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1. FITXA TÈCNICA 

 

 
 

Nom del projecte 
 
 

Mapa del Patrimoni Cultural 

 
 

Municipi i comarca 
 
 

Granera, el Moianès 

 
 

Promoció i finançament 
 
 

Oficina del Patrimoni Cultural (Diputació de Barcelona) 
Ajuntament de Granera 

 
 

Realització 
 
 

Adriana Geladó Prat 

 
 

Seguiment i supervisió 
tècnica 

 
 

F. Xavier Menéndez i Pablo, tècnic de l’Oficina del Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona 

 
 

Dates d’execució 
 
 

Octubre 2018-Juny 2019  

 
 

Nombre total 
d’elements inventariats 

 
 

316 
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2. AGRAÏMENTS 

 
Aquest treball no hagués estat possible sense l’ajuda d’un seguit de persones i institucions 
a qui volem agrair la seva col·laboració. En primer lloc volem agrair la bona predisposició, 
ajuda i gentilesa del personal de l’Ajuntament de Granera i, en especial, de l’alcalde sr. 
Pere Genescà. Agraïm profundament la seva dedicació al projecte, facilitant tot tipus 
d’informació relacionada amb el patrimoni granerenc i transmetent els seus coneixements 
sobre el territori, sense els quals molts dels elements que formen part d’aquest inventari 
no s’haguessin pogut incloure. 
 
A nivell institucional, volem agrair l’ajuda del personal del Museu d’Història de Sabadell 
(MHS) i en especial de la sra. Roser Enrich, tècnica de l’esmentat museu i veïna de 
Granera, per la seva col·laboració, dedicació i contribució tant en la recerca documental 
com en la documentació relacionada amb el patrimoni arqueològic del municipi. Dins 
d’aquest apartat, també agraïr la contribució del sr. Marc Torras, responsable de l’Arxiu 
Comarcal del Bages (ACBG), per la seva amabilitat i col·laboració en les tasques de 
documentació del Mapa del Patrimoni. I, finalment, també volem agrair al sr. Xavier Pérez, 
director de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (ACVO), el fet d’haver-nos deixat consultar 
els buidatges efectuats en d’altres arxius, tot i que relacionats amb les poblacions del 
Vallès Oriental (cal especificar que amb anterioritat a la constitució oficial de la comarca 
del Moianès l’any 2015, Granera formava part d’aquesta extensió territorial). 
 
I per últim, una menció especial al sr. Miquel Hans, per facilitar-nos les tasques damunt 
del terreny en algunes de les finques de més difícil accés del municipi. En darrer terme, 
però no menys important, volem agrair també l’amabilitat de tots els veïns de Granera, 
sense els quals aquest projecte no s’hagués portat a terme. 
 
 

3. MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 
especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local, que s'organitza a 
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partir de l'articulació d'un seguit de xarxes territorials (Xarxa d'Arxius Municipals, Xarxa de 
Museus Locals) i programes sectorials (Programa d'Estudis i Projectes) per tal de posar a 
l'abast dels municipis un conjunt de serveis i accions de suport a l'organització, 
gestió, conservació, tractament, difusió i comunicació del conjunt de béns patrimonials 
presents en el territori i, sobretot, als equipaments culturals especialitzats que actuen 
des de l'àmbit municipal. 
 
Dins del seu programa anomenat Estudis i Projectes de Patrimoni Cultural es dona 
suport a les polítiques i estratègies dels ajuntaments en relació amb la conservació, la 
recerca, la difusió i la dinamització dels béns patrimonials del seu territori. El programa 
pretén facilitar a les administracions locals la presa de decisions sobre aquest, 
mitjançant diferents actuacions, entre les quals es troba la promoció de la realització 
dels Mapes del Patrimoni Cultural Local. L’objectiu d’aquests inventaris és la de dur a 
terme la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi 
concret i la seva valoració. 
 
El Mapa del Patrimoni Cultural esdevé una font d’informació bàsica que permet la 
recollida sistemàtica d’aquells elements que s’han preservat del passat o s’han incorporat 
recentment, i que han esdevingut un referent per ajudar a definir el tarannà i el territori 
d’una comunitat. En aquest sentit, es recullen els béns patrimonials immobles (edificis, 
conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil); 
els mobles (elements urbans, objectes i col·leccions); els del patrimoni documental 
(fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics); els del patrimoni immaterial 
(manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa i costumari); i 
els del patrimoni natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars). 
 
Cal considerar el Mapa del Patrimoni Cultural com una eina dinàmica i activa. No és un 
instrument tancat o definitiu, sinó que es pot actualitzar des de la mateixa OPC. Amb 
posterioritat, es podran modificar continguts i afegir nous béns, si escau, bé perquè es 
consideri oportú, bé perquè apareguin elements que romanien desconeguts en el 
moment de la realització del treball. 
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Les tasques que ha comportat la realització de l’esmentat inventari han estat les següents: 
 

• Recollida exhaustiva dels elements que defineixen el municipi i la seva herència 
cultural i natural. 

• Recerca d’informació històrica relacionada amb aquests elements, així com 
elaboració d’una descripció acurada dels mateixos. 

• Inclusió dels béns protegits pel planejament urbanístic municipal. 
• Documentació gràfica dels elements físics mitjançant fotografies en suport digital. 
• Utilització del recurs informàtic (una base de dades en acces) i la documentació 

facilitada per l’Oficina de Patrimoni Cultural per traspassar les dades obtingudes 
durant les tasques de recopilació d’informació i treball de camp. 

• Elaboració d’una memòria final que reculli les característiques generals del 
patrimoni local de Granera, amb suggeriments i propostes per a la gestió del 
patrimoni cultural documentat.  

 
 

4. METODOLOGIA 
 

4.1. Metodologia de treball 
 
L’elaboració d’un Mapa del Patrimoni Cultural segueix una sèrie de pautes establertes per 
l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, que es poden sintetitzar 
en tres fases distintes:  
 

• Treballs de documentació. 
• Treball de camp. 
• Treball de gabinet. 

 
4.1.1. Treballs de documentació 

 
La fase prèvia de recollida d’informació és un pas fonamental per establir una primera 
radiografia de conjunt del patrimoni cultural del municipi objecte d’estudi. Aquesta fase 
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permet definir prioritats i planificar els treballs de gabinet i de camp, que s’han de portar a 
terme en segon lloc. La consulta de diferents biblioteques, arxius i organismes tant oficials 
com de caire privat ha permès recopilar tot un seguit d’informació, mitjançant la que s’ha 
confeccionat una llista prèvia de possibles elements a inventariar.  
 
D’entrada, el cas de Granera presentava quatre particularitats afegides: 
 
En primer lloc, cal mencionar els treballs previs realitzats per la sra. Mireia Vera Barceló, 
autora del Treball Final de Màster (TMF) L'home i la pedra. El patrimoni preindustrial al 
parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, tutoritzat pel Dr. Oriol Beltran de la 
Universitat de Barcelona (UB) i pel sr. Josep Canal, tècnic d’ús públic del parc natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Es tracta d’un projecte museològic i museogràfic, que 
implica la creació de noves rutes i la instal·lació de plafons informatius, per tal de difondre 
el patrimoni preindustrial del parc als visitants. En posterioritat a aquest projecte, que fou 
realitzat entre els anys 2015 i 2016, la mateixa autora inicià les tasques d’elaboració d’un 
inventari del Patrimoni Cultural de Granera. Els resultats d’aquesta feina, que establiren un 
primer punt de partida per a la realització definitiva del projecte, consistiren en un 
inventari inicial de 41 elements relacionats amb el patrimoni immoble (sobretot edificis, 
elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), fotografies d’alguns d’aquests 
elements i una reduïda recerca bibliogràfica relacionada amb alguns dels aspectes 
patrimonials del municipi. 
 
La segona particularitat està relacionada amb el projecte del Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres edificacions del municipi de Granera, elaborat l’any 2016 per 
Ferran Pont, per encàrrec del Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Tot i que 
en l’actualitat el projecte es troba en tràmit, s’han inclòs al Mapa del Patrimoni els 28 
elements que conformen la totalitat del catàleg. 
 
La tercera particularitat fa referència als elements relacionats amb el patrimoni immoble 
de caire rural (barraques de pedra seca) presents al municipi. Des de l’OPC es donaren 
indicacions d’incloure totes les dades documentades a l’espai web Wikipedra, desenvolupat 
per l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Tot i que en inici la xifra era de 62 barraques, 
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finalment, el nombre total d’elements ha disminuït fins a 59 (la comprovació de les 
coordenades d’aquests elements va certificar que hi havia 3 barraques fora dels límits 
municipals de Granera). De totes maneres, les tasques relacionades amb el treball de 
camp proporcionaren la inclusió de 8 elements més. 
 
En darrer terme cal puntualitzar que, durant les tasques d’elaboració del Mapa del 
Patrimoni, des de l’Ajuntament de Granera, també s’estava treballant en la reordenació 
dels topònims i, sobretot, en la numeració dels carrers del municipi. En el moment de 
finalització del projecte, aquestes modificacions encara no s’havien aplicat legalment, 
motiu pel qual no s’han tingut en compte. De totes maneres, el criteri adoptat ha 
mantingut la numeració establerta in situ als edificis inclosos al Mapa del Patrimoni (cal 
especificar que la majoria de cases no presenten cap tipus de numeració). En endavant, 
un cop aquests canvis hagin estat aprovats de manera oficial, caldrà tenir-los en compte 
de cara a futures revisions del Mapa del Patrimoni. 
 
En aquest punt, cal fer un incís també en relació a la consulta de la revisió i actualització 
de l’Inventari de Fonts de Catalunya elaborada l’any 2017 pel sr. Pere Genescà, per a 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En relació als treballs de documentació pròpiament dits, el primer pas ha estat la consulta 
dels inventaris elaborats per la Generalitat de Catalunya. S’ha buidat l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC) i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya (Cartes arqueològiques, CCAA), a través de la consulta 
telemàtica mitjançant el sistema e-GIPCI i també el Geoportal del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. També s’ha realitzat la consulta de l’Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (IPIC), de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), 
del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i del web del Memorial Democràtic (Mapa de 
les Fosses Comunes de la Guerra Civil i el Cens de Simbologia Franquista de Catalunya). 
Del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’ha fet 
consulta del Mapa de municipis amb camins ramaders, i del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, s’ha consultat l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya, el 
Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya i l’Inventari d’Arbres Monumentals i 
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d’arbres declarats protegits de Catalunya. Finalment, del Servei del Patrimoni Arquitectònic 
Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, s’ha consultat el Pla especial de protecció del 
medi físic i del paisatge de l’espai natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i, alhora, de 
l’SPAL i del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic del parc natural de Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac, elaborat l’any 
1997 i amb dos registres inclosos dins del terme municipal de Granera. 
 
