosos en aquest inventari són escassos, és evident que 
existeixen molts més dels que s’han inventariat. No s’ha pogut accedir a l’interior de 
moltes cases, i en algun casos no s’ha donat permís per documentar determinats 
béns.  
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Pel que fa als elements urbans, s’han documentat sobretot els monuments 
commemoratius repartits pel nucli urbà, i les fonts urbanes. 
 
En quant a les col·leccions, s’han documentat els gegants i els materials custodiats als 
museus. 
 
Només s’han documentat 3 objectes.  
 
 
 

5.4. PATRIMONI DOCUMENTAL 
 
 

 
 
 
El fons documental conservat és escàs i es va seleccionar tot el que es va poder 
localitzar.  
 
En quant a fons fotogràfics, s’han inclòs: l’Arxiu fotogràfic de Castellolí (fitxa nº 188), i 
les fotografies de Castellolí a l’Arxiu Comarcal de l’Anoi (fitxa nº 167), a la Memòria 
Digital de Catalunya (fitxa nº168) i al fons de Montserrat Sagarra i Zacarini (fitxa nº 
169), tots aquests de titularitat pública. 
 
En quant a fons documentals es troben: els públics, que són l’Arxiu Municipal (fitxa 
nº171), i els fons de Castellolí a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (fitxa nº 173), a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya (fitxa nº 174) i a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa nº 81); i els 
privats: entre els que es troben l’Arxiu Episcopal de Vic (fitxa nº48) i el Llibre de les Set 
Sivelles (fitxa nº 161). 
És possible que existeixi documentació històrica i imatges fotogràfiques que estan en 
mans de particulars que ja no viuen al municipi i/o sense classificar en diversos arxius. 
Tanmateix, aquest tipus de documentació resulta summament delicada de tractar ja 
que, quan es tracta de fons particulars, els seus titulars acostumen a no voler 
publicitat.  
 
Per últim, esmentar que no hi ha cap element inventariat com a fons bibliogràfic. 
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5.5. PATRIMONI IMMATERIAL 
 

 

 
 
Entre els elements de patrimoni immaterial, destaquen els relacionats amb la tradició 
oral i les manifestacions festives. 
 

S’han inventariat 2 llegendes: En Ramon de Roc Estret i la Maria Deus (fitxa nº 159) i 
la del castell de Castellolí (fitxa nº 158). 
 
En quant a manifestacions festives, s’han inventariat 5 elements: la Caminada 
Castellolí- Montserrat (fitxa nº 176), la Festa de Sant Feliu de la Vall Aguilera (fitxa nº 
68), la Festa Major d’hivern (fitxa nº 70), la Festa de Sant Vicenç (fitxa nº 60) i la Tuga 
Trail Castellolí (fitxa nº 71). 
 
Pel que fa als elements relacionats amb la música i la dansa, s’han inclòs els diversos 
goigs que s’han pogut documentar. Són els de la Mare de Déu del Remei (fitxa nº 67) i 
els de Sant Vicenç (fitxa nº 130). 
També la Cançó de Captiri (fitxa nº 177) i Caramelles de Castellolí (fitxa nº 66). 
 
Finalment, no s’han recollit ni tècniques artesanals ni cap element del costumari. 
 
Els elements relacionats amb el cicle festiu, amb la música i la dansa i amb el 
costumari, són el resultat d’un teixit social dinàmic i desenvolupat, que s’adhereixen en 
una sèrie d’entitats culturals i veïnals. 
Alguns d’ells són relativament moderns i d’altres són compartits amb el costumari 
català (llegendes, sardanes, cançons, etc.), per la qual cosa no s’han inventariat. En 
aquesta tipologia, sovint es fa difícil triar el que és propi d’un municipi del que és més 
genèric a nivell comarcal o estatal. 
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5.6. PATRIMONI NATURAL  
 

 
Els elements inventariats dins del Patrimoni Natural són 26, diferenciats entre els 
espècimens botànics i les zones d’interès natural. En un municipi que té una gran part 
del seu territori dins de zona forestal, s'hi documenten diversos indrets naturals i llocs 
d'interès paisatgístic, com la Vall de Sant Feliu (fitxa nº 182), els Pèlags (fitxa nº 165) o 
el Torrent dels Algüells (fitxa nº 183); i els diversos jaciments paleontològics presents a 
tot el terme, com el de cal Marbres (fitxa nº 51), el de Castellolí (fitxa nº 80), el de Puig 
Aguilera (fitxa nº 50) i el del Bruc (fitxa nº 166). 
També en destaquen espais que tenen un significat històric, com les fosses comunes 
de la guerra civil a la Casella de can Soteres (fitxa nº 78) i a la Fembra Morta (fitxa nº 
77). 
 
