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1. OBJECTIUS 

 

L’elaboració d’aquest Mapa del Patrimoni Cultural de Collbató té com a objectiu 

principal la detecció, descripció, documentació, localització, agrupació i inventari, per 

àmbits, tipologies, estils, èpoques i titularitats, del major nombre possible d’elements 

patrimonials de caràcter immoble –edificis, conjunts i elements arquitectònics, 

jaciments arqueològics i obra civil–, moble –elements urbans, objectes i col·leccions–, 

documental –fons d’imatges, documentals i bibliogràfics–, intangible –manifestacions 

festives, coneixements de tècniques artesanals, tradició oral, música, dansa i costums– i 

del medi natural –zones d’interès i espècimens botànics singulars– del terme de 

Collbató. 

Un cop finalitzat aquest treball l’Ajuntament disposarà de la informació suficient per a 

poder conèixer el patrimoni, públic i privat, que hi ha a nivell municipal i poder, en 

conseqüència, endegar polítiques i mesures de conservació, accés públic, difusió i 

planificació de la seva rendibilitat social. 

Es tracta, en definitiva, de proporcionar als gestors municipals una eina de coneixement 

global del patrimoni per tal de facilitar tant l’accés públic com la gestió i la conservació 

del patrimoni local, la seva inclusió en els projectes de planejament urbanístic, 

l’explotació a nivell didàctic i turístic, mitjançant el disseny de rutes senyalitzades, etc.    

 

 

Collbató, 1790. Dibuix de P. P. Muntanya i F. Remart (BM, ms. 1137) 
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2. AGRAÏMENTS 

 

En primer lloc vull agrair a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Collbató que 

m’hagin confiat l’elaboració d’aquest projecte, i a les coordinadores María del Agua 

Cortés, tècnica de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, i Manela 

Delgado, tècnica de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Collbató, el suport i 

l’assessorament que m’han brindat; a Èrika Blancas, arquitecte municipal; a Eudald 

Llagostera, enginyer municipal; i a Josep Olivella, tècnic en gestió ambiental de 

l’Ajuntament de Collbató, la seva col·laboració. 

Així mateix vull fer extensiu el meu reconeixement a les persones i a les entitats 

següents, per l’ajuda, la informació i les facilitats que m’han proporcionat:  

 

Alsina, Miquel 

Associació d’Amics de l'Orgue de Collbató 

Associació de fidels de la Mare de Déu de la Salut de la Parròquia de Collbató. 

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 

Arxiu Diocesà de Barcelona 

Benavent Benavent, Josep 

Benavent Devesa, Joan Carles 

Bertran, Josep 

Blancafort Orgueners de Montserrat 

Burniol, Àngel 

Capella Jorba, Joan 

Casanovas, Lluís 

Cantons, Pere 

Castells Castells, Joan 

Centre Comarcal d'Estudis del Baix Llobregat 

Cuello, Ramon 

Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya 

Enjuanes, Lluís 

Família Serra-Arnau 

Família Subirana-Closas 

Fernández, Ivan 

Florensa, Mercè 
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Font Badia, Xavier 

Fundació Privada Rogent 

Ill, Lídia 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

Jorba Bonvehí, Joan 

Jorba, Francesc 

Matalonga, Alfons   

Museu Arqueològic de Catalunya 

Museu de Montserrat 

Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc 

Ollé Solà, Vicenç 

Orgué, Albert 

Parròquia de Sant Corneli de Collbató 

Patronat de la Muntanya de Montserrat 

Rodríguez, Roberto 

Rofes, Jordi 

Rogent i Albiol, Elies 

Serra i Rogent, Enric 

Simó, Montserrat 

Solà, Laureà 

Vallès Ollé, Miquel 

Vallès, Rosa 

Yeguas, Joan 

 

 



Mapa del Patrimoni Cultural de Collbató // Memòria 

 7

3. METODOLOGIA  

 

A l’hora de fer aquest Mapa del Patrimoni Cultural s’han seguit les tres fases 

cronològiques de documentació prèvia, treball de camp i treball de gabinet, que marca 

l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona.  

 

3.1. Fase de documentació 

 

La primera tasca, doncs, ha consistit en recopilar la informació necessària per poder 

determinar els diferents elements –jaciments, edificis, objectes, fons, col·leccions, 

tradicions, costums, festes, zones d’interès, arbres protegits, etc.–, que havien de formar 

part del projecte. Però també per poder recollir dades històriques relacionades amb el 

municipi, en general, i amb el patrimoni seleccionat, molt en particular. 

La feina va començar amb el buidatge d’aquests catàlegs i inventaris: 

 

- Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

- Catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya (Generalitat de 

Catalunya) 

- Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

- Catàleg de cavitats de Catalunya (www.espeleoindex.com) 

- Inventari d’Acords i Entitats de Custòdia del Territori (Xarxa de Custòdia del 

Territori) 

- Inventari dels Arbres Monumentals de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

- Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Generalitat 

de Catalunya) 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

- Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat 

(Generalitat de Catalunya) 

- Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

- Inventari de Rellotges de Sol dels Països Catalans (Societat Catalana de 

Gnomònica 
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- Guia del patrimoni històric i artístic dels municipis catalans 

(www.poblesdecatalunya.cat) 

- Pla Especial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat: Catàleg d’elements 

naturals i edificis d’interès històric-artístic del Parc Natural de la Muntanya de 

Montserrat. 

- Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional (Generalitat de Catalunya) 

 

Acte seguit van començar les consultes als fons documentals de l’Ajuntament de 

Collbató, integrats per l’arxiu històric, que és dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix 

Llobregat, amb seu a Sant Feliu de Llobregat, i per l’arxiu administratiu, que roman a 

les oficines municipals de Collbató. A Sant Feliu de Llobregat s’han treballat les sèries i 

subsèries municipals següents: 

 

- Administració general: Llibres d’actes del ple de l’Ajuntament 

- Hisenda: Patrimoni 

- Proveïments: Escorxador; i Aigües, fonts i safareigs  

- Sanitat: Cementiri 

- Obres i urbanisme: Obres d’infraestructura; Immobles municipals; Obres de     

particulars; i Plantejament i gestió urbana 

- Població: Padrons municipals; Censos; i Registres de Finques Rústiques 

- Cultura: Festa Major i festes populars  

 

A l’arxiu administratiu de Collbató s’han 

consultat diversos informes, memòries i 

projectes relacionats amb el patrimoni local. 

També s’ha treballat la documentació 

parroquial i, més concretament, el fons 

històric que hi ha a l’Arxiu Diocesà de 

Barcelona. En aquest cas s’han fet 

indagacions en els papers parroquials i els 

llibres sagramentals, buscant dades 

relacionades amb l’església de Sant Corneli, 

la rectoria i les capelles de Santa Margarida 
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i la Mare de Déu de la Salut, que depenien del bisbat de Barcelona, ja que les ermites de 

la muntanya no pertanyien a cap bisbat. 

Altres referències històriques provenen dels protocols notarials: capbreus de Collbató 

dels anys 1496, 1611, 1670 i 1726, i manuals dels segles XV al XIX, custodiats a 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó, sèries notarials d’Igualada, Manresa i Llobregat, i a 

l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, escrivania d’Esparreguera; del manuscrit 1.137 de 

la Biblioteca de Montserrat; i de l’Atlas del plano geométrico del término municipal de 

Collbató, que hi ha a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. La informació d’aquest darrer 

bloc documental ja havia estat recollida amb anterioritat i emprada per a fer diversos 

treballs d’investigació. Ara ha estat reutilitzada de nou per ajudar-nos, tant en la tasca 

prèvia de selecció dels elements patrimonials, com en la fase posterior de redacció dels 

continguts històrics de la base de dades. 

S’han visitat, així mateix, els museus de Montserrat, d’Arqueologia de Catalunya, i de 

la Muntanya de Montserrat del Bruc, que guarden sengles fons provinents dels 

jaciments collbatonins; el de Coses del Poble de Collbató i el Centre d’Interpretació del 

Molí de l’Oli de Collbató, que acullen nodrides col·leccions de béns patrimonials de 

caràcter local.  

Una altra font d’informació ha estat l’oral, amb entrevistes a persones grans del poble, 

que han aportat dades sobre els edificis residencials, les barraques, els punts d’aigua, els 

camins i altres elements patrimonials d’interès per aquests treball. 

També s’ha fet un tasca exhaustiva a nivell bibliogràfic, amb consultes a les 

biblioteques municipals de Collbató i Esparreguera, i també a les de Catalunya, 

Montserrat, Arxiu de la Ciutat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història de la 

Universitat de Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya i on line. S’han examinat 

obres genèriques, per tal de recollir informació a nivell municipal, però també per 

contextualitzar els diversos elements patrimonials que conformen aquest Mapa; així 

com monografies, informes, memòries, resums, tesis, estudis, articles, publicacions 

periòdiques, actes de congressos, guies, tríptics, webs i bases de dades. També s’ha 

treballat amb la planimetria –sobre paper i on line– específica de la zona i amb material 

més genèric recomanat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la 

Diputació de Barcelona, que ha permès, entre d’altres coses, obtenir les dades 

d’ubicació i cadastrals necessàries. Tot plegat apareix detallat a l’apartat de 

Bibliografia.  
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No ha estat possible, però, visitar les peces provinents dels desapareguts oratoris que hi 

havia hagut al camí de Collbató a Montserrat i que actualment són al monestir de 

Montserrat. Molt probablement són les mateixes pedres esculpides i d’estil gòtic que 

van aparèixer al torrent Fondo l’estiu de l’any 1994, després del foc que va arrasar la 

muntanya. Aquests elements, entre els quals hi havia un capitell amb els escuts dels 

Requesens, van ser fotografiats per uns excursionistes i extrets posteriorment per un 

helicòpter. Se n’ha denegat l’accés amb l’argument que estan en procés d’estudi i que, 

en conseqüència, no es poden veure. 

 

3.2. Treball de camp 

 

Un cop finalitzada aquesta fase, la feina ha continuat amb el treball de camp, amb 

visites als elements que havien de constituir el Mapa del Patrimoni Cultural de Collbató. 

Abans, però, va ser necessari executar algunes feines organitzatives prèvies, com 

contactar amb determinats propietaris, fixar la trobada i, òbviament, organitzar la feina 

d’acord amb aquesta agenda. En 

alguns casos n’hi va haver prou 

amb una visita; en altres, no. També 

es van dissenyar recorreguts pel 

nucli urbà, la muntanya, les serres, 

els masos i les partides de l’entorn 

del poble, per tal de racionalitzar la 

feina i aprofitar millor el temps. 

