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PROLEGÒMENS 

 

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

El període de recollida de dades de camp s’ha dut a terme entre els mesos 

de maig i novembre de 1999. 

    

   L’inventari consta de 160 fitxes. D’aquest total s’han considerat 8 

fitxes com a negatives, es a dir, elements patrimonials que estaven 

considerats com a tal a la bibliografia i a la documentació utilitzada a l’hora 

de realitzar l’estudi, però que han resultat ser elements que pel seu 

deteriorament, modificacions o per la manca de dades reals sobre les 

seves ubicacions ja no es poden considerar com a  tal.  

La presentació del treball es fa tant en suport paper com en suport 

cd-rom.  

 

    

   A causa de les característiques d’espai i temps d’aquest estudi, 

l’inventari no s’ha de concebre com un conjunt d’elements patrimonials 

definitiu i absolut, sinó com un recull selectiu que s’ha fet amb els criteris 

que anirem mencionant en aquesta memòria.  
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METODOLOGIA DE L’INVENTARI 

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

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

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

del Servei de Patrimoni Arqueològic, any 1991). En total 34 elements, entre 

edificis, masies i jaciments arqueològics. 

   També vàrem aprofitar les fitxes de camp d’un projecte de 

prospeccions arqueològiques que va portar a terme la secció d’arqueologia 

del Museu de Vilafranca entre els anys 1991 i 1993, en una zona de 

Castellví de la Marca. El projecte englobava totes les èpoques històriques.  

   Hi incorporàrem a més, les troballes arqueològiques dels darrers 

anys que en tenim constància i les peces dipositades al Museu de 

Vilafranca. 

   Pel que fa al tema de patrimoni natural, hem utilitzat com a base 

del nostre estudi un treball inèdit del grup Ecologista del Vendrell i del Baix 

Penedès (GEVEN), els quals ens mostraren les seves dades per a 

completar el nostre treball. Les comunitats vegetals s’han inventariat 

segons el criteri que estiguin incloses en l’annex I de la Directiva d’Hàbitats 

de la Unió Europea. Aquesta directiva recull els hàbitats i els elements de 

la flora i la fauna salvatge dels quals la U.E en té la responsabilitat especial 

per a garantir-ne la conservació a nivell mundial.  
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Paral·lelament, férem un buidatge bibliogràfic extens i elaboràrem 

una primera llista. 

   El pas següent ja fou començar amb les sortides al camp per 

zones, en les quals ens anàrem trobant amb elements que ampliaven la 

llista. A mesura que sortíem també visitàvem els propietaris d’algunes de 

les masies, que també ens mostraven noves peces d’interès. 

   Per últim quedava la feina de redacció de cadascuna de les fitxes 

amb la màxima documentació. 
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COMENTARIS DELS CAMPS DE LA FITXA 

 

La diversitat de conceptes i la objectivitat que cal tenir en compte a 

l’hora de referenciar els diferents elements, ens ha portat a establir una 

sèrie de pautes i a plantejar-nos alguns problemes: 

⇒ En el camp de la denominació hem posat els noms de les fitxes negatives 

en minúscula per diferenciar-les de les fitxes normals que les hem escrit 

en majúscula. 

⇒ En el camp ubicació fem una descripció somera del context de la situació, 

mentre que en el camp de l’emplaçament expliquem com arribar-hi. 

⇒ A l’apartat d’observacions de cadascuna de les fitxes, a part d’aquella 

informació que hem considerat important i que no té cabuda en cap altre 

camp, hi hem afegit la referència de la base cartogràfica a escala 1: 5.000, 

on està ubicat l’element patrimonial al que fa referència la fitxa. 

⇒ A l’hora de situar el concepte de la fitxa en l’espai, ho hem fet pel sistema 

de coordenades UTM, en comptes de les coordenades segons el meridià 

de Greenwich (longitud i latitud). 

⇒ Pel que fa a la fotografia, hem referenciat a la fitxa el número de negatiu i el 

dels clixés corresponents.  

⇒ Dintre del camp que fa referència al tipus d’accés als elements 

patrimonials, han estat inventariats com d’accés restringits aquells elements 
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que per ser de propietat privada no estan a l’abast de tothom en qualsevol 

moment. 