A nivell local, cal mencionar la consulta del planejament urbanístic vigent del municipi, 
consistent en el Text refós de les Normes subsidiàries de planejament, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’1 de març de 1995, i 
acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en data 3 de maig de 2000 (publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat núm. 5016, del 26 de novembre de 2007). En relació al 
patrimoni cultural, cal mencionar que aquest document inclou un annex amb la relació 
dels elements del patrimoni arquitectònic a protegir, formada per 29 elements 
individualitzats, així com dels elements relacionats amb el patrimoni arqueològic, amb un 
total de 4 elements. 
 
En relació als arxius, i al marge de la consulta del fons de l’Arxiu Municipal de Granera, cal 
dir que també es van consultar i documentar altres fons que tenien relació amb el municipi 
objecte d’estudi. En concret es va fer un buidatge del fons de l’Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental (ACVO), d’on es va extreure diversa documentació relacionada amb Granera i 
dipositada en d’altres arxius catalans (Arxiu Nacional de Catalunya i Arxiu de la Corona 
d’Aragó), de l’Arxiu Comarcal del Bages (ACBG) i de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic 
(ABEV), on es localitza bona part de l’arxiu parroquial de l’església de Sant Martí. 
Exceptuant el fons documental de Granera ubicat a l’ACBG, el qual és de caire genèric i no 
està inventariat, la resta de la informació ha estat recollida en fitxes individuals i s’ha 
inclòs a la base de dades del Mapa del Patrimoni. També es va intentar consultar l’Arxiu 
Històric de Moià, però no va ser possible obtenir cap tipus de resposta per part seva. 
 
La recerca bibliogràfica ha estat el més extensa possible. En primer lloc es va fer un 
buidatge general dels diversos números de la revista d’informació municipal La Granària, 
editada pel consistori des del 2003. Posteriorment, es procedí a la localització de les obres 
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de consulta general com són l’Arxiu Gavin, la Catalunya Romànica (GEC), Els Castells 
Catalans de l’editor Dalmau, el Costumari Català de Joan Amades i el Diccionari etimològic 
i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. I finalment, també es 
consultaren algunes de les publicacions de referència local, com el llibre de l’expert en 
toponímia Enric Garcia-Pey Granera. Recull toponomàstic, publicat l’any 2004, o diversos 
números de la publicació Modilianum: revista d’estudis del Moianès, editada per 
l’Associació Cultural Modilianum de Moià, passant per alguns exemplars de la publicació de 
la Unió Excursionista de Sabadell (UES), Ronda Vallesana. 
 
D’altra banda, també es va realitzar una consulta de la Base de dades bibliogràfica 
d’història local de Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant la qual 
es van localitzar diverses publicacions i articles relacionats amb el patrimoni cultural del 
municipi. També cal destacar la consulta del fons de la Biblioteca de Catalunya de 
Barcelona, del que es van extreure còpies de quatre pergamins datats en època medieval i 
moderna, relacionats amb diversos aspectes de Granera. I, en darrer terme, es va fer un 
buidatge de l’espai web Espeleoindex, un projecte d’iniciativa privada amb vocació 
d’esdevenir un catàleg espeleològic a nivell català.  
 
Finalment, per veure la bibliografia completa consultada per a l’elaboració del Mapa del 
Patrimoni Cultural de Granera, cal veure l’apartat 10 de la present memòria, on també es 
referencien les pàgines web consultades. 
 

4.1.2. Treball de camp 
 
El treball de camp ha consistit en la visita in situ de cadascun dels elements inventariats, 
per tal de fer un reconeixement del terreny i poder-los documentar gràficament. 
Prèviament a la sortida a camp, tots els elements possibles es van localitzar damunt la 
cartografia corresponent, extreta dels webs de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i 
del Sistema d’Informació Territorial Municipal de la Diputació de Barcelona (SITMUN). 
 
L’objectiu era, primerament, localitzar els elements amb l’ajuda d’aquesta documentació 
cartogràfica. Un cop localitzats es prenien les seves coordenades mitjançant els equips de 
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posicionament (GPS), tot i que només en els casos en que això fos necessari i segons les 
característiques particulars de cadascun. Així mateix, durant la visita a l’element s’han 
recollit les dades descriptives necessàries per a l’elaboració de la fitxa, així com d’altres 
informacions que resultessin rellevants per a la delimitació i descripció dels béns (entorn 
del bé, estructures auxiliars, dades sense especificar procedents d’informació oral...). 
 
En general, les característiques orogràfiques i geogràfiques del territori no han condicionat 
de manera negativa el treball de camp, tot i que una part dels elements inclosos al 
projecte es troben actualment en zones de difícil accés i molt amagats entre la vegetació 
que caracteritza diverses zones del municipi, (a l’interior dels boscos i de les zones més 
frondoses). Aquests condicionants han provocat que alguns elements que havien estat 
contemplats inicialment no s’hagin pogut localitzar durant la fase de treball de camp. Tot i 
això, en alguns d’aquests casos, i prèvia autorització de l’Ajuntament de Granera i de 
l’Oficina del Patrimoni Cultural (OPC), la informació gràfica s’ha extret de l’espai web 
Wikipedra i del projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres 
edificacions del municipi de Granera. Per altra banda, la col·laboració del sr. Pere Genescà 
ha facilitat enormement les tasques de localització d’alguns dels elements més complicats 
geogràficament parlant. 
 

4.1.3. Treball de gabinet 
 
Amb la feina de camp finalitzada, les dades recollides han estat processades i contrastades 
amb les informacions obtingudes durant la fase de documentació prèvia, per tal 
d’identificar possibles mancances i realitzar les actualitzacions oportunes, en aquells béns 
que s’hagin vist afectats per canvis recents.  
 
El tractament de les dades s’ha fet a través del programari facilitat per l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Pràcticament tota la documentació prèvia 
ha estat utilitzada en el procés d’elaboració de les fitxes identificatives individuals per a 
cada element inventariat. També s’han inclós les fonts orals provinents de cadascun dels 
veïns que amablement ens han atès, ja que tots ells han contribuït a la documentació i 
l’obtenció d’informació dels elements. Alhora, per complimentar els camps de Propietari 
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(només s’indica la referència cadastral) i coordenades UTM de cada fitxa, s’ha consultat el 
Sistema d’Informació Territorial Municipal de la Diputació de Barcelona (SITMUN), d’on 
s’han extret les dades cadastrals i la posició georeferenciada per aquells elements que 
prèviament ja tenien representació cartogràfica. A mesura que s’anava completant la base 
de dades amb la informació obtinguda, es va anar creant un llistat amb els elements no 
localitzats i les incidències sorgides durant les tasques de camp. Per consultar aquest 
llistat, cal veure l’apartat 6.2 d’aquesta memòria. 
 
Al marge de la base de dades, de cada element inventariat s’ha elaborat un arxiu 
fotogràfic força complert, que il·lustra perfectament les condicions individuals de cada un 
d’ells. Les fotografies han estat lliurades en format digital a l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona. Cada fitxa inclou un màxim de tres fotografies. 
 

4.2. Explicació de la fitxa 
 
El model de fitxa utilitzat és el que ha proporcionat l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, que correspon a una base de dades programada en MS Access 
2000. Aquest model conté les següents dades per a cada element: Número de Fitxa; Codi; 
Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Referència cadastral del propietari; 
Tipologia; Ús Actual; Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; 
Any; Segle; Emplaçament; Coordenades UTM; Altitud; Accés; Fitxes associades; Historia; 
Bibliografia; Protecció; Núm. Inventari Generalitat; Autor de la fitxa; Data de registre; 
Data de modificació; i fins a tres Fotografies. En el Plec de prescripcions tècniques per a la 
realització de Mapes del Patrimoni Cultural (versió 2018) es detalla com omplir els camps 
mencionats. Cal dir que hi ha una sèrie de camps en que el contingut està preestablert per 
l’Oficina de Patrimoni Cultural. A continuació s’adjunta l’esquema bàsic per a complimentar 
aquests camps: 
 

ÀMBIT     CODI / TIPOLOGIA 
 

1.-Patrimoni immoble     1.1. Edifici 
1.2. Conjunt arquitectònic 
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1.3. Element arquitectònic 
1.4. Jaciment arqueològic 
1.5. Obra civil 
 

2.-Patrimoni moble     2.1. Element urbà 
2.2. Objecte 
2.3. Col·lecció 
 

3.-Patrimoni documental    3.1. Fons d’imatges 
3.2. Fons documental 
3.3. Fons bibliogràfic 
 

4.-Patrimoni immaterial    4.1. Manifestació festiva 
4.2. Tècnica artesanal 
4.3. Tradició oral 
4.4. Música i Dansa 
4.5. Costumari 
 

5.-Patrimoni de medi natural    5.1. Zona d’interès 
5.2. Espècimen botànic 
 
 

4.3. Criteris de selecció 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, durant el treball previ de documentació es va redactar 
el llistat d’elements patrimonials de rellevància pel terme de Granera. Aquesta llista s’ha 
mantingut oberta durant tot el projecte per poder afegir aquells elements d’última hora 
que han anat sorgint, i que calia inventariar i incloure al Mapa.  
 
En aquest sentit és bàsic recordar que es tracta d’un projecte que mai queda tancat, sinó 
que es manté obert per tal d’incloure qualsevol aportació que contribueixi a la millora i 
enriquiment de les dades, en funció de les noves troballes o investigacions que es van 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural de Granera 

14 

duent a terme. Durant la confecció de la llista s’ha tingut clar l’objectiu de reunir el màxim 
nombre d’elements identificadors del terme, incloent tot allò que podia tenir un valor 
patrimonial històric o identificatiu pel municipi. El punt de partida han estat els diferents 
inventaris previs, complementats amb nous elements detectats durant la fase de treball de 
camp: 
 

• S’han inclòs a la llista tots aquells elements que prèviament havien estat compilats 
en d’altres inventaris consultats. En el cas de Granera es tracta sobretot de 
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, així com del projecte del Pla especial 
de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions del municipi de Granera. 
 

• Els elements que formen part de l’annex 1 del Text refós de les Normes 
subsidiàries de planejament de Granera, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’1 de març de 1995, i acordada la seva 
publicació a efectes d’executivitat en data 3 de maig de 2000.  
 