Finalment, es van concertar visites 

als arxius i als museus que guarden 

fons procedents de Collbató i es va procedir a recollir la informació necessària per poder 

omplir les fitxes de la base de dades. 

El treball de camp va permetre entrar en contacte amb els diversos elements, fer-ne una 

observació acurada i prendre les notes pertinents relacionades amb l’estructura, la 

forma, els materials, l’estat de conservació, les coordenades, etc. De manera que tots, 

amb l’excepció d’alguns avencs del serrat de les Garrigoses i d’algunes balmes de les 

Solelles, de molt difícil accés, van ser visitats i fotografiats.  
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3.3. Treball de gabinet 

 

Finalment, va arribar l’hora de fer el treball de gabinet, que va consistir en ordenar la 

informació, redactar els continguts descriptius i històrics i entrar-los a la base de dades; 

buscar les coordenades UTM i les referències cadastrals de tots els elements 

patrimonials, que també van ser incorporades a les fitxes; completar la resta de camps, 

d’acord amb les criteris que marca el Plec de Prescripcions Tècniques de l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona; triar i classificar les fotografies; i, 

finalment, redactar aquesta memòria, amb les valoracions, els anàlisis, les estadístiques, 

les recomanacions i les reflexions pertinents.  

Primer es va confeccionar una versió provisional de la base de dades, tal com mana el 

protocol, que va ser revisada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona i per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Collbató; i després una altra 

de definitiva en suport informàtic, que va incorporar molts dels suggeriments i de les 

modificacions apuntades tant per aquests dos ens, com per altres persones, durant els 

mesos que va durar el procés d’elaboració del Mapa del Patrimoni Cultural de Collbató. 

 

3.4. Criteris de selecció 

 

Amb els elements extrets dels inventaris i dels catàlegs esmentats més amunt, juntament 

amb tots aquells altres que es van anar detectant i incorporant durant les fases de treball 

de camp i de gabinet, es va elaborar una llista provisional, formada per uns tres-cents 

elements, que va ser presentada tant als regidors i als tècnics municipals implicats, com 

a la coordinadora de la Diputació. Aquest recull inicial es va anar definint, d’una banda, 

amb la incorporació d’altres ítems suggerits per part de l’Ajuntament, la Diputació i 

diversos particulars, i de l’altra, amb l’exclusió d’aquells béns que no s’adaptaven als 

criteris establerts. 

A l’hora de seleccionar els elements patrimonials es va tenir en compte, en primer lloc, 

una de les prescripcions de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació, que exigeix la 

incorporació, com a mínim, de “tots els Béns Culturals incoats o declarats d’Interès 

Nacional i d’Interès Local (BCIN i BCIL); els espais naturals protegits per qualsevol 

nivell d’administració (local, provincial, autonòmica, estatal o europea); tots els 

jaciments arqueològics i paleontològics inclosos per la Generalitat a l’Inventari del 
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Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya, i els elements i edificis inclosos en 

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya”. 

També s’hi van incorporar tots els béns 

patrimonials immobles: edificis –cases, masies i 

barraques–, elements rellevants, jaciments i obres 

civils –basses i pous, essencialment–; els béns patrimonials mobles: elements urbans –

majòliques, escultures, plaques commemoratives, etc. –, objectes, col·leccions, fons 

documentals –arxius municipal, eclesiàstic, etc.–; els béns patrimonials immaterials: 

festes populars, tècniques artesanals, etc.; i els béns patrimonials del medi ambient, que 

tenien alguna singularitat històrica, arquitectònica, etnològica, religiosa, cultural, 

científica, ecològica o geomorfològica, que els feien mereixedors de ser incorporats a 

aquest Mapa del Patrimoni i que mai havien format part de cap inventari. 

 

3.5. Descripció de la base de dades 

 

La informació es va introduir en una base de dades programada en MS Access 2000, 

facilitada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que és el 

model genèric que s’utilitza per fer els mapes de patrimoni cultural. 

Cada fitxa té un total de trenta-dues caselles, algunes d’obligat compliment i d’altres no, 

que és poden dividir en tres grans grups. Per una banda hi ha els apartats de les dades 

bàsiques, que serveixen per identificar cada element, tot assignant-li un número i un 

codi i establint, també, l’àmbit de patrimoni al qual pertany, així com el nom, el lloc on 

és situat, el tipus de titularitat, el propietari, la tipologia, l’emplaçament, l’ús que té 

actualment, les coordenades UTM i l’altitud. Per altra banda hi ha les caselles que 

emmagatzemen la informació de caràcter més qualitatiu, com la descripció, la història, 

les observacions, l’estat i les condicions de conservació, l’autor, l’estil, l’època i l’any. 

Finalment hi ha uns altres apartats de caràcter complementari, on s’introdueix la 

bibliografia, el número d’inventari de la Generalitat, el tipus de protecció i la llei o 

decret que l’empara, el vincle o enllaç a Internet, l’autor de la fitxa, i les dates de 

registre i modificació. Aquesta informació es complementa amb tres fotografies o 

imatges.      
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4. DIAGNÒSTIC 

 

4.1. Marc geomorfològic 

 
El terme de Collbató té una extensió de 17,99 km2. És situat al vessant sud-est de la 

muntanya de Montserrat i a l’extrem septentrional de la comarca del Baix Llobregat, a 

40 km de Barcelona, 26 km d’Igualada, 28 km de Manresa i 30 km de Terrassa. Limita 

amb els municipis de Monistrol, Esparreguera, Pierola i el Bruc1, i amb les 

demarcacions del Bages i l’Anoia. El nucli urbà és situat a  uns 388 m d’altitud. 

La muntanya de Montserrat, amb una extensió de 9,60 km2, ocupa la meitat 

septentrional del terme; des del torrent de Santa Maria, que marca la frontera amb 

Monistrol, fins als serrats de la Sajolida i la Vinya Nova, que fixen els límits amb el 

Bruc. Tot aquest espai és inclòs dins del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, 

creat l’any 1987, i gaudeix de protecció especial.  

El massís montserratí es va originar a partir de l’acumulació de grans quantitats de 

sediments –còdols de diferents mides i materials– que van quedar units per un ciment de 

carbonat càlcic i van donar lloc als conglomerats tant característics de la muntanya. 

Aquestes roques es van veure afectades 

pels moviments orogènics del terciari, que 

van obrir nombroses fractures o diàclasis, 

i per l’aigua, que ha llimat les pedres, s’ha 

filtrat per les esquerdes, dissolvent el 

carbonat càlcic, i ha modelat tant el 

paisatge exterior, amb la creació de les 

agulles típiques del paisatge montserratí, 

com l’interior, amb l’obertura de 

nombroses coves i avencs.2 Al terme de 

Collbató destaquen, entre d’altres, les 

roques de l’Albarda Castellana (1.177 m), 

la Magdalena Superior (1.054 m), la Gorra 

Frígia (1.152 m) i el roc de Trencabarrals 

                                                 
1 El límit que separa els termes municipals de Collbató i el Bruc a va ser reconegut i assenyalat de nou el 
15-4-2010 (AAC, Acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes dels 
termes municipals del Bruc i Collbató). 
2 MARTÍNEZ RIUS, Albert (2006); i DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2004-2005). 
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(1.016 m); i les coves del Salnitre, Freda i Gran.  

De la muntanya de Montserrat baixen nombrosos barrancs que desaigüen directament al 

Llobregat –torrents de les Àligues, de les canals d’en Pla i de l’Esllavissada–, al tram 

comprès dins del terme de Collbató, que va des del torrent de Santa Maria fins al de ca 

n’Astruc; o bé indirectament, per mitja del torrent de la Salut –torrenteres de la 

Bellasona, Fondo i de la Font Seca o de la Codolosa–, que discorre entre la muntanya de 

Montserrat i la serra de cal Rogent; i de la riera de can Dalmases –barrancs del Clot dels 

Lladerns, del Misser i del Pont, entre d’altres–, que passa per l’extrem meridional del 

territori collbatoní, amb un recorregut paral·lel a l’A-II. 

Els plans coberts de còdols montserratins dominen gairebé tota la part meridional del 

terme, des de la muntanya i el nucli històric fins a la riera de can Dalmases. Més enllà hi 

ha les terres ondulades dels Masos i, a tocar ja dels Hostalets de Pierola, la serra de can 

Dolcet, que marca el límit meridional. Molt més accidentat és el relleu del flanc sud-

oriental, dominat per la serra calcària de cal Rogent-els Gatells, que té a la roca del 

Corb, de 437 m, d’alçada, la seva màxima elevació. S’aixeca davant de Montserrat i es 

projecta cap a ponent, vers el puig del Castell i la carena on va ser fundat el poble, i cap 

a orient, vers la serra de can Rubió, que ja pertany al terme d’Esparreguera. L’aigua del 

vessant septentrional baixa per les torrenteres de la Font de les Bonetes i el Coll de 

Rubió fins al torrent de la Salut, i la del vessant meridional ho fa pel de la Galatxa, que 

va a desaiguar a la riera de can Dalmases. 

 

4.2. Vies i mitjans de comunicació 

 

L’A-II, que travessa i divideix el terme d’est a oest, és la via de comunicació més 

important i la més transitada, ja que és recorreguda per l’únic mitjà de transport públic 

que passa per Collbató: els autobusos de la línea regular Barcelona-Igualada, de la 

companyia La Hispano Igualadina. L’altra carretera, la B-112, és de caràcter provincial 

i va de l’A-II, passant per sota el poble i resseguint, almenys en part, el recorregut de 

l’antic camí de Monistrol pel vessant de la muntanya, fins a la C-55, a la qual s’uneix a 

l’alçada del torrent de Santa Maria. La resta són camins. Alguns comuniquen amb les 

poblacions veïnes d’Esparreguera, el Bruc i els Hostalets de Pierola. D’altres recorren la 

muntanya en direcció al monestir, la Santa Cova, les ermites i altres indrets del massís. 

Els senders GR-5 i GR-172 venen del Garraf i del cantó de Tarragona, respectivament, i 
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els GR 6 i GR-6.1 ho fan des de Barcelona, passant per Olesa, el primer, i per la serra de 

cal Rogent, el segon. Tots s’encaminen cap al monestir i són molt utilitzats pels romeus, 

els excursionistes i els amants de la natura.   