⇒ En el camp de la protecció que tenen els béns inventariats, hem considerat 

com a protecció legal tots els que estan inclosos en l’Inventari del patrimoni 

arqueològic i arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 
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 DESCRIPCIÓ DE L’INVENTARI 

A continuació passarem a fer una somera descripció dels conjunt de 

béns inventariats, segons diferents agrupacions. 

Segons l’àmbit de patrimoni tenim: 

⇒ 1 de patrimoni immaterial 

⇒ 82 de patrimoni immoble 

⇒ 19 de patrimoni moble 

⇒ 58 de patrimoni natural 

 

   L’únic element de patrimoni immaterial, entra dins del grup tipològic 

de música i dansa. En tracta d’uns goigs. 

   Pel que fa al patrimoni immoble, hi trobem els següents elements 

patrimonials:  

⇒ 25 edificis, entre els quals hi trobem: 

⇒ 13 masies 

⇒ 7 capelles/ esglésies 

⇒ 2 torres/castells 

⇒ 1 torre 

⇒ 1 celler 

⇒ 1 edifici urbà 
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⇒ 2 conjunts arquitectònics 

⇒ 1 centre urbà 

⇒ 1 conjunt d’elements rurals d’un espai natural. 

 

⇒ 36 elements arquitectònics, entre els quals hi trobem: 

⇒ 8 rellotges de sol 

⇒ 7 barraques de pagès 

⇒ 15 sínies, pous, cisternes, basses (agrupats o individuals) 

⇒ 1 mina d’aigua 

⇒ 5 fonts 

 

⇒ 19 jaciments arqueològics 

⇒ 1 en cova 

⇒ 18 a l’aire lliure 

 

   Dins del grup del patrimoni moble hi hem considerat els següents 

elements:  

⇒ 1 col·lecció d’eines del camp 

⇒ 18 objectes, entre els que hi trobem: 

⇒ 3 premses de vi 

⇒ 3 carros 

⇒ 3 curres 

⇒ 2 trulls d’oli 
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⇒ 1 grup d’arades 

⇒ 1 bomba de trasbalsar vi 

⇒ 1 màquina de trinxar tartrants 

⇒ 1 tractor 

⇒ 1 trepitjadora 

⇒ 1 trill 

⇒ 1 pedra de molí giratori 

 

   Quan al patrimoni natural es divideixen en dues tipologies: 

⇒ 1 espècimen botànic singular. 

⇒ 57 zones d’interès, entres les que hi ha: 

⇒ 2 coves naturals 

⇒ 1 pedrera 

⇒ 1 zona d’interès general 

⇒ 1 conjunt de balmes de la riera de Marmellar (general) 

⇒ 1 cocó 

⇒ 16 comunitats vegetals 

⇒ 1 tartera mediterrània 

⇒ 2 boscs d’interès especial 

⇒ 1 curs fluvial d’interès general 

⇒ 5 carrerades 

⇒ 1 fondal 

⇒ 26 fonts naturals 
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      En el conjunt de l’inventari hi trobem 31 fonts, de les quals 28 han 

estat inventariades com a zones d’interès natural quan aquestes, a part de ser 

fonts naturals, es troben en un espai amb un interès destacat des del punt de 

vista natural. Aquelles fonts que, tot i que puguin ser surgències naturals, no 

tenen un entorn natural interessant o han estat incloses en nuclis urbans, han 

estat inventariades com elements arquitectònics. 

   Si bé queda palès l’interès del conjunt  patrimonial, a l’hora de preveure 

la preservació dels bens, ens trobem que 96 no tenen cap mena de protecció 

legal, mentre que de la resta trobem: 

⇒ 5 BIC, Béns d’Interès Cultural. 

⇒ 18 hàbitats naturals inclosos dins la directiva comunitària. 

⇒ 15 jaciments arqueològics inclosos en l’Inventari de Patrimoni Arqueològic 

del Servei de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya. 

⇒ 19 edificis inclosos en l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Servei de 

Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 

⇒ 5 carrerades incloses en la llei de Vies Pecuàries. 

⇒ 1 espècimen natural inclòs el una ordre de protecció de plantes autòctones. 