• Els elements immobles o naturals destacables per la seva singularitat històrica, 
artística, etnològica, identitària o simbòlica. 
 

• Els fons documentals i el patrimoni moble rellevant detectats tant al municipi com 
fora dels seus límits. 
 

• Les manifestacions festives pròpies del terme municipal i tots aquells elements que 
conformen el patrimoni immaterial identitari de la població. 

 
El resultat final ha consistit en una nodrida base de dades composta de 316 fitxes, una 
xifra certament significativa que avala la riquesa i la varietat del patrimoni cultural i natural 
de Granera.  
 
En darrer terme cal especificar que alguns dels elements que en un principi s’havien 
incorporat al llistat, finalment han estat descartats tant per la seva poca rellevància i 
entitat com per la seva ubicació geogràfica, al demostrar-se que no estaven emplaçats 
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dins del terme municipal de Granera. Alguns d’aquests elements descartats els hem inclòs 
al llistat d'elements no fitxats. Es tracta d’un capítol d’aquesta memòria (apartat 6.2) en 
que hi ha referenciats diversos elements que hem considerat que no mereixen fitxa 
pròpia: edificis recents sense interès arquitectònic, elements enderrocats o desapareguts, 
elements no localitzats, elements vinculats a Granera però que s’ubiquen en el terme 
d’un municipi veí, etc. L’apartat conté 102 elements no fitxats. 
 
 

5. MARC TERRITORIAL 
 

5.1. Marc geogràfic i geològic  
 
El municipi de Granera es troba situat a la banda sud de la comarca del Moianès, en 
contacte amb les comarques del Vallès Occidental i el Bages. Aquestes tres comarques 
conflueixen en el Serrat dels Tres Senyors, petit cim situat a l’extrem sud-oest del terme. 
Granera compta amb una extensió de 23,73 km2 i limita administrativament amb els 
municipis de Castellterçol (al nord i l’est), Gallifa (al sud-est i pertanyent al Vallès 
Occidental), Sant Llorenç Savall (al sud i pertanyent al Vallès Occidental), Mura (al sud-
oest i formant part del Bages) i Monistrol de Calders (a l’oest). Fins a la creació de la 
comarca del Moianès l’any 2015, Granera estava adscrit al Vallès Oriental. El territori 
municipal està configurat per la Serralada Transversal del Vallès i la plana de Granera-Sant 
Cugat del Vallès i es localitza damunt de la serra de Granera, limitant l’altiplà del Moianès 
per la banda de migdia. Es tracta d’una cinglera en retrocés situada a la part central del 
terme, que s’extén des de la confluència amb el serrat del Pedró (al sud-est) fins al cim 
del còdol del Castellar (al nord-oest). El terme està caracteritzat per les serres de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac i de Gallifa, situades a les bandes de llevant i migdia, i l’inici de 
l’altiplà del Moianès, a les bandes de ponent i tramuntana. 
 
Poblacionalment, el terme s’estructura en tres veïnats o barris que concentren la major 
part de la població. El barri del Castell, de majors dimensions que els altres, està situat a 
la banda de migdia de la serra del Castell, als peus de la fortificació que caracteritza el 
municipi. Al sud d’aquest veïnat, i separat del mateix, hi ha el barri de l’Església, que 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural de Granera 

16 

Fig. 1. Mapa topogràfic de Granera, Institut Cartogràfic de Catalunya, E: 1/ 50000. 

inclou el temple parroquial de Sant Martí i l’edifici consistorial. Finalment, i situat a la 
banda nord-est d’aquests dos veïnats, es localitza el barri de Baix, estructurat a banda i 
banda de la carretera de Castellterçol i establert al voltant del carrer Nou (situat a la 
banda de tramuntana d’aquesta via) i del carrer de Vic (a la banda de migdia). Alhora, 
també cal mencionar els petits nuclis poblats del camí de la Riera, situat a la banda de 
llevant del cementiri municipal, i del pantà del Marcet, al nord-oest del terme i sota la 
carretera de Castellterçol. L’eix de comunicació principal és la carretera BV-1245, que 
travessa el poble en sentit nord-est i sud-oest i comunica tots els barris. Aquesta via 
comunica la població de Castellterçol amb Granera i continua cap al sud-oest, mitjançant 
una pista rural asfaltada, fins a enllaçar amb la carretera B-124 al collet de la Caseta, des 
de la qual es pot accedir als termes de Sant Llorenç Savall i Monistrol de Calders. Al 
mateix temps, un altre camí rural asfaltat comunica el barri del Castell amb aquesta 
darrera població i una xarxa de pistes rurals dóna accés a Gallifa, Sant Llorenç Savall i 
Castellterçol també. A nivell de comunicacions, el municipi està situat a uns 60 km de 
Barcelona i a uns 17 km de Moià, capital de la comarca. 
 
La topografia del terme és abrupta i rica en cingleres, amb una orografia força 
muntanyosa i un territori de relleu accidentat. Els seus pendents són pronunciats als 
extrems oriental, occidental i septentrional, i més suaus a l’extrem meridional. Presenta 
una altitud mitjana d’entre 600 i 800 metres, tot i que alguns dels punts més elevats i 
destacats són els turons del Carner (847 m), del Pedró (845 m) i el còdol del Castellar 
(833 m), així com el Serrat de les Pedres, amb 954 metres. 
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Geològicament, el terme està format per materials calcaris de l’eocè, alternats amb 
molasses, gresos i margues damunt de conglomerats roigs. De fet, la formació geològica 
present a Granera correspon a l’anomenat grup de Santa Maria, definit pels colors grisosos 
relacionats amb els dipòsits de platja o zones pròximes a un delta. La sedimentació és 
heterogènia com a conseqüència del pas de la línia de la costa per la zona durant l’eocè i 
l’oligocè, situada sobretot a la banda de migdia del terme. La tipologia geològica dominant 
al terme és el sòl tipus Bk-2cd, constituït per feozems calcaris i rendzines associades, 
mentre que a l’extrem nord-oest hi aflora el tipus Bk-3cb, amb rendzines també i litòsols 
calcaris associats en fase edàtica lítica. La composició d’aquesta tipologia geològica ha 
condicionat històricament el municipi i el seu paisatge. Si bé en l’actualitat els boscos i la 
vegetació ocupen gran part del territori, l’aprofitament de la roca natural ha definit 
antigament algunes zones, com per exemple, la gran quantitat de construccions de pedra 
seca (sobretot barraques i marges, però també algunes escales i cocons) concentrades a 
les bandes de ponent i migdia del terme. 
 
Hidrogràficament, el terme està ben regat per un entramat de torrents i rieres la major 
part dels quals drenen el territori en direcció nord-oest, i pertanyen a la conca de la riera 
de Calders (Monistrol de Calders), que desemboca al riu Llobregat a l’alçada de Navarcles 
(Bages). Per contra, en direcció sud i a la serra de Granera, destaca la capçalera del riu 
Ripoll, que neix al sot del Galí (Sant Llorenç Savall) i pertany a la conca hidrogràfica del riu 
Besós. Dos torrents més contribueixen a aquesta conca des de l’extrem sud-est del terme. 
Es tracta del torrent del Pererol, que desemboca en el torrent del Solà del Sot en direcció 
a Castellterçol, i el torrent de les Pujadetes, que neix prop del serrat de les Pedres 
(tritermenal entre Granera, Gallifa i Castellterçol) i es converteix en la riera de la Roca dins 
del terme de Gallifa. Els eixos principals estan formats pel torrent de les Fraus de l’Otzet i 
el torrent de la Roca (situats a la banda oest del terme) i pel torrent de la Riera i el torrent 
de Salvatges (situats a la banda de llevant). També destaca el torrent del Marcet, que 
travessa els termes de Castellterçol i Monistrol de Calders, unint-se a la riera de Calders. 
La gran quantitat de fonts i basses documentades dins del terme municipal és un altre 
símptoma de la presència d’aigua al municipi, tot i que en l’actualitat moltes d’aquestes 
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fonts han desaparegut o han quedat amagades sota l’abundant vegetació que cobreix 
bona part del terme. 
 
En l’actualitat, el terme es caracteritza per una major part de superfície forestal, tot i que 
també hi ha alguns conreus de secà i alguna zona de pastura. Pel que fa a la vegetació, 
cal dir que en general és del tipus mediterrani, amb una alta representació de pinedes de 
pi roig (Pinus sylvestris) combinades en alguns casos amb pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis) i pinassa (Pinus nigra subsp. Salzmannii), alzinars i un sotabosc de màquies, 
garrigues i brolles mediterrànies. També es documenten fenassars (Brachypodium 
phoenicoides) amb lleteseres serrades, espunyidella blanca, etc. característics de la baixa 
muntanya mediterrania i brolles de romaní, timonedes i foixardes característiques de les 
calcícoles de la terra baixa. A les cingleres calcàries abunda la vegetació rupícola. L’any 
2003, el terme va patir els efectes d’un incendi forestal que va cremar 1.244,93 hectàrees 
d’un total municipal de 2.370 hectàrees, el segon municipi amb més hectàrees cremades 
de la comarca. 
 
En relació a la fauna cal especificar que els espais vegetals que caracteritzen en l’actualitat 
el terme, han determinat les espècies d’animals que hi habiten. Aquest fet està 
directament relacionat amb el cessament de l'activitat agrícola i forestal, que provoca un 
considerable augment de l'espessor vegetal apte, per exemple, per al porc. També trobem 
cabirols, conills, etc. Pel que fa als ocells, algunes de les principals espècies són l’astor, el 
falcó pelegrí, el xoriguer, l’aligot, el falcó mostatxut, el gamarús i el duc. Destaca, per 
damunt d’aquestes, l'àliga cuabarrada que tot i que en l’actualitat no té representació al 
municipi, anidava a les zones acinglerades de la finca de Salvatges (al sud-est del terme), 
inclosa dins de l’Espai d’Interès Natural (EIN) Gallifa i també a les cingleres pertanyents a 
l’EIN Sant Llorenç del Munt i l’Obac (al sud-oest del terme municipal). 
 