 

4.3. Estructura urbana 

 

A nivell urbanístic, a part del nucli 

històric, que s’estén dalt d’una carena –

carrers d’Amadeu Vives, Castell, de Dalt, 

Salut, plaça de l’Església i Pau Bertran–, 

amb algunes ramificacions cap a la banda 

de migdia –carrers de Sant Antoni, 

Bonavista i Nou–, també gaudeixen d’una 

certa antiguitat la barriada de la Font del 

Còdol i la caseria de la Fumada, nascudes als segles XVIII i XIX, respectivament, al 

costat de la carretera reial de Barcelona a Madrid. Des de la dècada de 1960 s’han anat 

urbanitzant moltes de les antigues terres de conreu. Això ha donat lloc a l’aparició de 

noves zones residencials, la majoria amb el format de torre envoltada de jardí. A la 

banda de tramuntana, entre la muntanya, la B-112, l’A-II i el terme del Bruc, hi ha les 

urbanitzacions del Pujolet, que queda a l’extrem nord-occidental del nucli urbà; el Bosc 

del Misser, el Pla del Castell, els Clots i els Eixamples. A la banda de migdia, entre l’A-

II i els municipis dels Hostalets de Pierola i Esparreguera, hi ha les de can Dalmases, 

can Migrat, les Illes –amb casetes adossades amb jardí al davant– i la Fumada. Aquests 

darrers anys també s’han obert nous carrers als terrenys adjacents al centre històric i a la 

Font del Còdol, on s’han edificat cases unifamiliars entre mitgeres.  

A la barriada dels Masos, situada entre can Dalmases, la riera i els termes dels Hostalets 

de Pierola i Esparreguera, hi ha les històriques masies de can Pere Llong, can Dolcet, 

can Martí Joan, can Guineu, can Llates i cal Po i algunes torres aïllades, més modernes. 

Actualment, i segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a Collbató hi ha  

1.671 habitatges, 668 dels quals (40%) són segones residències i els 1003 restants 

(60%) primeres residències, i 4.114 habitants, molts dels quals (23,21%) estan en edat 

escolar. També hi ha una presència important de persones de més de 65 anys (9,21%). 
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4.4. Economia 

 

A nivell industrial hi ha el petit polígon de les Ginesteres, al costat de l’A-II, on tenen la 

seu algunes firmes, i un projecte d’ampliació que té una forta oposició entre un sector de 

la població. També hi ha una altra empresa a les Illes, dedicada a activitats 

mediambientals, i un taller d’orgues al nucli històric; a part d’alguns restaurants, hostals 

(al poble hi ha una oferta de 228 places hoteleres), establiments comercials, empreses de 

la construcció i professionals dedicats a activitats liberals. L’agricultura, amb només 

onze explotacions i cap treballador afiliat a la Seguretat Social, no té cap pes econòmic,3 

tot i que actualment hi ha una certa revifada del sector lligat a les oliveres palomars i 

sempre com una activitat secundària. Encara es poden veure, però, alguns sembrats al 

barri dels masos, alguns horts a l’interior i al voltant del poble i un nombre creixent 

d’olivars als plans del peu de la muntanya. La resta dels antics conreus, però, o bé han 

esdevingut erms o bé han estat urbanitzats. La manca d’activitat econòmica i les poques 

oportunitats laborals que hi ha obliguen molta gent a haver d’anar a treballar a altres 

poblacions i a dependre del transport privat.    

 

4.5. Síntesi històrica 

 

Les primeres restes materials es remunten al Paleolític Inferior i tenen una antiguitat 

d’entre 1.200.000 i 3.000.000 anys. Es tracta d’un pic trièdic i de diversos còdols 

desbastats trobats en un indret indeterminat de la partida dels Graus, que hom vincula 

amb un suposat taller d’explotació de sílex i que es conserven al Monestir de 

Montserrat. L’home va continuar ocupant els contraforts montserratins durant la resta 

del Paleolític, el Neolític, les edats del Bronze i el Ferro i el període iber, amb 

assentaments a les coves de les Arnes, Gran, Freda i del Salnitre, primer, i als costers de 

les Solelles, més tard. Les destrals, els punxons, les ceràmiques –llises i decorades–, les 

urnes sepulcrals i els esquelets, entre moltes altres restes aparegudes en aquests 

jaciments, així ho corroboren. 

Després vénen uns quants segles de silenci històric total, trencat només per l’existència 

d’alguna referència molt puntual, com el topònim Almedavar, esmentat al segle X i que 

hom creu d’origen àrab. Tret d’això, de moment no tenim cap altra referència, ni 

                                                 
3 http://www.idescat.cat/ 
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documental ni arqueològica, fins a mitjan segle X, quan els comtes de Barcelona Sunyer 

i Riquilda van donar a l’església de Santa Cecília de Montserrat uns alous que tenien al 

lloc de Collo Betone, dins del terme del castell de Bonifaci, o de la Guàrdia. El castell 

de Collbató, emancipat ja del de la Guàrdia, no és esmentat fins l’any 1113. El seu 

domini s’estenia per tot el territori collbatoní actual, que en aquella època estava repartit 

entre la zona del poble, que incloïa la vila, una part de la muntanya i els plans i les 

costes que s’estenien entre els termes del Bruc, Esparreguera i la riera del Torrent Mal, 

ara de can Dalmases; el veïnat de les Amanonelles, amb les masies; i la quadra de Sant 

Miquel, situada a l’extrem nord-oriental del terme, amb l’església homònima.  

El castell de Collbató va pertànyer als vescomtes de Barcelona fins l’any 1113; als seus 

successors, els Montserrat, fins el 1291; a la família Durfort, fins el 1377; i al monestir 

de Montserrat, que l’any 1380 també en comprà la jurisdicció, fins a la dissolució del 

règim senyorial, al segle XIX. 

El poble de Collbató fou fundat dalt d’una carena, just a l’indret on es trobaven els 

camins que venien del Vallès per Monistrol i de Barcelona per Esparreguera. Des d’aquí 

la ruta continuava cap a ponent, en direcció a l’alta Anoia, pel castell de la Guàrdia, i al  

 

Penedès, per Piera. Les primeres cases es devien bastir en aquest punt, on també s’hi 

construí l’església i l’hospital, ambdós edificis documentats el 1061 i el 1375, 

respectivament. El creixement demogràfic dels segles XI, XII i XIII va anar acompanyat 
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d’una expansió urbana cap a la banda de llevant, amb la urbanització i l’edificació dels 

dos camins esmentats, que foren l’origen dels carrers Sobirà –ara de Dalt– i Major –ara 

d’Amadeu Vives–, que també era el més important. Anava des del portal de ponent, 

bastit al costat del temple parroquial, fins al de migdia, alçat al peu de la fortalesa i a 

l’entrada del camí de Barcelona.  

Després, la crisi Baix Medieval va provocar la mort i l’èxode de molts vilatans i 

pagesos de mas, així com l’abandonament de cases i terres, que foren annexionades pels 

camperols que aconseguiren sobreviure i no emigraren. El resultat de tot això fou la 

creació d’un nombre reduït, però sòlid, de grans propietaris rurals que, en alguns casos, 

han arribat fins als nostres dies. 

Durant l’Edat Mitjana, i fins a les acaballes del segle XX, Collbató va ser el lloc de pas 

obligat per a molts pelegrins i per a moltes romeries populars que anaven o venien de 

Montserrat i, molt especialment, per a tots aquells fidels i visitants que procedien o es 

dirigien vers Barcelona, el Baix Llobregat, el Penedès i l’Anoia penedesenca. Per aquí 

passaren monarques, ambaixadors, dignataris estrangers, nobles, prelats, comerciants, 

viatgers, erudits, processons multitudinàries i romeus anònims. Aquesta afluència de 

personal va generar moltes oportunitats de negoci, tant amb l’acolliment i 

l’avituallament de persones i animals, com amb el transport i el guiatge de pelegrins. 

També va donar feina a molta gent, que combinava aquesta activitat amb l’agricultura, i 

va ser l’origen de diversos hostals i, sobretot, d’importants patrimonis. Al segle XIX el 

turisme montserratí es va completar amb l’obertura de les coves del Salnitre.   

El segle XVIII fou una època de creixement econòmic, demogràfic i urbà que va 

trasbalsar la vila i el seu terme. S’engrandí l’església, s’enderrocà la portalada de ponent 

i es construïren nous habitatges a l’interior de la vila, tal com delaten les dates gravades 

en alguns portals, i també fora muralles: al llarg del camí de Montserrat –carrer Pau 

Bertran–, del camí dels Masos –carrer Sant Antoni– i de la carretera reial –barriada de la 

Font del Còdol. Al XIX s’obrà la caseria de la Fumada i s’urbanitzaren els carrers Nou, 

nascut arran del camí de Barcelona; i Bonavista, que fou obert en una peça de terra 

perpendicular a aquest mateix sender; i al XX s’han obert i edificat la resta de carrers.  

L’agricultura fou durant segles, tot i el negoci que generaven els romeus, la principal 

activitat econòmica de Collbató. El paisatge estava dominat per la tradicional trilogia 

mediterrània: cereals, ceps i oliveres. Durant els segles XVIII i XIX hi hagué una 

notable expansió de la vinya, que acabà sobtadament a finals de la dinovena centúria 

arran de la fil·loxera. A partir d’aquell moment, i fins a mitjan segle XX, els pagesos 
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locals s’especialitzaren en el conreu de l’olivera, tot aprofitant la qualitat de l’oli local i 

la mecanització dels trulls de cal Rogent i del Sindicat Agrícola, que acollia els petits i  

mitjans productors. El 

molí de l’oli va tancar 

les portes l’any 2005 i 

ara és un centre 

d’interpretació.  

El 1925 va entrar en 

funcionament el 

primer obrador 

d’orgueneria de 

Collbató, dirigit pel 

mestre italià, Silvio 

Puggina. Començava, 

així, una tradició ininterrompuda que encara es manté viva amb el taller del mestre 

orguener Albert Blancafort, que és un dels més afamats d’Europa.4 

Collbató és, així mateix, la vila nadiua del músic d’Amadeu Vives i Roig i del poeta i 

folklorista Pau Bertran i Bros, tal com recorden les làpides que hi ha a les façanes de 

llurs cases pairals. 