⇒ 1 element que forma part del fons del Museu de Vilafranca. 
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   Per últim, pel que fa a l’estat de conservació, la majoria dels béns 

inventariats estan entre una conservació regular i dolenta (86 béns). En moltes 

fitxes hem posat que caldria dur a terme tasques de restauració i sobretot de 

conservació que permetin preservar aquests béns. Ens fitxes com poden ser 

els jaciments arqueològic, la feina és més de control sobre l’espai que ocupen, 

a vegades localitzats de manera indefinida. 
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VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS INVENTARIATS. 

En un primer anàlisi global dels elements patrimonials inclosos en 

aquest inventari, els podem agrupar en el que creiem que són els tres grans 

eixos que vertebren destacadament el patrimoni de Castellví de la Marca: la 

natura, la història lligada als orígens i la història agrària del municipi.  

En aquest inventari hem volgut incidir en la importància de la 

conservació del patrimoni natural junt amb tota una sèrie d’elements antròpics 

que ens descriuen el caràcter rural del territori, el seu passat més remot 

(prehistòria i història antiga) i el període medieval, quan el municipi, a l’igual 

que tota la comarca del Penedès va viure un període especialment actiu per 

les circumstàncies històriques que es van donar. 

La història, la natura i el caràcter rural encara vigent del municipi, són 

els tres grans pilars que cal protegir, conservar, estudiar i difondre per tal que 

la seva dinamització reverteixi de manera positiva en el municipi. 

Una possible via d’actuació és el turisme cultural i l’agroturisme, que 

permeten la interrelació dels tres conjunts en què hem englobat els elements 

patrimonials de Castellví. L’objectiu és poder oferir una estada en un ambient 

rural que permeti conèixer tot un entorn des de diferents punts de vista. Per 

exemple, es pot restaurar una masia, recuperant-ne l’activitat econòmica, i 

aprofitar per conservar el patrimoni moble i immoble que allí s’hi troba. A 

continuació adequar i conservar l’entorn més immediat i projectar activitats 

dirigides a conèixer el municipi i els seus voltants. Això ens porta a la 
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preservació i restauració del patrimoni històric, artístic, rural i natural, i a la 

possibilitat d’oferir visites en tot aquest patrimoni. A la vista del llistat de 

l’inventari és fàcil plantejar, per exemple, projectes de disseny d’itineraris 

culturals i naturals que siguin més complerts que els que ja existeixen (senders 

de petits recorreguts de l’excursionisme tradicional…), convenientment 

senyalitzats i connectats amb d’altres municipis veïns.  

A Castellví de la Marca trobem un conjunt important de recursos 

patrimonials, que permeten dibuixar possibles línies d’actuació amb la finalitat 

de poder crear una dinàmica econòmica a partir de l’explotació del patrimoni: 

⇒ Pel que fa al medi natural, el municipi compta amb una sèrie de 

comunitats vegetals més o menys desenvolupades que són 

representatives de la vegetació mediterrània i que són ja d’interès  

primordial per la protecció per part de la Unió Europea. S’ha de 

destacar l’existència de diferents comunitats d’alzinars, amb 

boscos com el de la font de la Pascola (fitxa 118) o les alzines de 

Can Morgades (fitxa 117), i les màquies, (fitxa 134) amb una 

espècie tan singular com el margalló (fitxa 135). Cal potenciar les 

comunitats vegetals més riques (veure fitxes de l’inventari 

dedicades a les comunitats vegetals) en aquells llocs on, per 

causes antròpiques que han provocat processos de degradació, 

han estat substituïdes per comunitats menys desenvolupades. Cal 

també controlar les tales i cremes agrícoles. 
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És important destacar també que la riera de Marmellar (fitxa 142) i 

els seus afluents, atorguen al municipi el privilegi de gaudir d’una 

sèrie de comunitats vegetals (fitxes 112, 129, 130, 131, 133, 139, 

140, 141), lligades a les riberes dels cursos fluvials. Aquestes 

comunitats són importants perquè no abunden a les comarques del 

Penedès, ja que la comarca es caracteritza per tenir una xarxa 

hidrogràfica més aviat pobra i amb cursos fluvials de poc potencial.  