5.2. Població i activitat econòmica 
 
El primer recompte oficial relacionat amb la població del municipi és el fogatge general de 
Catalunya, atribuït a l’any 1359 però elaborat pels voltants de l’any 1375. Dins la població 
de Granera hi consten 36 focs. A finals del segle XV, en el fogatjament de l’any 1497, 
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s’especifiquen només 22 focs pel lloc de Granera. I posteriorment, a principis del segle 
XVI, la xifra continua igualada a 22 focs tal i com consta al fogatge de l’any 1515, tot i que 
a mitjans de la centúria, els focs pertanyents a la parròquia de Sant Martí de Granera 
disminueix fins als 16, tal i com apareix documentat al fogatjament de l’any 1553. 
 
A continuació es presenta una taula que reflecteix l’evolució demogràfica del municipi en 
època moderna i contemporània (segles XVIII-XXI). La taula ha estat elaborada a partir de 
les dades publicades a l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), de les diverses 
publicacions bibliogràfiques consultades i amb informacions extretes de la població de fet 
(1717-1981) i de la població de dret (1990-2018): 
 

ANY 1717 1787 1857 1860 1877 1887 1900 

Nº HAB. 230 204 448 446 362 314 296 

CASES - - - - - - - 

ANY 1910 1920 1930 1936 1940 1945 1950 

Nº HAB. 269 237 181 160 146 157 141 

CASES - - - - - - - 

ANY 1960 1970 1981 1986 1991 2000 2005 

Nº HAB. 126 92 54 51 58 62 79 

CASES - - - - - - - 

ANY 2007 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Nº HAB. 76 72 79 83 80 79 80 

CASES - - - - - - - 

 
Segons les dades recopilades, el creixement poblacional més destacable del municipi es va 
produïr a la segona meitat del segle XIX. L’any 1857 consten censades a Granera 448 
persones, una xifra que està estretament relacionada amb el món del vi i el cultiu de la 
vinya, en conseqüència amb la resta del territori català. De fet, dins del territori de 
Granera, una de cada tres hectàrees que es conreaven estava dedicada a la vinya, tot i 
que amb l’arribada de la fil·loxera a França l’any 1868, el nombre d’hectàrees es va 
incrementar (Navinés, 2011: 25). La vinya s’alternava també amb el conreu de blat i 
llegums. La població es continua mantenint en els nivells més alts de la seva història fins a 
finals de la centúria, amb 314 habitants documentats l’any 1887. 
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Fig. 2. Cova del Salamó 

 
La gran davallada de població es produeix paulatinament al llarg de tot el segle XX. Dels 
296 habitants documentats l’any 1900 es passa als 146 després de la guerra Civil. A partir 
de l’any 1950, la població va caient de manera accelerada fins a arribar als 51 habitants 
censats l’any 1986. L’aïllament geogràfic, les males comunicacions i la manca de serveis 
(Vila, 2008: 152) són alguns dels factors que van influïr de manera decisiva en aquest 
decreixement. Amb l’arribada dels anys 90, el nombre d’habitants comença a incrementar, 
tot i que no s’estabilitzarà fins a principis del segle XXI. En les dues darreres dècades, 
l’increment poblacional s’ha anat produïnt de manera sostinguda fins a estabilitzar-se en 
els 80 habitants l’any 2018. En aquest sentit, els estiuejants de cap de setmana i 
l’increment de segones residències ha contribuït a aquesta xifra poblacional, alhora que 
també ha influït en la rehabilitació de diverses masies i cases del terme. Segons les dades 
publicades a l’Idescat, l’any 2011 Granera tenia un total de 90 habitatges, dels quals 42 
eren principals i la resta secundaris (Pont, 2016: 29). 
 

5.3. Síntesi històrica 
 
Les primeres dades relacionades amb el municipi en les proporcionen les restes 
arqueològiques documentades en els jaciments existents. En tot cas, les més antigues són 
les que es van poder documentar a la cova del Salamó l’any 1919, cronològicament 
compresa entre els períodes del Neolític Antic Postcardial (4000-3500 a.C) i l’edat del 
Bronze (1800-650 a.C.).  
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Fig. 3. El Carner, a la carena del serrat del Calvó (Font: 
Pont Montaner, 2016) 

En segon terme es documenten els jaciments adscrits dins dels períodes del Neolític Mig-
recent (3500-2500 a.C.) i de l’Edat dels Metalls (Bronze Antic, 1800-1500 a.C.). Es tracta 
dels jaciments de la Roca de l’Àliga i del Forat Negre. Aquestes cronologies estan 
establertes mitjançant la datació dels materials arqueològics que s’hi van documentar, tot i 
que en el cas del possible dolmen de la Roca de l’Àliga aquesta datació és aproximada. 
 
No hi ha constància de cap altra referència històrica relacionada amb el terme fins a l’edat 
mitjana. De fet, la primera referència documental relacionada amb el territori de Granera 
està datada l'any 898 (també és el primer document històric sobre la comarca del Moianès 
i pertany al fons documental del monestir de Sant Benet del Bages). Es tracta de la venda 
d'unes terres al lloc anomenat “els Carners” (ipsos Carnarius) dins del terme del castell de 
Terçol, en l’actual terme municipal de Castellterçol i de la parròquia de Sant Julià d’Úixols 
(Vila, 2008: 68; Bolós, 2004: 95). Cal recordar que, amb anterioritat a la primera 
documentació escrita, le serres situades a la banda de migdia del terme municipal 
(juntament amb les de Castellterçol) esdevenien una frontera entre els moros i cristians, 
que s’allargà durant prop d’un segle aproximadament (Pladevall, 1991: 28). Entre finals 
del segle X i finals del segle XI, el lloc del Carner passa a ser propietat del monestir de 
Sant Benet del Bages mitjançant les propietats que el bisbe Guadamir tenia al terme, 
alhora que la documentació existent a finals de la centúria reflecteix que el mas del Carner 
pertany al terme de Granera (Pladevall, 1991: 33, 37). 
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Fig. 4. Nuclis urbans de Granera desenvolupats al voltant 
de l’església i del castell 

Durant aquest període, les terres de l'actual Moianès (i per extensió de Granera) formaven 
part del bisbat de Vic i del comtat d'Osona. Al segle X, aquest comtat quedà dividit en dos: 
el comtat d'Osona i el de Manresa (es tracta d'una denominació territorial, donat que el 
comtat de Manresa mai fou organitzat ni dominat per cap noble i sempre va estar unit al 
d'Osona). A partir d'aquest moment, la majoria de pobles van passar a formar part del 
comtat de Manresa, Granera inclòs. L’organització comarcal s’efectuava mitjançant un 
conjunt de jurisdiccions civils feudals i parroquials, de manera que l’ocupació del territori 
es desenvolupà en paral·lel a la construcció de castells i esglésies (Vila, 2008: 68).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest període, la població granerina estava disseminada en masies o petits nuclis 
desenvolupats al voltant de les esglésies. La primera referència documental relacionada 
amb el castell de Granera (castrum de Granaria) és de l'any 971 i, en aquest moment, ja 
estava integrat al comtat de Manresa. De mica en mica, la població es va conformant al 
voltant d’aquesta fortificació, originant d’aquesta manera el barri del Castell actual. Amb 
anterioritat a aquesta data, i dins del fons documental del monestir de Sant Benet del 
Bages, el topònim del municipi apareix mencionat en relació al riu de Granera (any 958) i, 
poc després, en relació a les esglésies veïnes de Sant Sadurní de la Roca (o de Gallifa) i de 
Sant Julià d’Úixols, la qual conserva una bona part de la seva demarcació parroquial dins 
del municipi de Granera (Pladevall, 1991: 107). En concret es tracta de les masies del Solà 
del Sot, Puigdomènec, Salvatges, el Carner i el Calvó. Alhora hi ha constància que aquesta 
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església fou considerada sufragània de Granera des del 1460 fins als voltants de l’any 
1550 quan, per un conveni entre els rectors de Granera i Castellterçol, va retornar a la 
pabordia de Castellterçol i, com a contrapartida, li fou cedida la sufragània de Sant Llogari 
de Castellet (o de la Sala) juntament amb els masos de Vilarrúbia i Sala (Pladevall, 1991: 
137-138). 
 
Tal i com hem vist, les parròquies també efectuaven una organització del territori que fou 
reforçada amb la declaració de les sagreres com a espais inviolables al segle XI. Durant 
aquest període, i en el cas de Granera, el monestir de Sant Benet del Bages tenia el 
domini i les possessions de part del terme municipal (Vila, 2008: 70). En relació amb 
aquestes dades cal dir que, la primera referencia documental relacionada amb l’església 
parroquial de Sant Martí de Granera és de l'any 1040 i apareix mencionada dins de la 
documentació del monestir bagenc. Al mateix temps, la primera referencia documental 
relacionada amb el temple de Santa Cecília de Granera és de l'any 1065 i està situada dins 
d'un alou o propietat que el monestir de Santa Cecília de Montserrat tenia al territori, tot i 
que aquest alou ja estava documentat des de l'any 971. 
 
En general, entre els segles XII i XV, els termes jurisdiccionals s’engrandiren fruit de les 
aliances i polítiques matrimonials dels senyors feudals. En el cas de Granera, durant el 
segle XIII, tant el castell com el seu domini tornen a mans de la casa reial, tot i que 
infeudats primerament a la família Bell-lloc i, posteriorment, als Gravalosa ja al segle XIV 
(1310-1345). A finals d’aquesta centúria, l’any 1375 el rei Pere III ven el castell amb tota 
la jurisdicció i els drets al seu conseller Pere de Planella, restant els Planella com a 
propietaris fins a finals del segle XVI. Cal especificar però que les pestes documentades al 
segle XIV provocaren una forta despoblació que afectà de manera especial a la població 
de Granera, la qual quedà gairebé despoblada durant anys (Vila, 2008: 72). 
 
A principis del segle XVII, la jurisdicció continuava en mans dels Despalau fins que l’any 
1642, Maria de Despalau ven el castell i el terme a Jacint Sala i Cervera, que fou nomenat 
baró de Granera l'any 1643 pel rei Felip IV de Castella. Malgrat això, tant el castell com el 
títol passen altra vegada als Planella l’any 1677 mitjançant una aliança matrimonial, 
adoptant aquesta família el títol principal de barons de Granera fins a finals del segle XIX 
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Fig. 5. Barri de Baix 

que passa a mans dels Amat, marquesos de Castellbell, que encara el conserven 
(Pladevall, 1991: 108). 
 