Hi ha 24 elements inventariats com a zona d’interès natural, i únicament 2 espècimens 
botànics singulars amb un alt interès botànic. 

 
 
 

5.7. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FITXATS 
 
 

5.7.1. ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ 
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Més de la meitat dels béns inclosos al present Mapa de Patrimoni Cultural es troben 
protegits legalment. De l’altra meitat, la major part d’elements no gaudeixen de cap 
tipus de protecció; i en la mateixa proporció, una petita part es troben protegits 
físicament i l’altra, legal i físicament.  
 
 
Elements protegits per normativa general: 
 
Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 11 d’octubre de 1993) són 
tres: 

o Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), declarats pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

o Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), objecte de protecció i catalogació per part 
dels municipis. 

o La resta de béns integrants de l’ampli patrimoni cultural català (BIPCC). 
 

Pel que fa als BCIN val a dir que es corresponen amb els BIC (Bé d’Interès Cultural), 
categoria establerta per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
En ambdós casos es consideren BCIN tots aquells elements fortificats que es troben 
emparats pel Decret de 22 d’abril de 1949 (o “decret dels castells”), el qual menciona 
que tots els castells d’Espanya, sigui quin sigui el seu estat de ruïna, queden sota la 
protecció de l’Estat, prenent la categoria de Bé d’Interès Cultural. Després d’un 
inventari inicial, el 1968 se’n va fer un de nou que incloïa un nombre força alt 
d’elements. Tot i això, a mitjans dels anys 80 del segle passat, la Generalitat de 
Catalunya va refer el llistat de béns catalans inclosos als inventaris. El Ministeri va 
donar d’alta 1501 registres d’aquesta nova relació amb la categoria de BIC (a 
Catalunya, a partir de 1993, passaren a ser BCIN).  
 
Dins del terme municipal de Castellolí hi ha un element catalogat com a BCIN: Castell 
de Castellolí. (R.I.) - 51 - 0005365 – 00000. 
 
Pel que fa a la categoria BCIL, s’ha de tenir en compte que ho són tots aquells 
elements inclosos dins d’un catàleg municipal redactat abans de la Llei 9/1993, de 
Patrimoni Cultural Català, o bé, tots aquells ja inclosos en Catàlegs de protecció 
aprovats.  
 
Pel que fa a aquesta categoria, Castellolí és un municipi amb menys de 5.000 
habitants, fet pel qual és competència del Consell Comarcal de l’Anoia la declaració 
dels béns amb aquesta protecció.  
Actualment hi ha 2 elements protegits com a BCIL: 

 Sant Vicenç de Castellolí, segona església parroquial  

 Església de Sant Feliu de la Vall, o Sant Pere i Sant Feliu de la Vall d'Aguilera 
 
 
Elements protegits per normativa local: 
 
La redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castellolí s’executà 
l’any 2014. Un dels aspectes relacionats amb el patrimoni cultural del que s’encarrega 
el POUM és la regulació i protecció dels elements d’interès històric, arquitectònic, 
artístic i paisatgístic del terme, mitjançant l’elaboració d’un Catàleg de Béns a 
Protegir. 
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Els béns objectes de protecció es classifiquen en les tipologies següents: 
a) Patrimoni construït: 

 Habitatge 

 Edifici cultural 

 Edifici industrial 

 Element 

 Balneari 

 Església 

 Element arquitectònic 

 Pedra seca 
b) Camí 
c) Fonts 
d) Béns d’Interès Natural: 

 Balma 

 Cova 

 Arbres 

 Indret 

 Turó 

 Jaciment geològic 
 

Relació d’elements protegits segons el Catàleg de Béns a protegir del POUM (2014): 

 Can Pere Jan (can Junyent) 

 La Cooperativa 

 La Fàbrica 

 La Brillante 

 Cal Soteras, poble 

 Cal Parera 

 Cartell nitrato de Chile 

 Balneari de la Puda de Francolí 

 Capella de Sant Feliu 

 Capella de la Concepció. Cal Tardà 

 La torre dels Moros 

 Castell de Castellolí 

 Església de Sant Vicenç 

 Cova de cal Tarddà 

 Cova del Sostre 

 Torrent d’Augüells, des de les passeres el Xuclador 

 Cova de l’Isidre Serra 

 Els Pèlags 

 El camí de cal Muset al pla dels cireres 

 El caminet d’accés al castell 

 Coves de cal Llucià 

 Les Pinasses de la font del Ferro 

 La vall de Sant Feliu 

 La muntanya de la Mel, a la Puda 

 La Roca Cagadora 

 Els “esterrers” (badlans o xaragalls) de ca la Rosària 

 Fòssils numulitis (llenties del Pla dels Ninots 

 Esculls eocènics de Castellolí 

 Els “esterrers” (badlans o xaragalls de cal Francolí de la Pujada 
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 La font de cal Francolí 