Així doncs, creiem que val la pena preservar i protegir l’espai 

natural que representa la riera de Marmellar i els seus afluents, ja 

que la seva conservació va lligada a la conservació de les 

comunitats vegetals que hem descrit. Per començar, seria 

aconsellable i necessari evitar la degradació d’aquests ambients, 

eliminant la contaminació més evident, com són les deixalles 

urbanes i les runes presents en alguns punts de les rieres, en 

alguns boscos i fonts. Cal evitar, per exemple, l’impacte negatiu -

tant visual com el realment contaminant- que suposa que la 

població renti els cotxes en les fonts naturals, fet que ha estat 

observat diverses vegades en el transcurs de l’elaboració de 

l’inventari.  

Un dels aspectes negatius que també s’ha detectat a l’hora de 

realitzar aquest estudi, ha estat comprovar com algunes fonts 

naturals que eren conegudes fins fa pocs anys han desaparegut o 

han deixat de rajar, bé perquè s’han tapat a consciència per alguna 
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raó concreta o bé perquè la vegetació ha envaït la font. En aquests 

últims casos, és necessari plantejar una actuació de neteja i 

recuperació de les fonts, per evitar-ne la pèrdua.  

Pel que fa a aquests elements, les fonts naturals, Castellví compta 

amb un nombre important, algunes d’elles amb un entorn natural i 

amb un valor paisatgístic i a vegades històric interessant, que 

poden ser incloses en qualsevol itinerari o activitat d’esbarjo que es 

realitzi sobre el territori. Valguin com exemples la font del Castellot 

(fitxa 63), la font de Cal Noia-1 (fitxa 67), la font de Can Olivella (fitxa 

71), la fonts Degotalls (fitxa 76), la font de Cal Ravella (fitxa 75) i la 

font de la Puça (fitxa 84). 

 

Altres elements d’interès localitzats a Castellví i que es poden 

considerar naturals, tot i que són el producte de l’actuació humana, 

són les carrerades (fitxes de 155 a 159). Algunes d’elles es troben 

pràcticament perdudes en alguns dels trams que travessen el 

municipi, però seria relativament fàcils recuperar-les. Les pròpies 

carrerades suposen en si mateixes un itinerari traçat per l’home per 

tal de portar els ramats d’un lloc a un altre, amb el que això 

comporta d’element etnogràfic. També són veritables camins que 

travessen elements naturals, mobles i immobles significatius. 

L’adequació i senyalització de les carrerades, aptes per fer 

excursions a cavall, bicicleta o a peu,  podria ser un objectiu a dur a 
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terme com a oferta per l’activitat del turisme cultural i com a 

complement a l’agroturisme. 

 

Protegir globalment els elements naturals que hi ha a Castellví és 

un objectiu bàsic per a qualsevol intent de dinamització que es 

vulgui fer del patrimoni. Cal establir projectes que contemplin 

l’adequació dels diferents elements del patrimoni natural, sense 

exclusió: la riera i la vegetació del seu entorn, junt amb les fonts 

que hi ha, així com de qualsevol altre element natural d’interès. No 

hi ha cap possibilitat de dinamització des del punt de vista de 

l’agroturisme si el medi físic presenta un estat de degradació o 

inadequació. 

 

⇒ Referent als béns immobles del municipi de Castellví de la Marca, 

conformen un conjunt realment important. 

Entre els elements arquitectònics en trobem que són punts de 

referència pels habitants de tot el territori penedesenc i són punts 

d’arribada o de pas per excursionistes. Entre aquests elements, cal 

citar el Castellot (fitxa 1) i la capella de Sant Miquel (fitxa 7)  o el 

castell de can Pascol (fitxa 3). Caldria insistir en la seva conservació, 

ja que tot i estar declarats en alguns casos com a BIC (bé d’interès 

cultural) presenten un estat d’abandonament important i amenacen 

amb enrunar-se. Hi ha altres elements que també presenten un estat 
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ruïnós de conservació, estan tancats al públic o no tenen cap mena 

d’ús com són l’església parroquial de Sant Sadurní de la Marca (fitxa 

9) o Sant Marc de les Cunilleres (fitxa 10). 