Durant el segle XVIII, la població es va anar consolidant sobretot pel que fa a les masies, 
moltes d’elles rehabilitades en aquest moment. Al mateix temps, també apareixen el carrer 
del Castell, el de l’Església i el barri de Baix, fruit d’algunes cases de petits pagesos que 
llogaven terres o treballaven fent jornals als masos principals (Ferrer, 2000: 70).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa al segle XIX, cal dir que la població es va veure immersa en els estralls causats 
durant les guerres carlines, entre els anys 1836 i 1875 (Navinés, 2009: 8-13). Alhora, l’any 
1854 Granera passa a formar part del partit judicial de Manresa. I, al mateix temps, el 
món del vi i el cultiu de la vinya va ser una de les principals activitats agràries fins a finals 
de la centúria, en consonància amb tot el territori de la Catalunya central. En general, 
cada família tenia la seva vinya donat que el relleu muntanyós i emboscat del terme, 
traduït en un sòl sec, pedregós i inclinat, afavoria el seu cultiu. Dins del terme municipal, 
una de cada tres hectàrees conreades estaven dedicades a aquest tipus de cultiu. I alhora, 
amb l'arribada de la fil·loxera a França i els estralls que va causar, la plantació de ceps va 
augmentar. Els estudis realitzats l’any 1890 amb la intenció de quantificar el vi que es 
perdria amb l’arribada de la fil·loxera a Catalunya reflecteixen que a Granera s’hi feia una 
collita anual de 15.000 hectolitres de vi (Pladevall 1991: 396). La conseqüència fou un 
increment importantíssim de la població granerina durant la segona meitat del segle XIX. 
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A finals de la centúria, entre els anys 1895 i 1905, la família d’industrials del tèxtil Roger 
de Castellterçol crea un gran grup industrial a la zona amb una nova fàbrica a Castellterçol 
(el Vapor), una fàbrica a Santa Maria d’Oló i una fàbrica de tints a Granera coneguda com 
El Marcet (tot i aquesta dada, algunes fonts atribueixen la construcció de la colònia del 
Marcet a partir de l'any 1940). 
 
Al llarg del segle XX, la història de Granera ha estat marcada per l’èxode rural cap a pobles 
i ciutats més industrialitzades, així com pel conflicte bèl·lic de la guerra Civil. La divisió 
comarcal de Catalunya efectuada l’any 1936 va englobar el municipi dins de la comarca 
del Vallès Oriental. A nivell industrial, a la colònia tèxtil del Marcet, que es dedicava al tint i 
el blanqueig de teixits i fils, i hi van arribar a treballar una trentena de persones, la 
majoria veïns de Granera i de la població veïna de Castellterçol. Tot i que la fàbrica cessà 
la seva producció entre els anys 70 i 80, actualment alguns dels edificis estan destinats a 
habitatges de segona residència, de la mateixa manera que bona part del nucli urbà del 
terme, el qual incrementa la seva població els caps de setmana i durant els períodes 
vacacionals. L’any 2015, amb la constitució oficial de la comarca del Moianès, Granera 
passa a formar part d’aquesta extensió territorial. 
 

5.4. Escut i toponímia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El blasonament de l’escut heràldic de Granera fou aprovat el 16 de juny de l’any 1983. La 
resolució per la qual es donava conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi fou 
publicada al DOGC nº 347 del 22 de juliol del mateix any. Es tracta d’un escut caironat: 

Fig. 6. Escut de Granera. Extret 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escut
_de_Granera (Consulta: 01-06-
2019) 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural de Granera 

26 

d’atzur, amb un castell d’argent tancat de sable i emmarcat per dues espigues de blat d’or. 
Per timbre, una corona de baró. 
 
Pel que fa al seu significat, cal dir que l’escut representa el castell de Granera, documentat 
des del segle X i centre de la baronia del mateix nom. De fet, a mitjans del segle XVII, 
Jacint Sala i Cervera, propietari del castell, fou nomenat baró de Granera pel rei Felip IV 
de Castella. Posteriorment, tant el castell com el títol passen als Planella mitjançant una 
aliança matrimonial i, finalment, als Amat, marquesos de Castellbell. Les espigues de blat 
fan referència al “gra”, mot del qual deriva el nom de la població. 
 
 

6. EL PATRIMONI DE GRANERA 
 

6.1. Anàlisi de la informació recollida 
 
En aquest apartat s’exposaran, mitjançant algunes gràfiques, les xifres estadístiques 
elaborades a partir de les dades recollides al Mapa del Patrimoni Cultural de Granera, 
atenent els camps referents a tipologia (general i específica), titularitat i estat de 
protecció, cronologia, estil i estat de conservació dels béns. Així doncs, mitjançant aquest 
estudi es vol obtenir una radiografia del patrimoni local del municipi, per així poder-lo 
estudiar i gestionar. 
 

6.1.1. Tipologies generals 
 
Com es pot observar en la gràfica posterior, la major part del patrimoni inventariat (un 
78% del total) es correspon amb el patrimoni immoble, el qual compta amb 247 elements 
dels 316 que integren el total de l’inventari. En segon lloc destaca el patrimoni natural, 
amb 34 elements i l’11% del total inventariat. A la tercera posició trobem el patrimoni 
moble, amb 14 elements i el 4% del percentatge. El mateix percentatge correspon al 
patrimoni immaterial, amb un total de 13 elements. Finalment hi ha el patrimoni 
documental, amb 8 elements i el 3% del percentatge total inventariat. 
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6.1.2. Tipologies específiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dins de les tipologies específiques en les que s’organitza el patrimoni cultural del municipi 
destaquen en primer lloc els edificis, amb un total de 152 elements inventariats. Aquesta 
elevada xifra correspon, sobretot, al gran nombre de barraques de pedra seca 
documentades al territori juntament amb la major part de les cases que conformen els 

Fig. 7. Tipologies generals del patrimoni cultural de Granera 

Fig. 8. Tipologies específiques del patrimoni cultural de Granera 
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tres barris, així com totes les masies disperses pel terme municipal (incloses aquelles que 
estan completament enrunades). En segon terme, destaquen els 69 elements 
arquitectònics distribuïts per zona i representats en gran part per la gran quantitat de 
fonts i basses, així com per les fites de propietat i terme. En tercer lloc, destaca el valuós 
patrimoni natural de Granera, destacant en primer lloc els dos Espais d’Interès Natural 
(Gallifa i Sant Llorenç del Munt i l’Obac), així com les balmes i les coves documentades 
juntament amb alguns dels turons més destacats del territori (el Pedró, el Còdol del 
Castellar i la Roca de l’Àliga). Finalment, el nombre d’elements relacionats tant amb l’obra 
civil com amb els jaciments arqueològics (amb un total de 14 i 11 elements) completa les 
més destacades d’aquesta categoria. 
 

6.1.3. Patrimoni immoble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si analitzem la gràfica corresponent al patrimoni immoble del municipi, observem que la 
categoria més nombrosa es correspon amb els edificis, amb un total de 152 elements i un 
62% del percentatge total. Tal i com hem vist anteriorment, el subgrup més nombrós 
d’aquesta categoria fa referència a les barraques de pedra seca, juntament amb les cases 
del nucli urbà i les masies disseminades pel terme. La segona categoria més nombrosa 
correspon als elements arquitectònics, amb un 28% del total de la categoria. Aquest grup 
és especialment nombrós donat el gran nombre d’elements relacionats amb el món de 
l’aigua i de les tasques agropecuàries propies de les masies (fonts i basses), entre d’altres. 
Seguidament es pot apreciar que la tercera categoria correspon als elements relacionats 

Fig. 9. Elements que conformen el patrimoni immoble de Granera 
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amb l’obra civil, amb un 6% del percentatge i caracteritzats pels túnels de desaigüe 
relacionats amb la construcció de la carretera de Castellterçol a Granera (BV-1245). La 
quarta posició l’ocupen els jaciments arqueològics (un 4% del total), majoritàriament 
datats dins dels períodes del neolític-bronze i l’etapa medieval. I, en darrer terme, es 
troben els conjunts arquitectònics, amb un únic element i sense representació percentual. 
 

6.1.4. Patrimoni moble 
 
Majoritàriament, el patrimoni moble documentat al municipi fa referència a les col·leccions 
(amb un total de 7 elements i el 50% del total), tant les ubicades dins dels límits del terme 
municipal com aquelles que es troben fora dels seus límits, en especial a la seu de 
Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) i al Museu d’Història de Sabadell 
(MHS). En segon lloc hi ha els elements urbans, amb un total de 5 elements i el 36% del 
percentatge global. Es tracta d’una categoria completament heterogènia que inclou 
monuments i elements públics, com les dues plaques dels carrers del Castell i Nou o la 
serra del barri del Castell. En darrer terme hi ha els objectes, amb un total de 2 elements i 
el 14% del percentatge, caracteritzats sobretot pels gegants de Granera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.5. Patrimoni documental 
 
Pel que fa al patrimoni documental del municipi, cal especificar que el 75% fa referència 
als fons documentals, amb un total de 6 elements inventariats. Aquests fons es poden 

Fig. 10. Elements que conformen el patrimoni moble de Granera 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural de Granera 

30 

dividir en dos subgrups, tant d’àmbit públic com privat: el que correspon a documents 
únics i particulars per la seva singularitat, com per exemple els pergamins custodiats a la 
Biblioteca de Catalunya, i el que fa referència a fons relacionats amb el municipi (tot i que 
alguns situats fora dels límits del terme), com l’Arxiu Municipal o els fons dipositats a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), entre 
d’altres. Pel que fa als fons d’imatges, representats amb un 25% del percentatge total i 2 
elements, cal dir que un s’ubica fora dels límits territorials del terme (Arxiu fotogràfic del 
Centre Excursionista de Catalunya) i l’altre a l’Ajuntament de Granera (Fons d’imatges 
digitals de Granera).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.6. Patrimoni immaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El recull d’entrades relacionades amb el patrimoni immaterial està conformat per un total 
de 13 elements. El subgrup corresponent a les tradicions orals és el més nombrós, amb 9 

Fig. 11. Elements que conformen el patrimoni documental de Granera 

Fig. 12. Elements que conformen el patrimoni immaterial de Granera 
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elements i un 69% del percentatge total, format sobretot per les dites i llegendes 
relacionades amb la població. En segon lloc hi ha el subgrup de les manifestacions 
festives, amb 2 elements i un percentatge del 16%, identificat amb la festa major i amb la 
benedicció del terme per Pasqua. Aquesta reduïda xifra d’elements es deu sobretot al fet 
que en els darrers anys han desaparegut alguns actes socials que s’anaven celebrant en 
els darrers temps (per exemple, l’Aplec de la Bassa del Prat). I, en darrer terme, dins del 
subgrup relacionat amb la música i la dansa destaquen els goigs dedicats als dos titulars 
principals dels temples granerins, que representen un 15% del total inventariat. 
 