 

4.6. Toponímia 

 

El nom de Collbató prové de la unió d’un nom: coll, que designa l’accident geogràfic 

que calia remuntar per accedir a la carena on hi havia el poble; i d’un antropònim 

germànic: Betonis, que devia ser la persona responsable d’administrar i defensar 

l’indret. Al terme de Collbató han sobreviscut, amb algunes variacions, altres topònims 

medievals, com les Parellades, els Clots, els Graus, la Costa, la Turell, les Llongànies, 

Sant Pere Roc o les Bonetes. 

Altres noms tenen a veure amb la vegetació: serrat de la Sajolida, solell dels Pins, Clot 

dels Lladoners, Canyar...; la fauna: cova del Duc, pla de les Taràntules o torrent de les 

Àligues; el relleu: roca Llisa, costa Dreta o les Voltes; l’Orientació: les Obagues i les 

                                                 
4 PAGÈS I PARETAS, Montserrat (1992), p. 425-428; i MUSET PONS, Assumpta (20061, 2 i 3), (20102) i 
(en premsa). 
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Solelles; la forma de les roques: el torrent del Pont, les Tisores o la Gorra Marinera; el 

nom dels antics propietaris: el torrent del Misser i el Clot d’en Casanelles; les llegendes: 

drecera, cova i mirador de fra Garí o la roca dels Polls; la història: les Bateries; la 

tradició agrícola i extractiva: les Feixades, la Rabassa Morta o la cova del Salnitre; i 

evidentment, la religió, que s’imposa sobretot a la regió de Tebes i a la quadra de Sant 

Miquel, amb noms com la miranda de Santa Magdalena, el mirador de Sant Joan, el 

torrent de Santa Caterina i la canal de Sant Miquel, entre d’altres.5 

L’abandonament de l’agricultura, l’èxode rural de la postguerra i la manca de 

sensibilitat han influït perquè durant aquests darrers anys es perdessin molts topònims 

relacionats amb les partides de terra i les cases. En alguns casos, i davant el 

desconeixement, s’ha optat per substituir els antics noms per altres de nous, sovint sense 

cap tradició. 

 

4.7. L’escut municipal 

 

Es tracta d’un escut caironat truncat: el primer d'atzur, amb una tiara d'argent coronada i 

creuada d'or amb les ínfules d'argent franjades d'or i 

la filiera també d'or; i el segon, de gules, amb un 

mont de set penyes d'or somat d'una serra també 

d'or. Per timbre té una corona mural de poble.  

La mitra papal de la primera partició és l'atribut del 

patró del poble, sant Corneli, Papa i màrtir del segle 

III. La segona partició reprodueix les armes parlants 

del monestir de Montserrat, al qual va pertànyer 

entre 1377 i 1835.  

Va ser aprovat el 28 de setembre de 1984, d’acord 

amb el decret 139/2007 de 26 de juny del 2007 i 

publicat al DOGC 4914 del 28 de juny del 2007. 

Aquest decret substituí el decret 263/1991, de 25 de 

novembre del 1991, que va aprovar el reglament dels símbols dels ens locals de 

Catalunya. 

                                                 
5 PAGÈS I PARETAS, Montserrat (1992); i DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2004-2005). 
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Anteriorment s’havien emprat altres variants, com la que apareix a la creu de terme de 

l’any 1959, que reprodueix les set penyes de la muntanya de Montserrat ungides amb la 

serra i flanquejades per dues branques de galzeran.  

 

 

 

 

 

4.8. Estat legal de protecció dels béns patrimonials 

 

Alguns elements del patrimoni cultural de Collbató gaudeixen de diferents nivells de 

protecció i que resumim tot seguit. 

 

En l’àmbit immoble, la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm.1807, 

11-10-1993), estructura els nivells de protecció del patrimoni en: Béns Culturals 

d’Interès Nacional (BCIN), Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) i altres béns del 

patrimoni cultural català.  

 

A Collbató hi ha tres BCIN: 

- el castell de Collbató (R-1-51.5462), que ja havia estat declarat monument històric 

artístic pel BOE del 5 de maig de 1949;  

- dos capitells esculpits amb escuts de les armes de la família Requesens. Protegits pel 

Decret de  571/1963, de 14 de març (BOE 30-3-1963), de protecció d’escuts, emblemes 

i pedres heràldiques, tot i que no estàn inscrits al catàleg de BCIN de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

La llista de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) és més extensa i engloba aquells 

altres ítems que, malgrat la seva importància patrimonial, no compleixen les condicions 

pròpies d’un BCIN. En aquest grup hi ha els dotze elements inclosos en el catàleg del 

Pla General d’Ordenació Urbanística del 21-12-1984,6 que van ser confirmats com a 

                                                 
6 Aquest catàleg també inclou el Castell de Collbató, que no apareix a la nostra llista perquè, tal com s’ha 
dit abans, és un BCIN. 
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BCIL per la Comissió d’Urbanisme del 16 d’octubre del 1991, tal com preveu la 

disposició addicional primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 

Cultural Català i que són els següents: 

 

- Carrer d’Amadeu Vives (2861-I) 

- Sant Corneli (2865-I) 

- Cal Tutor o cal Vacarisses (2866-I) 

- Cal Vidrier o cal Castelló (2867-I) 

- Cal Rogent  o cal Torralbes (2860-I) 

- El jardí de cal Rogent o de les Parellades (2870-I) 

- Cal Balart (2869-I) 

- Portal de cal Bros (2864-I) 

- Cal Trago (2863-I) 

- Cal Bros (2863-I) 

- Cal Pepa o Posada de las Cuevas (2868-I) 

- Cal Nolla o Casa de la Vila (2862-I) 

 

 

També són BCIL els sis elements que van ser aprovats pel ple del Consell Comarcal del 

Baix Llobregat del 26 d’abril del 2004, a instàncies de l’acord pres pel municipal del 18 

de juliol del 2003: 

 

- Casinet o Sala de Baix (927-1) 

- Ajuntament vell (924-1) 

- Molí de l’oli (926-1) 

- Conjunt de l’era de cal Misser (923-1) 

- Bassa de cal Bros (922-1) 

- Brocal del pou de cal Migrat (921-1) 

 

Aixó com també tenen categoria BCIL, quatre jaciments arqueològics, que van rebre 

aquesta qualificació al ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat del 26 de febrer del 

2007: 
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- Cova de les Arnes (389) 

- Coves del Salnitre (388) 

- Cova Gran (386) 

- Cova Freda (387) 

 

 

I, finalment, la torre del telègraf de can Dolcet, que va ser declarada BCIL per aquest 

mateix organisme el 21 de desembre del 2009.  

 

 

D’altra banda, també a nivell local, el Pla General d’Ordenació Urbanística de 17-7-

1984, publicat al DOGC el 21-12-1984, inclou un seguit d’elements protegits d’una 

manera més genèrica i sense que encara s’hagi desenvolupat el catàleg. Es tracta dels 

elements inlossos al nucli històric, des del portal de cal Bros fins a la plaça de l’Església 

–carrers d’Amadeu Vives, de Dalt, del Castell i de la Salut–, i set masies del terme.  

Aquests elements no els podem considerar BCIL, ja que la Generalitat de Catalunya no 

els va incloure en el llistat exposat anteriorment, però si que gaudeixen de cert nivell de 

protecció per aquest planejament municipal: 

- Can Dolcet 

- Can Guineu 

- Can Llates 

- Can Martí Joan 

- Can Pere Llong 

- Cal Po 

- Hostal de la Fumada 

- Santa Margarida  de cal Pere Llong 

- Ca la Tomasa 

- Cal Mísser Cal Ponset 

- Ca l’Aaron o cal Neron 

- Era de can Martí Joan 

- Escales de cup de Cal sastre 

- Cementiri Vell 

- Rectoria de Collbató 
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- Nucli medieval de Collbató 

- Ca l’Erpada 

- Cal Borrega o cal Simon 

- Casa c/ Castell, 10 

- L’Escorxador 

- Cal Vicentó 

 

 

També, el Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Montserrat  aprovat el 

18/2/1988 (DOGC 5025 10/12/2007), estableix un conjunt d’elements que formen part 

del catàleg d’elements naturals i edificis d’interès històric artístic de l’entorn de la 

muntanya de Montserrat, que al terme municipal de Collbató són: les ermites del 

Monestir i de Tebes; l’ermita de la Salut; i el nucli rural de la Fumada. Tenint en 

compte això, tot i que aquest planejament no s’ha desenvolupat totalment, els elements 

que s’han inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural de Collbató i es considerarien protegits 

amb aquesta figura legal són: 

 
- Santa Caterina 

- Eremitori de Sant Joan i Sant Onofre 

- Runes de l’ermita de Santa Magdalena 

- Rines de l’ermita de Sant Jaume 

- Capella de Sant Joan 

- Capella de Sant Miquel 

- Capella de la Santa Cova 

- Capella de la Soledat o de la Verge Doloroa 

- Ermita de la Salut 

- Hostal i era de la Fumada 

 

 

També cal dir que la creu de terme no es pot beneficiar de l’empara que el Decret 

571/63, de 14 de març de 1963, atorga a aquest tipus de béns patrimonials perquè té 

menys de cent anys.  
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En quant al patrimoni moble, sí que estan protegides, en canvi, les col·leccions dels 

museus de Montserrat i Arqueològic de Catalunya (Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural 

Català, DOGC 11/10/1993). 

 

Pel que fa al patrimoni documental, la Llei 6/1985 d’Arxius i documents, de 24-4-

1985, DOGC el 10-5-1985, protegeix els fons documentals de més de 100 anys dels 

arxius parroquial i municipal, aixó com l’Atlas del Plano Geométrico del Término 

Municipal de Collbató, que es conserva a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

 

Finalment, en l’àmbit del patrimoni del medi natural estan protegits: 

- El paisatge pintoresc de la muntanya de Montserrat (Decret 1225/1975, 24-2-

1975, BOE 5-6-1975). 

- El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (Decret 59/1987, 29-1-1987, 

DOGC núm. 5025, 10/12/2007).  

- L’aqüífer subterrani de la cubeta d’Abrera (Decret 328/1988, 11-10-1988, 

DOGC núm. 1074, 28-11-1988).  