També cal tenir en compte que alguns d’aquests edificis són a la 

vegada jaciments arqueològics, que junt amb la resta de punts 

arqueològics cal protegir i investigar. Fins el moment, les troballes 

arqueològiques ens permeten parlar d’una ocupació d’aquest territori 

des de l’època neolítica - amb el jaciment de l’Hort d’en Grimau (fitxa 

37) - passant per l’edat del ferro, els ibers, els romans – la vil·la 

romana de Cal Bruna (fitxa 92) -, i l’època medieval. No hi ha hagut 

masses excavacions arqueològiques, però les que s’han fet han 

donat uns resultats molt interessants (fitxes 37, 92 i 93). És molt 

important que de cara al futur, hi hagi un control dels moviments de 

terres que es fan en les zones afectades pels jaciments fins ara 

localitzats i en les zones perifèriques, per tal de poder documentar 

les restes que hi puguin aparèixer. La correcta documentació i 

excavació de les restes arqueològiques permet conèixer mica en 

mica la història dels antics pobladors de la zona. També és 

interessant que, en qualsevol projecte de restauració d’elements i 

edificis arquitectònics, s’hi acompanyi un projecte d’anàlisi 

arqueològic per tal de valorar l’actuació sobre el bé patrimonial. 
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En un altre grup hi trobem el conjunt arquitectònic de la Múnia, que 

mereix una menció especial en aquest apartat (fitxa 58), ja que es 

tracta de l’únic conjunt arquitectònic urbà destacable. Es podria 

suggerir l’aplicació d’un estudi cromàtic (de no existir actualment) de 

les façanes per determinar una “paleta de colors”, que evités en el 

futur la pèrdua o desvirtualització del conjunt a causa de la manca 

d’aquest criteri cromàtic. 

És destacable el nombre de masies que hi ha en el terme, masies 

que poden ser interessants per diverses raons: per l’interès estètic o 

arquitectònic de l’obra en si; o bé perquè contenen una sèrie 

d’elements del patrimoni rural, que expliquen aspectes funcionals de 

la vida rural; o bé perquè tenen part d’antigues construccions que 

expliquen la història del territori. Com a exemples podem citar: el 

castell de les Pujades (fitxa 2), la torre de la torreta (fitxa 4), la masia 

de Can Morgades (fitxa 11), la masia de Puig Rodó (fitxa 13), la 

masia Estalella (fitxa 15), Mas Lloet de Dalt (fitxa 18) o Mas Lloet de 

Baix (fitxa 19). 

Aquestes masies aporten a l’espai el manteniment del caràcter rural 

al qual ens estem referint en aquesta memòria. Per això, és 

important incentivar el manteniment i les restauracions correctes 

d’aquests edificis per part dels seus propietaris. Algunes d’aquestes 

masies poden ser potencialment, punts on la iniciativa privada 
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desenvolupi projectes compatibles amb la dinamització turística del 

municipi, per exemple, convertint-los en cases de turisme rural o 

agroturisme, de les quals Castellví només en té una registrada: Mas 

Orpí (fitxa 96). També poden oferir visites a les seves instal·lacions 

en el cas d’aquelles que s’han convertit en cellers o caves - Ca 

l’Olivella (fitxa 40), Mas Lloet de Dalt (fitxa 18) o Mas Lloet de Baix 

(fitxa 19)- o en d’altres que poden mostrar variats aspectes de les 

activitats econòmiques agrícoles – cal Noia i cal Puig Rodó amb els 

trulls d’oli. 

 

⇒ També trobem un bon nombre de béns mobles com ara màquines o 

eines lligades al patrimoni rural, que configuren un conjunt molt 

interessant. 