6.1.7. Patrimoni natural 
 
La darrera tipologia específica a comentar fa referència al més que destacable patrimoni 
natural del municipi, en aquest cas conformada per dos subgrups: zones d’interès i 
espècimens botànics singulars. Les zones d’interès, amb 26 elements (76%), estan 
formades sobretot pels dos grans espais naturals que afecten el territori, l’Espai d’Interès 
Natural (EIN) Gallifa i l’EIN Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Alhora, també cal destacar les 
coves i balmes documentades, així com alguns dels turons que caracteritzen el territori 
històricament parlant. Pel que fa als espècimens botànics destacables (8 elements 
inventariats que corresponen al 24% del percentatge total), cal dir que es corresponen 
sobretot amb diversos exemplars d’alzines i altres varietats més particulars com un desmai 
o una sequoia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Elements que conformen el patrimoni natural de Granera 
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6.1.8. Titularitat i estat de protecció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gràfica 14 s’aprecia que la major part dels elements inventariats són de titularitat 
privada, en concret el 81% del percentatge amb un total de 254 elements, sobretot en 
mans de particulars i institucions. En canvi, els béns inventariats de titularitat pública, amb 
un total de 59 elements, tenen un percentatge del 19% i, principalment, són 
responsabilitat de l’Ajuntament de Granera, tot i que també hi ha altres institucions 
públiques que en són responsables. 
 
La gràfica 15 fa referència a l’estat de protecció actual en el que es troben els elements  
inventariats. Com es pot observar, un 95% d’aquests elements no tenen cap tipus de 
protecció. En aquest sentit cal dir que el fet que el catàleg de béns no estigui encara 
redactat fa que la situació es pugui agreujar. En segon terme, destaca la protecció física 
del patrimoni, amb un 3% del percentatge total i que correspon en gran mesura al 
patrimoni documental dipositat als arxius públics i privats i a les col·leccions custodiades 
als museus. En darrer terme, amb l’1% del percentatge hi ha la protecció legal del 
patrimoni, que es correspon amb els dos elements immobles declarats BCIN (el Castell de 
Granera i la torre de ca l’Arola) i també amb els dos Espais d’Interès Natural (EIN) que 
intervenen al territori municipal. I, finalment, la protecció legal i física (també amb un 1% 
del total), definida per les col·leccions de materials arqueològics declarades BCIN pel 
Decret 474/1962 de museus, i que estan custodiades a la seu de Barcelona del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic i al Museu d’Història de Sabadell. 
També cal afegir el fons documental de Granera dipositat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 

Fig. 14-15. Titularitat i estat de protecció del patrimoni cultural de Granera 
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declarat BCIN per la disposició addicional primera, punt 4, de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català. 
 

6.1.9. Estat de conservació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majoritàriament, el patrimoni cultural de Granera es troba en bon estat de conservació 
(55%). Alhora, un 23% presenta un estat de conservació dolent i un 22% presenta un 
estat de conservació regular. Alguns dels que es troben en un estat de conservació dolent 
estan en unes condicions força precàries, amb risc de desaparició. Pel que fa a aquells 
elements que presenten un estat de conservació regular, en la majoria dels casos es tracta 
de zones completament cobertes de vegetació que estan començant a afectar les 
estructures existents, o bé elements semi-enderrocats relacionats amb el patrimoni rural 
del municipi, en especial els elements bastits amb la tècnica de la pedra seca. 
 

6.1.10. Cronologia i estils artístics 
 
Pel que fa a la cronologia dels elements, podem observar com la major part correspon als 
períodes modern i contemporani (94% en total del percentatge), sobretot des del segle 
XVIII fins al segle XX. Aquest fet coincideix amb el desenvolupament agrícola dels segles 
XIX i XX, associat sobretot al cultiu de la vinya i als elements d’arquitectura rural que 
conseqüenment es desenvoluparen arran d’aquesta (sobretot barraques), així com en la 
rehabilitació de diverses masies i la construcció i formació dels tres nuclis urbans del 

Fig. 16. Estat de conservació del patrimoni cultural de Granera 
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terme. En segon terme trobem el període medieval (l’origen de diverses masies, les 
esglésies i alguns dels jaciments arqueològics es desenvolupen dins d’aquest període), així 
com l’etapa prehistòrica, que en el cas de Granera es correspon amb el Neolític i l’Edat 
dels Metalls. En darrer terme trobem el subgrup corresponent a l’etapa antiga, amb un 1% 
del percentatge total, identificada amb el període ibèric, representat principalment per la 
sepultura de l’Olleret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant als estils artístics s’observa un clar predomini de l’obra popular, amb un 98% del 
percentatge. Hi són representades les barraques de pedra seca, les cases urbanes, les 
masies, així com la major part del patrimoni cultural del municipi. La resta d’estils que 
apareixen estan representats amb un 0 i un 1% del percentatge total, destacant-ne els 
períodes romànic i gòtic dins del total inventariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Cronologia del patrimoni cultural de Granera 

Fig. 18. Estils artístics del patrimoni cultural de Granera 
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6.2. Llistat d’elements no fitxats 

 
Durant la realització del Mapa del Patrimoni Cultural de Granera van sorgir una sèrie 
d’elements dels que no s’ha fet fitxa per diferents motius. Les raons varien en funció de 
cada element, des del fet que no han pogut ser localitzats fins a que es troben ubicats 
fora dels límits del terme municipal, passant per no tenir rellevància suficient per formar 
part de l’inventari. És molt possible que hi hagi altres elements que no coneixem, i que en 
un futur podran fer que l’inventari s’ampliï. 
 
En general, la majoria d’elements no fitxats fan referència al patrimoni immoble 
desaparegut del municipi, sobretot pel que fa als edificis (27 elements) i als elements 
arquitectònics (25 elements). En segon lloc destaca el patrimoni immaterial, amb un total 
de 25 manifestacions festives actualment desaparegudes, moltes d’elles identificades amb 
antigues processons religioses que s’han deixat de celebrar. També cal dir que en el llistat 
s’hi inclouen tot el seguit d’incidències sorgides durant les tasques de camp (elements no 
localitzats, béns situats fora del terme municipal, etc...). 
 
A continuació s’inclou el llistat d’elements no fitxats sorgit de l’elaboració del Mapa del 
Patrimoni Cultural de Granera: 
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CODI ÀMBIT TIPOLOGIA DENOMINACIÓ INFORMACIÓ 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAN BONELL Desapareguda 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 27. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL DAT Desapareguda 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 29, 44. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL CARNESTOLTES 

Enderrocada i de nova construcció. 
Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 36; Llistat del districte municipal de 
Granera. 1 de gener de 1880”. Fons documental de l'Arxiu Municipal 
de Granera. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL FERRER 

Desaparegut durant la construcció de can Rossell. 
Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 47.  Llistat del districte municipal de 
Granera. 1 de gener de 1880”. Fons documental de l'Arxiu Municipal 
de Granera. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici HOSTAL DEL LLOP No localitzat. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 52-53; Estruch, 2004. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL MORIR Desaparegut. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 56. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL NUNCI Enderrocat. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 57. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici EL PEU DE CINGLE 

Desapareguda. 
Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 62; Llistat del districte municipal de 
Granera. 1 de gener de 1880”. Fons documental de l'Arxiu Municipal 
de Granera. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL POTI Enderrocada. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 64. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL TOMÀS No identificada. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 64, 85. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL REI 

Desapareguda. 
Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 69; Llistat del districte municipal de 
Granera. 1 de gener de 1880”. Fons documental de l'Arxiu Municipal 
de Granera. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL SANT Desapareguda. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 78. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL LLORENS Restes cobertes de vegetació que impedeixen la seva identificació. 

Bibliografia: La Granària, 38: 14-25; "LListat del districte municipal de 
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Granera. 1 de gener de 1880". Fons documental de l'Arxiu Municipal 
de Granera. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL TANO DEL VILET No identificada. Al carrer Nou. 

Bibliografia: La Granària, 38: 16. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL GRAU-CA L’ISIDRE 

GRAU 

Enrunada. Al carrer Nou. 
Bibliografia: La Granària, 38: 14-25; "LListat del districte municipal de 
Granera. 1 de gener de 1880". Fons documental de l'Arxiu Municipal 
de Granera. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici EL DRAC Edifici de nova planta. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAN MARÍN Poc rellevant. Al carrer de Monistrol, 7. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL TANO 

Desapareguda. Al carrer del Castell, 17. 
Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 83; "LListat del districte municipal de 
Granera. 1 de gener de 1880". Fons documental de l'Arxiu Municipal 
de Granera. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici VILA-RÚBIA Pertany al terme de Castellterçol. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 89. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici L’OTZETÓ Pertany al terme de Monistrol de Calders. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici PLANS Pertany al terme de Gallifa. 

Bibliografia: La Granària, 41: 34-35; 42: 34. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici CAL SAVOIA Desaparegut. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 80. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici VILAMAJOR 

Desaparegut. 
Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 89; Pladevall, 1991: 39; 
enciclopedia.cat. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici LA ROUREDA-LA 

RAUREDA 
Desapareguda. 
Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 73. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici BARRACA CODI 14742 Fora del terme municipal de Granera. 

Bibliografia: Wikipedra. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici BARRACA CODI 10633 És cal Cintet. 

Bibliografia: Wikipedra. 

1.1 Patrimoni 
Immoble Edifici BARRACA CODI 8699 Fora del terme municipal de Granera. 

Bibliografia: Wikipedra. 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural de Granera 

38 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DE BIGUETES Desapareguda. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 27. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DEL BOIX Desapareguda. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 27. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DE PILERS Desapareguda. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 63. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DE PUIGDOMÈNEC No localitzada. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 66-67. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic 

FONT DE LA QUINTANA 
DE PUIGDOMÈNEC 

Desapareguda. 
Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 66-67, 68. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DE LA TEULA Desapareguda. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 84. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DEL CORONELL Fora dels límits del terme municipal de Granera. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 42. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DEL REGADIU Desconeguda. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 69. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DE SALVATGES No localitzada. 

Garcia-Pey, 2004: 77. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT FREDA Desconeguda. 

Garcia-Pey, 2004: 48. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DE LA ROCA No localitzada. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 71-72. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DE CANALETA 

Segons les coordenades facilitades pel sr. Pere Genescà, la font 
pertany al terme de Castellterçol. 
Bibliografia: granera.cat. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FONT DE BIGUES No localitzada. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 26. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic BASSA DEL SALAMÓ Desapareguda. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 75-76. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic BASSA DE LA CASETA Actualment tapada. 