- La cargola i la corona de reina, que són dos especímens de la flora montserratina 

protegits pel Decret 172/2008, 26-8-2008, DOGC núm. 5204, 28-8-2008, que va 

crear el catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

 

El Decret 59/1987 de 29 de gener, pel que es declara Natural la Muntanya de Montserrat 

(DOGC 827 de 10/4/1987), comprèn també la protecció d’un seguit d’elements naturals 

que es troben dins el perímetre del Parc: 

 
- Camí de la Santa Cova 

- Camí del Viacrucis 

- La Mentirosa Gran 

- La Mentirosa Petita 

- La font Seca 

- Drecera del Fra Garí 

- Drecera dels Graus 
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- Camí de les Ermites 

- L’escala de Jacob 

- Camí de la Costa 

- Camí de la font Seca a Sant Joan 

- Camí de les Feixades 

- Camí del torrent Fondo a les Bateries 

- Camí de Sant Miquel 

- Camí de Santa Anna a Sant Joan 

- Camí del Forat 

- Camí del Pont 

- Camí nou de Sant Joan a Sant Jeroni 

- Camí pel Clot de la Mònica a Sant Joan 

- Camí de la Fita a la Santa Cova 

- Cova Bagasses 

- Avenc petit de la Costa Dreta 

- Avenc de les coves de Salnitre 

- Pou de la Carbonera 

- Cova de les Arnes 

- Cova gran de la Cabrafiguera 

- Cova petitat de la Cabrafiguera 

- Pous de les Garrigoses 

- Coves de Salnitre 

- Avenc de Sajolida 

- La cova Gran 

- Cova Freda 

- Aven Ventós 

- Avenc de Costa Dreta 

- Pla de les Bateries 

- Geòtop de les Coves 

- Balma murada de la Murdela 

- Balma al torrent de les Àligues 

- Balma murada clot d’en Casanelles 

- Albarda Castellana 
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4.9. Equipaments patrimonials 

 

A Collbató hi ha quatre espais expositius. Tres són de gestió municipal:  

 

 El Museu de Coses del Poble, que està tancat i no forma part de cap xarxa de 

museus, ni pública ni privada. 

 El Molí de l’Oli, que és un centre d’interpretació de l’oli, on s’explica la història 

olivarera i oleícola de Collbató. Va ser inaugurat fa poc i està obert al públic. 

 Espai Temàtic dels Orgueners de Collbató, que és un equipament nou, en el qual 

s’està acabant de treballar en aquests moments i que explicarà la tradició 

orguenera de Collbató i la feina que fan aquests artesans. 

 

I l’altre és gestionat pel Patronat de la Muntanya de Montserrat: 

 

 L’Aula de la Natura, situada a l’estació superior de Sant Joan. És petit un centre 

d’interpretació on s’explica la història, el clima, la fauna i la flora de la 

muntanya de Montserrat.   

 

També hi ha tres locals per a la celebració d’actes públics: 

 

 El Casinet o Sala de Baix, que antigament havia acollit la seu de la Fábrica de 

Órganos Nuestra Señora de Montserrat.  

 La Sala Cultural, que originàriament havia 

estat la cotxeria de cal Nolla. 

 El Casal, que ha d’acollir la nova 

biblioteca, el casal dels avis i l’hotel 

d’entitats. 

 

Una biblioteca municipal, que ha de ser 

traslladada a aquest nou equipament. 
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L’Arxiu administratiu de l’Ajuntament, que està en procés d’ordenació i catalogació per 

part de la Diputació de Barcelona. Ha quedat instal·lat en un annex de l’Ajuntament, 

que ha estat convenientment habilitat i equipat. 

I l’església de Sant Corneli, que és utilitzada per a fer els concerts que organitza 

l’Associació d’Amics de l’Orgue de Collbató.  

 

4.10. Anàlisi del patrimoni de Collbató 

 

Collbató té, malgrat ser un poble petit i de tradició pagesa, un important patrimoni 

cultural, que es posa de manifest tant en el nombre d’elements que atresora, i que aquest 

Mapa del Patrimoni ha xifrat en 311, com en la seva varietat i característiques.  

A nivell geogràfic, aquests ítems es poden agrupar en tres grans àrees: 

 

1. Les zones del nucli urbà i de la Font del Còdol, que són les que ofereixen una densitat 

patrimonial més evident, ja que aquí es concentren la majoria d’habitatges –humils, en 

uns casos, i nobles en altres–, i també algunes de les construccions més emblemàtiques, 

com el castell o l’església de Sant Corneli; a part d’elements arquitectònics diversos i de 

les col·leccions de la Fundació Privada Rogent.  

 

2. Una corona rústica a migdia, que s’estén des d’occident fins a llevant; encaixada 

entre el Bruc, els Hostalets de Pierola, Esparreguera i Monistrol de Montserrat. Aquí hi 

ha, a part d’algunes àrees d’interès antropològic i natural, les masies, que hom troba 

concentrades majoritàriament a l’altra banda de la riera de can Dalmases, i una part dels 

camps de conreu del terme, amb els equipaments propis de les explotacions agrícoles: 

barraques, recs, forns de calç, camins, etc. 

 

3. Un rodal a tramuntana, que és ocupat per la muntanya de Montserrat i que s’estén  

entre el Bruc i Monistrol de Montserrat. Aquesta franja, amb una important presència de 

camps de conreu ara abandonats, acull equipaments de caràcter popular relacionats amb 

l’activitat pagesa (barraques, fonts, etc.); però també d’altres de més singulars, com 

jaciments arqueològics, zones d’interès natural, camins, llegendes, i, sobretot, el gruix 

del patrimoni religiós del terme: ermites de la zona de Tebes, capelles de Montserrat i 

monuments del Sant Rosari i del Viacrucis. 
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A nivell quantitatiu, el gràfic i el quadre següents mostren la diversitat i la distribució 

per àmbits d’aquest patrimoni. 

 

Gràfic núm. 1: Tipologia  

Edifici

Conjunt arquitectònic

Element arquitectònic

Jaciment arqueològic

Obra civil

Element urbà

Objecte

Col·lecció

Fons d'imatges

Fons documental

Fons bibliogràfic

Manifestació festiva

Tècniques artesanals

Tradició oral

Zona d'interès
 

 

Quadre nún. 1: Tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

Al capdavant se situa el patrimoni immoble, amb 236 ítems, que equivalen al 75% 

del total, i que inclou una llarga llista d’edificis (119), elements i conjunts 

arquitectònics (70), jaciments arqueològics (10) i obres civils (33). Darrere seu hi ha 

el patrimoni moble, amb 23 béns (8%), repartits entre elements urbans (9), objectes 

(4) i col·leccions (10); el patrimoni documental (8 elements i el 3% del total), format 

per fons d’imatges (1), fons documentals (6) i fons bibliogràfics (1); el patrimoni 

immaterial (12 i 4%), integrat per manifestacions festives (3), tècniques artesanals 

(2) i tradició oral (7); i el patrimoni del medi natural, que tanca la llista amb la 

important xifra de 32 ítems (10%), 27 dels quals han estat catalogats com a zones 

d’interès i els 5 restants com a espècimens botànics singulars. 

Grup element patrimonial Nombre % 
Patrimoni immoble 236 75 
Patrimoni moble 23 8 
Patrimoni documental 8 3 
Patrimoni immaterial 12 4 
Patrimoni del medi natural 32 10 
TOTAL 311  
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A nivell temàtic, cal fer esment de l’existència d’un importantíssim patrimoni de 

caràcter:  

 

- Religiós, format, per una banda, per 

un petit nucli de centres lligats a la 

pràctica del culte a nivell local, amb 

les seves esglésies (Sant Corneli, la 

Salut i Santa Margarida), objectes 

sagrats (imatges de Sant Corneli i de 

la Mare de Déu del Roser, etc.) i 

composicions poètiques (goigs). I, 

per altra banda, per les ermites (Sant 

Joan, Sant Onofre, Santa Magdalena, 

Sant Jaume i Santa Caterina), les 

capelles (Santa Cova, Sant Miquel i Sant Joan), els conjunts escultòrics  

(Viacrucis i Rosari Monumental) i les obres més individuals (Sant Crist de la 

Cova o Sant Francesc d’Assís), que es concentren a l’entorn del monestir i que 

van néixer a l’abric de la tradició eremítica i religiosa montserratina.   

- Urbà, amb edificis destacables que formen un harmoniós conjunt de cases i 

carrers i conserven molts vestigis medievals (arcs, finestres, portals, voltes, etc.), 

moderns (dovelles) i contemporanis (esgrafiats, balustres, etc.), així com altres 

elements urbans i arquitectònics (plaques commemoratives, rellotges de sol, 

etc.) interessants.  

- Rural, amb les masies (can Llates, can Martí Joan, can Guineu, etc.) i les 

nombroses barraques de pedra seca (de l’Erpada, l’Asbertó, el Manelet, etc.), de 

pedra arrebossada i sense arrebossar (de cal Gat, cal Pepa, el Xic Riera, etc.),  

d’obra (de ca la Munda), o de cau (de l’Asbertó, la senyora Alfonsa, les Solelles, 

etc.) que hi ha escampades per tot el terme. 

- Hidràulic, amb la pervivència d’una xarxa de recs (la Codolosa), basses (cal 

Bros, cal Brotons, etc.), pous (cal Quelus, can Pere Llong, can Llates, etc.), 

cisternes i fonts (les Bonetes, la Guineu, la Salut, Closa, etc.), bastits als llarg 

dels segles i que van ser cabdals a l’hora de garantir el proveïment d’aigua de 

boca i de rec. 
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- D’estiueig, amb residències (cal Rogent, cal Galbany, cal Nolla, cal 

Bonaparte...), jardins (Rogent) i altres construccions (bassa de cal Brotons o 

banc de cal Vidrier) bastides a cavall entre els segles XIX i XX, a l’empara de 

l’auge de la moda de l’estiueig entre la burgesia barcelonina i molt abans, per 

tant, del gran boom de les segones residències esdevingut entre les dècades de 

1960 i 1980, aproximadament. 

- Industrial, amb un destacat nombre d’equipaments lligats a les activitats 

agrícoles i rurals (forns de coure calç, trulls de fer oli, eres de batre i cups 

d’aixafar raïms), que fa anys que han deixat de funcionar, i que han estat 

rellevats pel pròsper taller d’orgues de la nissaga dels Blancafort. 

- Infraestructures viàries, amb camins de llarg recorregut (camins d’Esparreguera, 

el Bruc, Piera, etc.), que durant segles van garantir les comunicacions amb altres 

poblacions i comarques; i d’altres de caràcter local, que anaven cap a les partides 

de terra properes al poble (camí dels Gatells, de ca n’Astruc, etc.) o bé 

s’enfilaven muntanya amunt, en direcció a les coves, el monestir, les capelles o 

les ermites.  