 La font de can Tardà 

 La font de ca n’Alzina i entorn 

 La font del Ferro 

 La font de la Puda 

 Les Fontetes 

 La font de l’hort de la Cova 

 La font dels Masets 

 La Creueta 

 Les barraques de pedra seca 

 Els Marges 
 

 
Cal afegir que un bon nombre d’elements inventariats del municipi es troben 
prèviament inclosos dins d’un inventari: 
 
L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està gestionat per la Secció 
d’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de l’Àrea de Coneixement i Recerca de la 
Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Iniciat l’any 
1982, i amb diverses actualitzacions i ampliacions posteriors, aquest inventari inclou 
els béns integrants en les tres categories de protecció que estableix la Llei 9/1993: 
béns culturals d’interès nacional (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta 
de béns integrants de l’ampli patrimoni cultural que defineix la llei. 
 
A l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat es documenten els següents 
elements de Castellolí: 

 Baneari de la Puda 

 Can Muset 

 Can Parera 

 Can Pere Jan 

 Castell 

 Fàbrica tèxtil 

 Les Moreres 

 Mare de Déu del Remei 

 Mausoleu de Francesc Aguilera 

 Sant Feliu de la Vall 

 Sant Vicenç, segona església 

 Sant Vicenç 

 Teuleria de cal Muset 

 Torre dels Moros 
 
L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat. Fou iniciat 
l’any 1982 i recull la informació per comarques mitjançant la realització de les Cartes 
Arqueològiques. Des de l’any 2001, aquest inventari inclou també els jaciments 
paleontològics i les intervencions arqueològiques negatives. 
 
A l’inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat es documenten 
els següents elements:  

 A prop del castell de Castellolí 

 Camí de can Soteres 

 Camí dels Pèlags 
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 Can Muset 

 Can Parera 

 Can Tardà 

 Coves de la font del Ferro 

 Serrat dels Moros 

 Trencall del camí de la font del Ferro 

 Cal Marbres 

 Jaciment paleontològic de Castellolí 

 Jaciment paleontològic del Puig Aguilera 

 Jaciment paleontològic del Bruc. 

 
 
 

5.7.2. TITULARITAT 
 

 
 
La titularitat dels béns fitxats, majoritàriament és privada. Tot i que el percentatge és 
menor, la quantitat de béns públics és prou significativa. 
 
 
 

5.7.3. ESTAT DE CONSERVACIÓ 
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L’estat de conservació dels elements inventariats és, en general, bastant bo. 
Pel que fa al patrimoni immoble, aquest manté un bon grau de conservació, a excepció 
del que resta en desús i abandonat. La utilització constant és la seva empara 
essencial. 
 
Diversos elements arquitectònics i d’obra civil es troben en una situació precària degut 
a l’abandó ocasionat per la pèrdua de la utilitat per a la que foren construïts. 
 
En quant al patrimoni moble, els objectes es troben també, a nivell general en un bon 
estat. El patrimoni documental manté un bon estat de conservació, tot i que  seria 
necessari adoptar mesures de catalogació i conservació preventiva.  
 
En el cas dels elements en mans de particulars hi ha un risc més gran de pèrdua o 
deteriorament. 
 
Pel que fa al patrimoni immaterial, aquest gaudeix d’una bona salut, ja que és un 
element viu i dinàmic que configura un dels caràcters identitaris més forts. 
 
El patrimoni natural gaudeix d’un bon estat de conservació ja que es tracta d’un 
municipi que té una gran part del seu territori dins de zona forestal, amb una gran 
biodiversitat. 
 
 
 

5.7.4. CRONOLOGIA 
 
 

         
 
Pel que fa a la cronologia dels elements patrimonials, la major part corresponen al 
període contemporani, seguit de la època moderna. 
 
El període medieval té una significació menor que el modern, però també cal 
considerar que en alguns casos es dóna una cronologia compartida. 
Cal fer referència a una gran part del patrimoni immoble, corresponent sobretot a 
elements arquitectònics i a obra civil, als quals no s'ha pogut atribuir un marc 
cronològic específic per desconeixement del mateix. 
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7. ÍNDEX D’ELEMENTS NO FITXATS  
 

 

 

 
Denominació 

 

 
Codi 

 
Àmbit 

 
Tipologia 

 
Situació 

 
Motiu 

El Centre 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Av. de la 
Unió nº45 

No presenta valors 
patrimonials. 