És realment important conservar aquests béns mobles, elements que 

actualment només són considerats com a coses velles i que en 

ocasions, per desconeixement dels seu valor etnohistòric, s’exposen a 

l’intempèrie per decorar l’entorn de la casa. Aquestes peces, en moltes 

ocasions de fusta, es degradaran irreversiblement en pocs anys i al 

final faran nosa i desapareixeran. La conservació d’aquesta part del 

patrimoni ens ajuda avui a donar a conèixer el passat immediat de les 

activitats d’un poble, però amb el pas dels anys, si es conserven, es 

convertiran en testimonis materials excepcionals del passat més 

remot.  
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Atenent al que hem pogut inventariar en aquest estudi, cal suposar 

que una recerca més exhaustiva podria completar un catàleg important 

d’aquest tipus de bé patrimonial. Conscienciar als propietaris de les 

peces perquè les conservin o les cedeixin a les entitats on poden fer-

se’n càrrec de manera professional, és una mesura convenient per 

evitar la desaparició de molts elements d’aquest tipus i amb ells, una 

part de la història rural del municipi. 

Com a exemples d’aquest tipus de patrimoni mencionarem: la 

trepitjadora, la premsa, la bomba de trasbalsar vi, el tractor i els 

corrons de Mas Lloet de Baix (fitxes 160, 154, 153, 108, 25 

respectivament); la premsa i el trull d’oli de Puig Rodó (fitxes 150 i 

149); la premsa de cadells, el corró i el molí de Mas Cota (fitxes 144, 

143 i 46); la col·lecció d’eines i el trull de Cal Noia (fitxes 95 i 94); el 

carro de Cal Ton Castanyo (fitxa 98); el carro de la Conillera de Dalt 

(fitxa 89)… 

A aquests elements cal afegir un altre tipus de béns immobles que 

participen igualment del passat agrari de Castellví: les sínies, les 

barraques de vinya, els pous, els cups de  vinya, les basses, les 

piques, els rellotges de sol, etc. Aquests elements es troben 

representats en tot el municipi i n’hem recollit una mostra ampla i 

significativa en aquest inventari (fitxes 38, 50, 52, 53, 54, 55 99, 100, 

101, 102, 104, …). Són elements que formen part del paisatge rural del 
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municipi i que ens dibuixen les activitats agràries que han configurat el 

territori. Es tracta de béns que igualment cal preservar de cara al futur i 

que fins ara no se’ls havia considerat com a tals.   

 

Per tot el que s’ha dit fins a aquest punt, volem deixar clar que,  per tal 

d’assolir el nivell d’adequació dels elements del patrimoni, pas imprescindible 

per tal de desenvolupar projectes on el patrimoni de Castellví sigui l’element 

clau d’un procés de dinamització econòmic i social, no es poden concebre per 

separat els tres blocs en què conceptualment hem dividit l’inventari a l’hora de 

realitzar la seva valoració. El que cal és planificar globalment totes les accions 

per enriquir amb tots elements patrimonials, siguin de la categoria que siguin, 

qualsevol actuació que es faci sobre l’espai. 

Així doncs, a tall d’exemple, proposem la conservació dels traçats de les 

carrerades que passen per hàbitats naturals d’interès i, que a més van passant 

per masies i nuclis habitats, fondals amb antigues feixes de conreu vitícola 

abandonades en època de la fil·loxera, pous a peu de camí, sínies amb les 

basses de rentar i les piques d’ensofrar, etc. Qualsevol itinerari d’aquest tipus 

permet conèixer la història del territori, les tradicions del treball agrícola i les 

feines de territoris rurals especialitzats, primer en el cereal i després en la 

viticultura.  

Cal citar com a exemple concret la zona que a l’inventari hem anomenat 

“fondo de l’hort de muntanya (general)” (fitxa 107) per ser un àrea on hi ha 
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diferents elements d’interès: barraques de pagès, font de Can Morgades, 

terrasses, la Masia de Can Morgades, amb l’era… àrea que es podria 

potenciar des del punt de vista de del turisme cultural i de l’excursionisme 

tradicional. 

 

Aquest exemple junt amb d’altres que hem anat citant en aquesta valoració de 

l’inventari, podrien ser un punt de partida per a futurs projectes de dinamització 

del patrimoni del municipi. 

 

 

 

CLOENDA 

No volem deixar d’agrair a tota la gent del municipi de Castellví de la 

Marca que ens ha donat un cop de mà. Des de la bona predisposició de 

l’Ajuntament de Castellví, la col·laboració dels masovers i propietaris de 

finques, fins a la gent que hem trobat treballant pels camps i ens han aclarit o 

mostrat alguna cosa. 
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