Bibliografia: Collelldemont, 1994: 50. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic 

POUA DE GLAÇ DEL 
CARNER-PUIGDOMÈNEC 

No localitzada. 
Bibliografia: Dantí, 2007: 138; Cantarell, 1992: 6. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic 

POUA DE GLAÇ AL CAMÍ 
DEL SOLÀ DEL SOT 

No localitzada. 
Bibliografia: Dantí, 2007; Capdevila, 1992; Perarnau, 2012; Dantí, 
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2000: 56; Pladevall, 1991: 206, 211-212. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic 

RELLOTGE DE SOL DEL 
CAMÍ DE DARRERA CAN 
PARAIRE 

Molt recent. 
Bibliografia: Gnomonica.cat. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic 

RELLOTGE DE SOL DE 
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 

Desaparegut. 
Bibliografia: Gnomonica.cat. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic 

SALERES DE 
PUIGDOMÈNEC 

Desaparegudes (probablement robades). 
Garcia-Pey, 2004: 67. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic CREU DEL SALAMÓ No localitzada. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 76. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic FORN DE L’AGULLÓ No localitzat. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 48. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic 

BASSA DE REG DELS 
HORTS DEL PRAT 

Completament coberta de vegetació (422084,4620108). 
Bibliografia: Info Pere; La Granària, 42: 34-35; 43: 34. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic 

FITES DE TANTINYÀ, 
L’ÓSSOL I LA RIERA 

Molt recents (de formigó). No fitxades segons les indicacions de l’OPC 
Diputació de Barcelona. 

1.3 Patrimoni 
Immoble 

Element 
arquitectònic 

FITA DEL COLL DE 
MUNTANYA Dins del terme municipal de Castellterçol. 

1.4 Patrimoni 
Immoble 

Jaciment 
arqueològic 

NECRÒPOLIS DEL 
CARNER-TOMBES DEL 
CARNER 

No localitzada. 
Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 34, 35. 

1.4 Patrimoni 
Immoble 

Jaciment 
arqueològic SEPULCRE DE CRUSELL Fora del terme municipal. 

Bibliografia: Llenas, 1925: nº 190; Rius, 1923: 503; Batista, 1961. 

1.4 Patrimoni 
Immoble 

Jaciment 
arqueològic TOMBA DE LA ROCA No localitzada. 

Bibliografia: Ferrando, 1985: 7-8. 

1.4 Patrimoni 
Immoble 

Jaciment 
arqueològic 

TOMBA DE LA SERRA 
PELADA 

Inhumació individual traslladada al cementiri de Granera. Finals anys 
50-principis anys 60 segle XX. Coordenades: 422497,4621413. 
Bibliografia: informació oral Pere Genescà (18-02-2020). 

1.5 Patrimoni 
Immoble Obra civil 

TRAM DE CALÇADA DE LA 
SERRA DELS ERMOTS 
DEL COLL 

No localitzada. 
Bibliografia: https://ca.wikipedia.org/. 

2.2 Patrimoni 
Moble Objecte RETAULE MAJOR DE 

SANT MARTÍ GRANERA 

Desaparegut l’any 1936. 
Bibliografia: Sitjes, 1992: 58-60; Madurell, 1971: 327-328; Galobart, 
2002: 43-56. 
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2.2 Patrimoni 
Moble Objecte 

TABERNACLE DE LA 
MARE DE DÉU DEL 
ROSER 

Desaparegut. 
Bibliografia: Galobart, 2006: 18; Madurell, 1972: 40. 

2.2 Patrimoni 
Moble Objecte SIVELLA VISIGÒTICA DE 

GRANERA 

No localitzada (la va trobar el sr. Antonell. A Castellar del Vallès?). 
Bibliografia: Ferrando, 1992a: 105-110; Informació oral: Pere 
Genescà, Roser Enrich. 

2.2 Patrimoni 
Moble Objecte BOMBA GUERRA CIVIL Desapareguda. 

Bibliografia: Granària, 2. 

2.2 Patrimoni 
Moble Objecte CREU PARROQUIAL DE 

GRANERA 
Localitzada al Bisbat de Vic.  
Bibliografia: moianes.net. 

2.2 Patrimoni 
Moble Objecte VERACREU DE GRANERA Localitzada al Bisbat de Vic.  

Bibliografia: moianes.net. 

2.3 Patrimoni 
Moble Col·lecció INSTAL·LACIONS DE 

L’ÀLIGA CUABARRADA 
Molt recents. 
Bibliografia: Lacasa, 2016; Ribas, 1997. 

3.1 Patrimoni 
Documental Fons d’imatges 

FONS FOTOGRÀFIC DE 
GRANERA A L’ARXIU 
MUNICIPAL DE 
BARCELONA 

Poc rellevant. 

3.1 Patrimoni 
Documental Fons d’imatges 

FONS D’IMATGES DE 
GRANERA A L’ARXIU DE 
LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

Poc rellevant. 

3.2 Patrimoni 
Documental Fons documental FONS DOCUMENTAL DE 

GRANERA A L’AHCB Poc rellevant. 

3.2 Patrimoni 
Documental Fons documental 

FONS DOCUMENTAL DE 
GRANERA A L’ARXIU 
HISTÒRIC DE MOIÀ 

Desconeixem si hi ha fons relacionat amb Granera. No s’ha pogut 
contactar amb aquesta institució. 

3.2 Patrimoni 
Documental Fons documental 

FONS DOCUMENTAL DE 
GRANERA A L’ARXIU 
COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

Poc rellevant. 

3.2 Patrimoni 
Documental Fons documental 

FONS DOCUMENTAL DE 
GRANERA A L’ARXIU 
COMARCAL DEL BAGES 

La informació no està inventariada i és força genèrica. 

3.2 Patrimoni 
Documental Fons documental GOIGS DE SANT LLOGARI Actualment pertanyen al terme de Castellterçol. 
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3.2 Patrimoni 
Documental Fons documental 

FONS DOCUMENTAL DE 
GRANERA DATAT AL 
SEGLE XVII 

Copies de diversos documents datats al segle XVII que pertanyen al 
sr. Pere Genescà. No s’ha pogut esbrinar d’on procedeix la informació 
original. 
Bibliografia: fons documental del sr. Pere Genescà. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

FESTIVAL DE MÚSICA DE 
GRANERA 

Com a manifestació artística i no patrimonial, no reuneix les 
condicions establertes per l’OPC Diputació Barcelona. 
Bibliografia: Granera.cat; La Granària, 36: 7-18; 41: 10; 42: 4-5; 43. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

FIRA D’ARTESANIA DE 
GRANERA 

Suprimida l’any 2018. Es tornarà a celebrar a partir de l’any 2020. 
Bibliografia: Granera.cat; La Granària, 13: 7-12; 29: 10-12; 31: 4-7; 
33: 4-5; 36: 4-6; 40: 4-7; 43: 17; 19. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

APLEC A LA BASSA DEL 
PRAT 

Suprimida l’any 2017. 
Bibliografia: La Grànaria, 8: 6; 11: 5. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

FESTA DE SANT MARTÍ-
FESTA MAJOR D’HIVERN 

És festa local però sense actes. L’any 2019, finalitzades les tasques 
del Mapa del Patrimoni, es reanudaren les celebracions. 
Bibliografia: Garriga, 1993; enciclopedia.cat. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

PROCESSÓ DEL DIA DE 
RAMS 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Grànaria, 38: 9; 39: 14. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

PROCESSÓ DEL DILLUNS 
DE PASQUA 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Grànaria, 38: 9. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

PROCESSÓ I BENEDICCIÓ 
DE LES CANDELES 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Granària, 39: 13-14. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

BENEDICCIÓ DE LA 
FRUITA 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Granària, 39: 14. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

IMPOSICIÓ DE LA 
CENDRA 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Granària, 39: 14. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva SALPÀS Ja no es celebra. 

Bibliografia: La Granària, 39: 14. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

PROCESSÓ I BENEDICCIÓ 
DE L’OLIVERA 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Granària, 42: 6. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva MES DE MARIA Ja no es celebra. 

Bibliografia: La Granària, 42: 6. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

FESTA I PROCESSÓ DE 
SANT ISIDRE 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Granària, 42: 6; Garriga, 1993; enciclopedia.cat. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva PROCESSÓ DEL CORPUS Ja no es celebra. 

Bibliografia: La Granària, 42: 6. 
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4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

BENEDICCIÓ DELS 
COTXES PER SANT 
CRISTÒFOL 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Granària, 42: 6. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva DIA DE LA PARRÒQUIA Ja no es celebra. 

Bibliografia: La Granària, 42: 6. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

PROCESSÓ DE TOTS 
SANTS 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Granària, 42: 7. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

PROCESSÓ DE SANT 
MARTÍ 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Granària, 42: 7. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva NOVENARI D’ÀNIMES Ja no es celebra. 

Bibliografia: La Granària, 42: 7. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva CORONA DE NADAL Ja no es celebra. 

Bibliografia: La Granària, 42: 7. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva 

CAPELLETA DE LA 
SAGRADA FAMÍLIA 

Ja no es celebra. 
Bibliografia: La Granària, 42: 7. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva BALL DE BASTONS Ja no es celebra. rectoria 

Bibliografia: Vallverdú, 2011: 64, 67. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva APLEC DE SANT LLOGARI Ja no es celebra. 

Bibliografia: Pladevall, 1991: 149. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva APLEC DE SANT MARC Ja no es celebra. 

Bibliografia: Pladevall, 1991: 149. 

4.1 Patrimoni 
Immaterial 

Manifestació 
festiva ELS TRES TOMBS Ja no es celebra. 

4.3 Patrimoni 
Immaterial Tradició oral LLEGENDA DEL CASTELL 

DE GRANERA 
Poc rellevant. 
Bibliografia: informació oral del sr. Pere Genescà. 

5.1 Patrimoni 
Natural Zona d’interès ROC DE LA POR Desconegut. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 64. 

5.1 Patrimoni 
Natural Zona d’interès ROCA DEL SALT DEL 

TRULL 

Desconegut. 
Bibliografia: Fons documental del sr. Pere Genescà (còpies de 
documents datats l'any 1658). 

5.2 Patrimoni 
Natural 

Espècimen 
botànic GORGS DE LA ROCA Assecats. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 71-72. 