 
Barraca del 
Camp de cal 
Monjo 
 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Vall de Sant 
Feliu 

Destruïda l’any 
2012 durant la 
construcció de l'eix 
diagonal C-37 
(Igualada-Manresa). 

 
Barraca del 
Pla d’Aguilera 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Vall de Sant 
Feliu 
 

Destruïda l’any 
2012 durant la 
construcció de l'eix 
diagonal C-37 
(Igualada-Manresa). 

 
Barraca del 
Bosc dels 
Marges 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Cal Jaume Destruïda. 
 

Barraca de la 
font de cal 
Bonhome 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Cal Tardà La pedra seca i el 
sostre estan lligats 
amb ciment, fet que 
li fa perdre el seu 
antic valor 
constructiu. 

 
Retaule de 
Sant Vicenç a 
l’Altar Major 
de l’església 
vella de 
Castellolí 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Sant Vicenç 
de Castellolí, 
església vella 
 
 

Destruït. 

Col·lecció de 
fòssils 
d’Amadeu i 
Josep Romero 

 

2.3 Col·lecció Patrimoni 
moble 

Castellolí Consta a 
“LLANSANA 
MARCÉ, J.; 
ROMERO MARSAL, 
J. (2016) Guia de 
camp dels fòssils de 
l'Anoia: invertebrats 
marins. Igualada: 
Centre d'Estudis 
Comarcals 
d'Igualada”, però  
no s’ha pogut 
obtenir informació.  
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Col·lecció de 
fòssils de 
Vicenç Guinart 

 

2.3 Col·lecció Patrimoni 
moble 

Castellolí Consta a 
“LLANSANA 
MARCÉ, J.; 
ROMERO MARSAL, 
J. (2016) Guia de 
camp dels fòssils de 
l'Anoia: invertebrats 
marins. Igualada: 
Centre d'Estudis 
Comarcals 
d'Igualada”, però  
no s’ha pogut 
obtenir informació. 

 
Col·lecció de 
fòssils de 
Zenon Gàsser 
Casanoves 
 

2.3 Col·lecció Patrimoni 
moble 

Castellolí Consta a 
“LLANSANA 
MARCÉ, J.; 
ROMERO MARSAL, 
J. (2016) Guia de 
camp dels fòssils de 
l'Anoia: invertebrats 
marins. Igualada: 
Centre d'Estudis 
Comarcals 
d'Igualada”, però  
no s’ha pogut 
obtenir informació. 

 
Fons del 
Servei de 
Patrimoni 
Arquitectònic 
Local (SPAL) 

3.1 Fons 
d’imatges 

Patrimoni 
documental 

Diputació de 
Barcelona 

Només disposa de 
dues fotografia de 
Castellolí. 
 

Museu Molí 
Paperer de 
Capellades 

 

3.1 Fons 
d’imatges 
 
 

Patrimoni 
documental 

Capellades Només disposa 
d’una fotografia de 
Castellolí. 
 

Arxiu 
Parroquial de 
Castellolí 

3.2 Fons 
documental 

Patrimoni 
documental 

l’Arxiu 
Episcopal de 
Vic 

Destruït durant la 
Guerra Civil (1936-
1939) per un Comitè 
Revolucionari del 
bàndol Republicà. 
Es van salvar quatre 
llibres. 

 
Aplec de la 
Mare de Déu 
del Remei 

4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

La Puda de 
Francolí 

No s’ha pogut 
obtenir informació, 
tot i haver contactat 
amb els seus 
organitzadors. 

El Corpus 4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Castellolí Ja no es celebra. 
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Jocs Florals 4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Castellolí Similar a la d’altres 
poblacions, sense 
cap tret 
característic. 

Concurs de 
Pessebres 

4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Castellolí Similar a la d’altres 
poblacions, sense 
cap tret 
característic. 
 

Revetlla de 
Sant Joan 

4.1 Manifestació 
festiva 

Patrimoni 
immaterial 

Castellolí Similar a la d’altres 
poblacions, sense 
cap tret 
característic. 
 

Caramelles de 
Pasqua 
 

4.4 Música i 
dansa 

Patrimoni 
immaterial 

Castellolí Ja no es celebren. 

Alzina de can 
Soteres 

5.2 Espècimen 
botànic 
singular 

Patrimoni 
natural 

Can Soteres Exemplar gran però 
sense valor 
monumental. 
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