- Serveis públics relacionats amb el trànsit de persones i animals (hostals del 

Casalot, Hostal Vell, la Fumada i cal Pepa, casa de les Postes i abeurador de cal 

Xabret) i amb el proveïment local (escorxador). 

- Militar, amb el castell, la torre del Telègraf i les trinxeres de la guerra civil 

Española. 

- Arqueològic, amb diverses col·leccions i jaciments (els Graus, les Solelles, les 

coves de les Arnes, Freda, Gran i Salnitre, les ermites de Sant Joan, Sant Onofre, 

Sant Jaume i Santa Magdalena i el turó del Castell); quatre dels quals han estat 

qualificats de BCIN (coves de les Arnes, Freda, Gran i Salnitre). 

- Documental, amb tres fons arxivístics (arxius parroquial, municipal i Rogent), 

un atlas del terme i dos goigs; un altre fons bibliogràfic (Rogent) i una pel·lícula 

emblemàtica (Sierra de Teruel o l’Espoir). 

- Immaterial, amb festes religioses consagrades a Sant Corneli, Sant Antoni Abat i 

la Mare de Déu de la Salut; i un nombre consistent de llegendes, algunes 

íntimament lligades a la tradició montserratina i catalana (fra Garí, la Font Seca,  

la roca dels Polls o el Mansuet).  

- Natural, amb un element capdavanter, que és la muntanya de Montserrat, i una 

llarga llista d’altres elements menors, com jardins (Rogent), coves (Salnitre, 
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Freda, Gran, etc.), avencs (de la Perla, 

de la Sajolida, etc.), pous (de la 

Carbonera, de les Garrigoses, etc.), 

balmes, cims (l’Albarda Castellana), 

fonts,  o jaciments paleontològics, que 

es troben escampats pel massís i les 

serres adjacents, així com cinc 

espècimens botànics molt arrelats al 

poble i a la seva història (les oliveres 

palomar i vera i l’alzina gran) i a la muntanya (la corona de reina i la cargola). 

 

Altres valoracions han de tenir en compte aspectes tan interessant com: 

 

- L’ampli ventall cronològic d’aquest patrimoni, que es remunta a l’època 

terciària, en el cas d’alguns elements naturals, i al paleolític, en el d’altres de 

caràcter històric. De manera que abraça totes les èpoques històriques: paleolític, 

neolític, iber, medieval, modern i contemporani, amb un predomini aclaparador 

dels d’aquesta darrera etapa i una presència important dels de la resta, tal com es 

pot veure en aquest gràfic; i gairebé a tots els estils artístics: neolític, romànic, 

gòtic, barroc, modernisme, noucentisme, abstracció... 

 

Gràfic núm. 2: Cronologia 

Prehistòria

Medieval

Moderna

Contemponània

Indeterminada
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Quadre núm. 2: Cronologia 

  

Etapa històrica Nombre % 

Prehistòria 10 3 

Medieval 42 14 

Moderna 32 10 

Contemporània 201 65 

Indeterminada 26 8 

TOTAL 311 100 

 

- La llista d’autors prestigiosos que la recolzen, que inclou els anònims terrissaires 

creadors de la ceràmica montserratina o cardial; alguns destacats picapedres 

medievals, com Pere Moragues, l’autor de les creus que hi havia al camí de la 

Costa, o de Luis de Otazu, que va esculpir els oratoris que les cobrien; passant 

per arquitectes i escultors capdavanters, com Gaudi, Puig i Cadafalch, Sagnier, 

Rogent, Duran i Reynals i Rubió i Tudurí o Llimona, entre d’altres, que van 

treballar al Sant Rosari i al Viacrucis, en uns casos, i a cal Rogent, en altres; i 

també per reconeguts artistes contemporanis, com Fita, Sans o Cuello. Al costat 

d’aquests noms tan il·lustres hi ha una munió d’artesans anònims que al llarg 

dels temps han anat bastint importants elements patrimonials de caràcter popular 

com cases, barraques, forns, fonts, cisternes, recs, etc.  

 

Gràfic núm. 3: Titularitat 

 

Pública

Pública i privada

Privada
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Tal com es pot veure en el gràfic anterior, la majoria dels elements patrimonials (210 i 

68%) són de propietat privada; uns altres 95 (30%) de propietat pública; i la resta (6 

ítems, 2%) de propietat compartida.  

En quant a la conservació, el panorama és més aviat preocupant, tal com es dedueix de 

l’estadística següent, on el nombre de béns en bones condicions, la majoria dels quals 

són edificis residencials i en tenen cura els seus propietaris, són àmpliament superats 

per aquells altres que estan en un estat regular i dolent.  

 

Gràfic núm. 4: Estat de conservació 

 

  

Estadística per estat de conservació

Sector 1

bò

dolent

regular

 

En aquest punt cal dir que molts dels elements patrimonials d’aquest Mapa de Patrimoni 

s’han conservat gràcies a l’acció desinteressada d’algunes persones del poble que, de 

manera totalment altruista, s’han involucrat en la seva recuperació i conservació. Aquest 

és el cas de veïns com Josep Matalonga (a) Ponis (Collbató 1951–2010) que hom troba, 

sovint en companyia d’altres conciutadans seus, com el desaparegut Rafel Badia o 

l’Ivan Fernández, al darrere de la creació de les col·leccions del Museu de Coses del 

Poble i del Molí de l’Oli, en uns casos, o del rescat de les pedres dels oratoris del camí 

de Montserrat, en altres; la Comissió de la Festa dels Tres Tombs (Raimon Casanovas, 

Jaume Casanovas, Joan Ollé, Josep Raventós, Jaume Mura i David Martínez), que va 

recuperar la tradicional commemoració de la diada de Sant Antoni Abat; els Amics del 

Dall, amb Antoni Tejedor i Ivan Fernández al capdavant, que obren i mantenen antics 



Mapa del Patrimoni Cultural de Collbató // Memòria 

 38

camins de pagès, netegen barraques, habiliten fonts, etc.; o dels membres de 

l’Associació d’Amics de l’Orgue de Collbató (Joan Capella, Antoni Jiménez, Gilberto 

Pérez, Sergi Bartrolí i Jordi Rofes), que han restaurat la col·lecció de peces de l’Espai 

Temàtic dels Orgueners de Collbató.  
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6. ELEMENTS NO FITXATS 
 

A part dels elements que han estat inclosos en el Mapa del Patrimoni Cultural de 

Collbató, n’hi ha d’altres que n’han quedat al marge i, en conseqüència, no han estat 

introduïts a la base de dades. En uns casos es tracta d’ítems que han desaparegut, i per 

tant no poden constar en el document final, i, en altres, d’elements que són poc 

representatius o que sobrepassaven les expectatives d’aquest treball.  

Aquesta relació permet conèixer el contingut de la llista de “no fitxats” i les causes de la 

seva exclusió. 

  

6.1. Patrimoni immoble  

 

6.1.1. Edificis 

 

 El castell Otger: castell esmentat l’any 1042 en l’acta de consagració de 

l’església de Sant Miquel de Montserrat, que el situa a dalt d’unes roques, a 

migjorn de la quadra de Sant Miquel, cap al Cap de les Canals. Informacions 

posteriors dels segles XV i XVIII el localitzen en aquesta mateixa zona, a 

l’extrem sud-oriental del massís de Montserrat. De moment, però, es desconeix 

el lloc exacte.7 

 El portal d’entrada a la vila per la part de ponent: era situat al costat de 

l’església, entre el cementiri vell i cal Ticu –plaça de l’Església núm. 1. Tenia 

una volta i una torre quadrada al damunt. Va ser desmuntat a finals del segle 

XVIII, quan es va engrandir l’església, i les pedres reutilitzades per a bastir el 

nou temple.  

 La capella de Sant Miquel: fou erigida pels vescomtes de Barcelona al costat 

del camí de Collbató, en el mateix indret on hi ha la capella actual. L’antiga 

apareix esmentada per primera vegada en un document de finals del segle X, tot 

i que degué ser bastida uns anys abans. Més tard fou reedificada i consagrada de 

nou l’any 1042. Va estar sota la protecció directa dels vescomtes de Barcelona, 

que l’afavoriren amb diverses donacions, fins que l’any 1090 passà a mans del 

                                                 
7 CODINA, Jaume, Josep MORAN i Mercè RENOM (Int.) (1992), p. 122-123. 
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veí priorat de Santa Maria de Montserrat. Fou aterrada l’any 1811, durant la 

guerra del Francès.8  

 El molí de Selfores: fou construït pels vescomtes de Barcelona, Udalard i Guila, 

al segle XI a Collbató, a la llera del riu Llobregat, i lliurat l’any 1066 a l’església 

de Sant Miquel de Montserrat. Encara existia a finals del segle XVIII.9  

 Les set creus del camí de la 

Costa: foren encarregades per Pere 

el Cerimoniós (1336-1387) abans 

de l’any 1366 a l’escultor barceloní 

Pere Moragues (1330-1387/88), un 

artista afamat que gaudia de la 

confiança del rei. Aquell any 

Moragues ja havia esculpit els set 

goigs i les set angoixes que 

adornaven les peces per una i altra 

cara; el 1369 Ramon Merenyà, 

picapedrer de Girona, lliurava les 

columnes que havien d’aguantar 

les creus; el 1372 Bartomeu Soler, 

pintor i ciutadà de Barcelona,  Creus del camí de Montserrat (Rosenbach, 1524  

     (BM, gr.13.620) 

les policromà; i, finalment, la tardor d’aquell any, un equip de mestres les 

col·locà al camí de Montserrat. L’any 1506 Luis de Otazu va esculpir, ara per 

encàrrec de Galceran de Requesens (1469-1505), sengles templets per cobrir-les. 

Aquest conjunt artístic i religiós apareix reproduït en diversos gravats dels segle 

XVI i XVII i és esmentat per alguns viatgers que passaren pel camí de Collbató. 

Fou aterrat durant la guerra del Francès.10 

 El retaule de la capella de Sant Miquel de Montserrat: fou una deixa 

testamentària de Galceran de Requesens (1469-1505). Hi van treballar 

l’imaginàire mestre Girart i el pintor Nicolau de Credença, que va representar, 

seguint els desitjos del finat, una figura agenollada “devant la imatge del gloriós 

                                                 
8 BARAUT, Cebrià (1988), p. 34-45. 
9 RIBAS I CALAF, Benet (1990), p. 127.  
10 MUSET I PONS, Assumpta i Miquel VIVES TORT (en premsa). 
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princep sanct Miquel” que pregava per la seva ànima. Devia ser destruït durant 

la guerra del Francès, quan la capella va ser aterrada.11  

 L’antic Viacrucis de Montserrat: fou erigit entre 1904 i 1916. Estava integrat 

per catorze obres escultòriques que representaven les estacions de la Passió de 

Jesús. Fou finançat per la confraria del Viacrucis Perpetu i Vivent de Barcelona, 

construït per Enric Sagnier, Eduard Mercader i Eusebi Arnau i destruït l’any 

1936. 

 Tres estacions del Viacrucis actual: foren col·locats entre 1950 i 1975 i 

enretirats posteriorment. Es tracta de les següents estacions: 

Onzena: “És clavat a la creu”, de Domènec Fita (1975), que reproduïa l’estil de 

la resta de passos que aquest artista té al camí del Viacrucis de Montserrat. 

Dotzena: “Pare us lliuro el meu esperit”, de Domènec Fita (1975), que reproduïa 

 l’estil de la resta de passos que aquest artista té al camí del Viacrucis de 

 Montserrat. 

 Tretzena: “Crist jacent”. Grup escultòric de Jubanteny (1950) format per Crist 

 que jeia a terra, després de ser despenjat de la Creu, i per les figures de la Verge, 

 Maria Magdalena, Sant Joan i Josep d’Arimatea que l’envoltaven.12  

 El Sindicat de Pagesos de Collbató: fou construït abans de la Guerra Civil. 

L’any 1990 va ser incorporat a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya i enderrocat pocs anys més tard, ja que amenaçava ruïna. 

 Cal Matalí: era una casa de pagès que hi havia al carrer Muntanya. L’element 

més característic era l’annex lateral on hi havia dos cups i uns graons de pedra 

similars als que hi ha a la plaça de l’Església. Va ser enderrocada fa pocs anys.  

 El forn d’obra de cal Pepa: fou bastit a prop del torrent de la Galatxa, durant el 

segle XIX, i enrunat posteriorment. 

 

Per construir l’A-II es va haver d’eixamplar l’antiga N-II. Això va obligar a ensorrar: 

La “casilla de peones camineros”, que hi havia a la confluència de la N-II i la B-

112, i les següents cases de pagès de la Font del Còdol: 

                                                 
11 YEGUAS, Joan (2007). 
12 SOLIAS, Josep M., Juana María HUÉLAMO i Susana LAUDO (s/d). 
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 Can Migrat 

 Cal Temporal 

 Cal Janet 

 Cal Cap Blanc 

 Cal Viuda 

 Cal Sajard 

 

Font del Còdol, 1930 (Autor desconegut / Arxiu: J. Castells i J. Rofes) 

 

6.1.2. Elements arquitectònics  

 
 

 Marges de pedra seca: les característiques orogràfiques del relleu, la necessitat 

de trobar una utilitat als rocs que cobrien els camps i la fam de terra van obligar 

els pagesos de Collbató a bastir marges de pedra seca, que s’estenien per les 

costes i plans del terme municipal. Avui en dia moltes d’aquestes construccions 

han desaparegut, víctimes de l’expansió urbanística i de la manca de 

manteniment. Malgrat això, però, encara formen part del paisatge i constitueixen 

un patrimoni important, inaccessible en molts casos i totalment impossible 



Mapa del Patrimoni Cultural de Collbató // Memòria 

 43

d’encabir en un treball com aquest, ja que exigeix un estudi i una catalogació 

específica. 

 Cisternes, dipòsits i basses de vinya: als camps, olivars i vinyes de Collbató hi 

ha un gran nombre d’equipaments 

construïts pels pagesos al llarg dels 

segles, amb l’objectiu de recollir i 

emmagatzemar l’aigua de la pluja 

que després serviria per regar els 

conreus, abeurar els animals, etc. 

Les dificultats d’accés i l’elevat 

nombre d’aquestes estructures rurals menors fan impossible la seva inclusió en 

aquest Mapa del Patrimoni, ja que exigeixen un estudi específic que supera les 

possibilitats d’aquest treball.  

 

6.1.3. Obres civils  

 

 Bassa del Castell o de la Vila: bassa pública medieval que inicialment era 

situada fora de la vila. El creixement urbà, però, l’engolí i al segle XV ja apareix 

envoltada de cases i situada entre els carrers Major –Amadeu Vives– i Sobirà –

de Dalt–, entre les cases de Miquel Mercader –cal Misser– i Pere Tria –cal 

Rogent. Actualment és sota el restaurant de cal Misser. S’hi accedia pel carreró 

que comunica ambdues vies i que era popularment conegut com el “carrer que 

va a la bassa de la Vila”. 

 Bassa del Vall de la Vila: bassa situada a migdia de la vila, darrere les cases de 

l’actual carrer Amadeu Vives, a l’alçada de cal Manel. És documentada a 

començaments del segle XVII, va ser anul·lada a finals del XIX, a instàncies del 

Sr. Josep Rogent Pedrosa, i substituïda per la bassa de Sant Pere Roc. 

 Bassa de la Beguda: bassa situada fora muralles, més enllà del portal de la 

plaça de l’Església, al costat del camí que anava a Montserrat –ara carrer Pau 

Bertran. Al segle XV era coneguda com la bassa del Pla i al XVIII com la bassa 

de la Beguda. Servia per abeurar els animals, fer la bugada i regar els horts que 

hi havia en aquesta zona. També donava aigua a tres trulls. 
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 Bassa de Sant Pere Roc: l’any 1899 l’Ajuntament va aprovar la proposta de 

Josep Rogent Pedrosa, que consistia en suprimir la bassa del Vall, un dipòsit 

situat al costat del seu jardí; construir-ne una altra lluny del poble, a expenses 

seves, i en un terreny de la seva propietat anomenat el camp de Sant Pere Roc; i 

la cessió, per part del consistori i com a contraprestació, del terreny on hi havia 

la bassa del Vall.  

La nova bassa ocupava una superfície de 65 m2, tenia forma rectangular i era 

utilitzada com a safareig públic. Va ser anul·lada a la segona meitat del segle XX 

i reomplerta de runa. Actualment és un descampat situat al carrer Bonavista, 

núm. 31.  

 Bassa de cal Cassola: era una bassa moderna, excavada al carrer Pau Bertran, 

molt a prop de la confluència amb el carrer Muntanya, que recollia l’aigua de 

pluja que baixava dels Graus. Actualment està coberta pel carrer que hi ha entre 

cal Duros –restaurant el Cup– i cal Botijut. 

 

6.1.4. Zones d’espectativa arqueològica 

 
 

Enterrament en tomba a la carena de les Obagues-els Gatells (serra de cal 

Rogent): a la dècada de 1960, i mentre s’estava construint el dipòsit d’aigua que 

hi ha allà, va aparèixer una tomba amb unes restes humanes que van ser 

traslladades al Cementiri Municipal 

 

6.2. Patrimoni moble  

 

6.2.1. Elements urbans  

 

 La majòlica de l’anunci del Nitrato de Chile de cal Pau de la Jana: és el 

cartell publicitari de gran format que veien els vehicles que baixaven per la N-II 

en direcció cap a Barcelona. L’aixecament de la casa del costat va provocar la 

mutilació de la meitat inferior, de manera que només es poden veure les filades 

superiors. 
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 Les restes dels oratoris del camí de Collbató que hi ha al monestir: es tracta 

d’un conjunt de pedres gòtiques (capitells i altres peces) provinents, segons 

sembla, del templet que cobria la creu del torrent Fondo i que el foc de l’any 

1994 va deixar al descobert. Moltes persones les van veure i algunes fins i tot les 

van fotografiar. Mesos més tard foren transportades en un helicòpter fins al 

monestir de Montserrat, on romanen actualment i on se m’ha denegat l’accés ja 

que, segons se m’ha dit, estan en procés d’estudi i no es poden veure ni 

fotografiar.  

 

6.3. Patrimoni documental  

 

6.3.1. Fons documentals  

 

 Arxiu de l’Associació dels Amics de l’Orgue de Collbató 

 Arxiu Blancafort 

 

No han estat inclosos perquè són moderns, tot i així caldrà tenir-los en compte en 

futures revisions. 

 

6.4. Patrimoni del Medi Natural 

 

6.4.1. Zones d’interès  

 

 El parc rural del Montserrat: és un projecte de recuperació del sòl agrícola, 

dignificació de l’ofici de pagès, promoció el productes de la terra, difusió del 

patrimoni natural i protecció del territori. Tindria una extensió d’unes 5.000 ha i 

afectaria els termes de Collbató, amb 312 ha, el Bruc, Esparreguera i Olesa de 

Montserrat. L’any 2005 es va presentar la plataforma de suport i el 2006 el 

document base, que va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament de Collbató el 20 de 

gener del 2007, però que mai s’ha desenvolupat i per tant no existeix.13   

                                                 
13 http://www.infomontserrat.com/parcrural/parc.htm 
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 El jardí a l’anglesa del Sr. Gelabert: fou construït a mitjan segle XX per 

aquest senyor de Barcelona, al costat de la N-II, al Pla de la Fumada, entre 

aquesta barriada i la de la Font del Còdol. El relleu era ondulat i tenia un gran 

espai central sembrat amb gespa i envoltat de parterres plantats amb 

associacions d’espècies ornamentals (matolls, arbres, flors, etc.). També hi havia 

zones de bosc mediterrani amb un aspecte més salvatge, camins sinuosos, 

amuntegaments i marges de pedra seca, un petit estany, bancs, taules i diverses 

instal·lacions escampades pel jardí (pista de tenis, serveis, cuina, etc.). Va ser 

abandonat als anys 80. Ara és un erm descuidat i els antics edificis han estat 

abatuts víctimes del vandalisme. Se’n desconeix el nom del dissenyador i mai ha 

tingut cap tipus de protecció. 

 

6.4.2. Zones definides per l’aigua  

 

 El torrent de la Salut: transcórrer per la banda oriental del terme, encaixat entre 

les costes de les Solelles i les Obages. Té una direcció oest-est i va des de sota 

l’ermita homònima fins al Llobregat. Recull l’aigua que baixa de la muntanya –

torrents de la Font Seca, Fondo i Clot d’en Casanelles– i de la serra de cal 

Rogent –torrent de les Bonetes i del coll de Rubió– i té un recorregut d’uns 3 

km. Als darrers 1,5 km és conegut com el torrent de ca n’Astruc i marca la partió 

amb Esparreguera. Fins al segle XVII va ser conegut com el torrent de Santa 

Maria i posteriorment com el torrent de la Salut.14  

 La riera de can Dalmases: travessa el terme de ponent a llevant per la banda de 

migdia. Passa per la urbanització homònima i voreja les barriades de la Font del 

Còdol, les Illes i la Fumada, fins Esparreguera i el Llobregat, on desguassa. 

Recull les aigües que s’escolen de Montserrat pels torrents del Pont, les Heures, 

el Misser i el Clot dels Lladerns; i de les serres dels Gatells, pel torrent de la 

Galatxa, i de can Dolcet. Té la llera ampla, diversos meandres i alguns trams 

engorjats. No porta mai aigua, excepte quan plou.  

Antigament era coneguda com el torrent Mal –la referència més antiga és del 

999.15 Separava la zona dels masos o de les Manonelles, que quedava a la banda 

                                                 
14 CODINA, Jaume, Josep MORAN i Mercè RENOM (Int.) (1992), p. 124-125. 
15 RIBAS I CALAF, Benet (1990), p. 125. 
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de Pierola, de les terres dels vilatans, que s’estenien al cantó de la muntanya. La 

darrera gran rierada fou la del 10 juny del 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Patrimoni Immaterial 

6.5.1. Toponímia 

 

A Collbató han sobreviscut els següent topònims, sovint d’origen medieval, que 

antigament servien per identificar partides de terra i masos i ara donen nom a alguns 

barris i carrers del municipi. 

 

 Les Parellades: és un topònim antic, documentat al segle XV. Eren dos trossos 

de terra que s’estenien entre els actuals carrers d’Amadeu Vives i Sant Antoni, 

aproximadament. Un era situat a la banda oriental i ha pertanyut gairebé sempre 

a la família Rogent –ara hi ha el jardí–; i l’altre, la de cal Misser, era al cantó 

occidental, on ara hi ha els carrers Colom, Joan Vacarisses, les Parellades i 

passeig del Mansuet. L’any 1980 es va urbanitzar aquesta part del terme i es va 

batejar amb el nom de Les Parellades la via que uneix el carrer Muntanya i el 

passeig Mansuet.16  

                                                 
16 ACA, AN, Ig.1033 (2), confessions de Pere Tria, Miquel Mercader i Antoni Mercader. 
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 Els Graus: era una partida 

de terra documentada al 

segle XV, tot i que és molt 

més antiga, formada per 

feixes i marges de pedra 

seca que s’emparraven pels 

contraforts montserratins 

com si fossin els graons 

d’una escala. Els límits 

venien marcats pel torrent de la Font Seca, a l’est, el camí del Bruc, al sud, i el 

torrent del Clot dels Lladerns, a l’oest. La part muntanyosa és un erm on encara 

hi ha les terrassetes plantades d’oliveres i algunes barraques pedra. La zona 

propera al poble acull la urbanització del Pujolet construïda durant la segona 

meitat del segle XX i un dels carrers porta, precisament, el nom dels Graus. 

 Els Clots: era una partida que s’estenia per la banda occidental del poble, entre 

el torrent del Clot dels Lladerns, que la separava del Pla de l’Hospital –ara del 

Castell–, els camins de l’Alzina, que transcórrer per dalt, i el de la Font del 

Còdol, que ho feia per sota. Ara, en aquest indret, que ha estat urbanitzat fa pocs 

anys, hi ha un carrer anomenat dels Clots que comunica l’avinguda del 

Centenari d’Amadeu Vives amb el carrer de mossèn Cinto Verdaguer.  

 Les Llongànies: era una partida de terra documentada al segle XV amb el nom 

de Longanyes. A finals del XIX aquest tros de terra s’estenia des dels horts del 

carrer Bonavista fins als del carrer Nou, la carretera de Madrid a Barcelona i 

l’actual zona esportiva de l’avinguda del Centenari. El passeig de les Llongànies 

és una via nova que va des de la B-112 fins al passeig de la Fumada. Marca el 

límit urbà per l’extrem sud-oriental i separa la zona del cal Pigó de la de 

l’Eixample. 

 Sant Pere Roc: és un topònim que prové d’un tros de terra que hi havia al final 

del carrer Bonavista, molt a prop del camí dels Masos –ara passeig de la 

Fumada–, coneguda al segle XV com el camp d’en Pere Roca i que pertanyia a 

Pere Tria, ascendent directa de la família Rogent. En un moment indeterminat va 

deixar de ser la peça d’en Pere Roca, en referència al propietari que l’havia 



Mapa del Patrimoni Cultural de Collbató // Memòria 

 49

posseït a començament del XV, i va esdevenir la peça de Sant Pere Roc. Aquest 

és, també, el nom de la via actual que uneix els carrers Bonavista i Llongànies.17 

 La Turell: és un topònim esmentat el 1205, quan Guillem de Montserrat va 

donar unes terres que tenia a Collbató, al lloc anomenat Turello, a Santa Maria 

de Montserrat. El 1360 era un mas que pertanyia a Pere Fussalba i, al XV, un 

mosaic de camps que havien estat segregats i venuts a particulars. A finals del 

XIX encara formava una partida situada a l’altra banda de la riera, entre la Font 

del Còdol, can Dalmases i can Dolcet. Ara, aquest topònim, dóna nom a un 

carrer del sector de can Migrat. Va des del lateral de baixada de l’autovia fins al 

carrer Gandesa, dins ja de la urbanització de can Dalmases.18 

 Can Migrat: és un carrer que va perpendicular al lateral de baixada de l’A-2. 

Recull el trànsit de les avingudes del Torrent i de Pierola i del carrer del Papiol; 

aquestes dues darreres vies a la urbanització de can Dalmases. Recorda la 

desapareguda masia de can Migrat, situada al punt on es creuaven el camí reial 

de Barcelona a Manresa i el camí romeu de Pierola a Montserrat. L’edifici, 

conegut com l’Hostalet, va ser comprat per Josep Jorba l’any 1671 amb 

l’objectiu de rehabilitar-hi l’antic alberg, que el 1725 ja tornava a funcionar. A 

mitjan segle XX acollia famílies d’estiuejants de Barcelona. Va ser aterrada per 

eixamplar l’autovia.19 

 Les Illes: o la Clota de la Font del Còdol era una peça de terra de 6 jornals de 

llaurar de mula que hi havia al costat de la riera del Torrent Mal –can Dalmases. 

Apareix documentada l’any 1495 i el 1663 va ser agregada a la finca de can 

Dolcet. Des de fa uns quants anys en aquest indret hi ha el barri de les Illes 

format per cases adossades unifamiliars, que ha conservat el topònim original.20 

 La Vinyeta: era una peça de terra campa documentada l’any 1611 i situada al 

costat del camí de la Font del Còdol, entre les partides dels Clots i les Parellades. 

Durant al segle XVIII en aquest indret s’hi construïren les primeres cases del 

flamant carrer de Sant Antoni, que fins fa pocs anys també era conegut com el 

carrer de la Vinyeta.21  

                                                 
17 ACA, AN, Ig. 1033 (2), confessió de Pere Tria; i AHPB, Not. Joan Brusó, 4-6-1457 
18 RIBAS I CALAF, Benet (1990), P. 213; ACA, AN, Ig. 1033; i ICC, RESM-D-3. 
19 ACA, AN, Llo. 330, f. 287 v; Ma. 34, confessió de Josep Jorba; i Llo. 381 (1), f. 11 r. i 80 v. 
20 ACA, AN, Ig, 1033 (2), confessió d’A. Corderes del Pi del Còdol; i Llo. 322, 27-6-1663 
21 ACA, AN, Llo. 490, f. 17 v. 
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 La Rampa Vella: és el camí sense pavimentar i flanquejat per un mur de pedra 

seca que comunica el carrer Amadeu Vives, a l’alçada de cal Pepa, amb la 

carretera B-112. Aquesta denominació servia per diferenciar aquest antic accés 

al poble de la Rampa Nova, que era l’entrada que es va habilitar un tros més 

avall, a començaments del segle XX, quan es va obrir la carretera provincial de 

Manresa.  

 Les Roquetes: era el nom que popularment s’atribuïa a la pujada o costa que 

dóna accés a l’arc de cal Bros, a l’alçada de la bassa del Lledor o de cal Bros. 

 Els noms de les cases: totes les cases de 

Collbató, la Font del Còdol i la Fumada 

eren conegudes amb un mot o nom 

concret, que sovint feia referència a 

algun elements relacionats amb els 

propietaris o els estadants. En uns casos 

era el cognom –cal Bros– o el diminutiu 

del nom de pila –cal Ponis–, i en altres 

l’ofici –cal Sastre, cal Forner de Dalt, les Postes– o, fins i tot, alguna 

característica física –cal Coix, cal Grandet, etc. Alguns d’aquests noms han estat 

esmentats, però molts d’altres no, ja que es tracta d’un recull que supera l’àmbit 

d’aquest Mapa del Patrimoni Cultural.  

 

6.5.2. Rondalles i llegendes 

 

Es tracta de narracions (llegendes, exemples morals i tradicions, bàsicament) molt 

conegudes entre la pagesia de l’època, recollides a Collbató per Pau Bertran i Bros i que 

no eren exclusives del nostre poble.22  

 El ruc de les Bruixes 

 El ruc pecador 

 Els follets 

 Els tres fadrins digodins 

 El cep del dimoni 

                                                 
22 BERTRAN I BROS, Pau (1989). 
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 La dona de Sant Sever 

 Les germanastres 

 El xicot desobedient 

 La senyora de Tous 

 La pubilla de l’aubarda 

 El passatger devot 

 El mal caçador 

 La mà de l’albat 

 L’ase que es trencà el coll 

 La vella i el santcristo 

 El foc del cel 

 El fred de Montserrat 

 La guineu i l’àliga 

 La guineu i el cotoliu 

 El llop i els tres porquets 

 La reteta  

 Compare llop i comare guineu. 

 El ferrer de Collbató 

 El ruc de les bruixes, 

 

I la llegenda  

 del Pla dels Escurçons, que en un primer moment havia estat incorporada a 

aquest Mapa del Patrimoni, però que finalment n’ha estat exclosa, ja que, tot i 

ser una llegenda relacionada amb Montserrat, no queda clar que sigui originària 

de Collbató.    
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