5.2 Patrimoni 
Natural 

Espècimen 
botànic 

POLLANCRE DEL CAMP 
DEL POLLANCRE 

Fou tallat pel seu propietari. 
Bibliografia: Garcia- Pey, 2004: 64. 
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5.2 Patrimoni 
Natural 

Espècimen 
botànic OM DE PUIGDOMÈNEC Al costat de la bassa. Caigut. 

Garcia-Pey, 2004: 67. 

5.2 Patrimoni 
Natural 

Espècimen 
botànic PI DE LA MANYOSA No es va poder accedir a l’interior de la finca. 

Bibliografia: Garcia-Pey, 2004: 53. 
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7. DIAGNÒSTIC DEL PATRIMONI CULTURAL 
 

7.1. Estat legal de protecció del patrimoni 
 
En primer lloc, cal referir-se als elements protegits per normativa general. En aquest sentit, les figures de protecció del patrimoni 
cultural establertes per la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, d’11 d’octubre de 1993) són 
dos: 
 

• Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), declarats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 
• Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), objecte de protecció i catalogació per part dels municipis. 

 
D’altra banda, cal especificar també que la llei protegeix genèricament la resta de béns integrants del patrimoni cultural català. 
 
Pel que fa als BCIN, cal dir que es corresponen amb els BIC (Bé d’Interès Cultural), categoria establerta per la llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol. En aquest sentit, es consideren BCIN tots aquells elements fortificats que es troben emparats 
pel Decret de 22 d’abril de 1949, (decret que mantenen vigent les dues lleis esmentades (l’espanyola de 1985 i la catalana de 1993). 
Alhora també compten amb la protecció BCIN els escuts i les creus de terme, regulats pel Decret 571/63, de 14 de març de 1963. 
Dins del terme municipal de Granera hi ha dos elements inclosos dins d’aquesta figura de protecció, en el marc de l’esmentat decret 
de 22 d’abril de 1949 de “castells”. Es tracta del Castell de Granera (BCIN 914-MH / R-I-51-5492 / 22-04-1949 / BOE 05-05-1949) i 
de la torre de ca l’Arola (BCIN 915-MH / R-I-51-5493 / 22-04-1949 / BOE 05-05-1949). Alhora, la col·lecció de materials arqueològics 
de Granera custodiats a la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya també tenen aquesta protecció BCIN pel Decret 
474/1962, de l’1 de març, per el qual determinats museus (i els seus fons) són declarats monuments historico-artístics, de la mateixa 
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manera que la col·lecció de materials de Granera dipositats al Museu Episcopal de Vic i els que estan custodiats al Museu d’Història 
de Sabadell. En darrer terme, cal incloure el fons documental de Granera dipositat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que està considerat 
BCIN per la disposició addicional primera, punt 4, de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
 
Quant als BCIL, cal dir que ho són tots aquells elements inclosos dins d’un catàleg urbanístic municipal. De fet es consideren BCIL els 
elements inclosos en instruments urbanístics redactats abans de la llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català, o 
aquells inclosos en instruments posteriors, sempre i quan estiguin catalogats fefaentment com a BCIL. Es tracta d’una figura de 
protecció reservada a l’administració local i aplicable únicament als béns immobles. La llei 9/1993 preveu un mecanisme específic de 
declaració de BCIL al marge de la normativa urbanística. En els municipis de més de 5.000 habitants, l’ajuntament pot catalogar 
aquells béns immobles que són rellevants a nivell local i aprovar-los com a BCIL mitjançant el ple de l’ajuntament. Per contra, en els 
municipis menors de 5.000 habitants, l’aprovació recau en el ple del Consell Comarcal. En el cas de Granera, no hi ha cap element 
inclòs dins d’aquesta categoria de protecció. 
 
En segon lloc, cal fer referència a d’altres elements protegits a través de la normativa vigent: 
 
-La llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, d’11-10-1993) i el Decret 78/2002 que el 
desenvolupa regula específicament el règim del patrimoni arqueològic. És responsabilitat dels museus la protecció, la conservació i la 
documentació d’aquest patrimoni, assegurant així la seva perdurabilitat (Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus / DOGC núm. 
1367, de 14-11-1990). En el cas de Granera, diversos fons arqueològics es conserven en determinats museus. Es tracta dels 
materials procedents dels jaciments arqueològics de la cova de Les Tutes i del Forat Negre, que estan custodiats a la seu de 
Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya, del jaciment arqueològic de la Cova del Salamó, dipositats al Museu d’Història de 
Sabadell (MHS) i de la Sepultura de l’Olleric (o Olleret), ubicats al Museu Episcopal de Vic (MEV).  
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-La llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya (DOGC núm. 3437, de 24-07-2001) regula i protegeix el 
patrimoni documental conservat als arxius i amb una antiguitat de més de 100 anys. En aquest sentit, el Mapa del Patrimoni recull, a 
més dels fons de l’arxiu municipal i parroquial (que està localitzat majoritàriament a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic), el fons 
documental de Granera custodiat a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i el de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). Pel que fa als 
documents rellevants, cal destacar els pergamins relacionats amb el municipi, i datats en el segle XI, que es troben custodiats a 
l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV) i un dels pergamins conservat a l’Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona, 
datat a mitjans del segle XIII. 
 
-La llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural (PEIN), regulen i protegeixen el patrimoni natural de Catalunya. En el cas de Granera, s’hi comptabilitza l'Espai d’Interès 
Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac i l'Espai d’Interès Natural Gallifa, que alhora inclou tota una sèrie de zones d’interès natural del 
municipi, que han estat individualitzades dins del Mapa del Patrimoni Cultural. Aquestes són:  
 

- Cova del Penitent. 
- Cova del Salamó. 
- Balma del Salamó. 
- Alzina del Salamó. 
- Alzina de la Font del Salamó. 

 
També cal mencionar la xarxa Natura 2000, que està regida per l’Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre de 2014, i presenta 
pràcticament els mateixos límits que les dues zones incloses al PEIN. 
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7.2. Intervencions sobre el patrimoni 

 
Abans de la realització del Mapa del Patrimoni Cultural de Granera, el municipi comptava amb diferents inventaris i catàlegs previs 
que a continuació esmentem: 
 
-Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA). Està gestionat per la Secció d’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Iniciat l’any 1982, i amb diverses actualitzacions i ampliacions posteriors, 
aquest inventari inclou els béns integrants en les tres categories de protecció que estableix la Llei 9/1993: béns culturals d’interès 
nacional (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns integrants de l’ampli patrimoni cultural que defineix la llei. Els 
elements de Granera que estan inclosos en aquest inventari són els següents (es manté la nomenclatura utilitzada en aquest 
inventari): 
 

• Castell de Granera (núm. registre IPA 1013). 
• Torre amb matacà (núm. registre IPA 1014). 
• Església de Sant Martí de Granera (núm. registre IPA 28916). 
• Capella de Santa Cecília (núm. registre IPA 28917). 
• Cal Bigues (núm. registre IPA 28919). 
• Mas el Carner (núm. registre IPA 28920). 
• El Coll (núm. registre IPA 28921). 
• Girbau de Baix (núm. registre IPA 28924). 
• Girbau de Dalt (núm. registre IPA 28925). 
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• La Manyosa (núm. registre IPA 28926). 
• L’Ossol (núm. registre IPA 28927). 
• La Païssa (núm. registre IPA 28929). 
• La Païssa-Paller (núm. registre IPA 28928). 
• La Riera (núm. registre IPA 28930). 
• Can Salamó (núm. registre IPA 28931). 
• Tantinyà (núm. registre IPA 28932). 

 
-Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Cartes Arqueològiques, CCAA). Iniciat a finals de l’any 1982 
s’estructura i recull la informació per comarques. Des de l’any 2001, aquest inventari inclou també els jaciments paleontològics i les 
intervencions arqueològiques negatives. En el cas de Granera, les fitxes incloses en aquest inventari són les següents (es manté la 
nomenclatura utilitzada en aquest inventari): 
 

• Roca d’Àliga (núm. registre CCAA 1926). 
• Cementiri de Santa Cecília (núm. registre CCAA 1927). 
• Cova del Salamó (núm. registre CCAA 10227). 
• Tomba del Moro (núm. registre CCAA 10228). 
• Les Tutes (núm. registre CCAA 10229). 
• Forat Negre (núm. registre CCAA 10230). 
• Les alineacions de forats picats a la roca del Pedró (núm. registre CCAA 10231). 
• Necròpolis de l’Otzet (núm. registre CCAA 22015). 
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En relació a aquest inventari, cal fer un incís referent a un dels jaciments arqueològics ubicats a la zona. Es tracta de la Sepultura de 
l’Olleret, identificada a l’inventari com a Sepultura de l’Ollerich, amb el número de registre 22014. La informació relacionada amb 
aquest jaciment especifica que la seva localització és molt imprecisa. Només menciona que està situat entre els termes municipals de 
Granera i Castellterçol i pròxim al mas enderrocat d’Olleret. Tot i això, la informació disponible a través de l'espai web del Geoportal 
del Patrimoni Cultural, només inclou aquest jaciment dins del municipi de Castellterçol. Per la nostra banda, i segons les indicacions 
donades pel sr. Pere Genescà durant el treball de camp del Mapa del Patrimoni Cultural de Granera, s’ha identificat una localització 
possiblement més acurada del jaciment, tot i que sense la realització d’una mínima intervenció arqueològica és difícil determinar la 
seva veracitat. 
 
-Text refós de les Normes subsidiàries de planejament (NNSS). Tal i com hem vist en l’apartat anterior, aquest document fou aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’1 de març de 1995, i acordada la seva publicació a efectes 
d’executivitat en data 3 de maig de 2000 (publicat al DOGC núm. 5016 del 26 de novembre de 2007). Inclou un annex amb la relació 
dels elements del patrimoni arquitectònic a protegir, formada per 29 elements individualitzats, així com dels 4 elements relacionats 
amb el patrimoni arqueològic. Els elements que conformen aquest llistat són (es manté la nomenclatura utilitzada en aquest 
document): 
 
Dins de l’apartat BIC (Bé d’Interès Cultural): 
 

• El Castell de Granera. 
• Torre Quadrada, on s’ha adossat la masia actualment coneguda com Cal Arola, dins del Raval de Baix. 

 
Dins de l’apartat Ermites, masies i cases: 
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• Sant Martí de Granera. 
• Capella de Santa Cecília. 
• Cal Arola del Raval de Baix. 
• Bigues. 
• El Carner. 
• El Coll. 
• La Manyosa. 
• La Païssa. 
• La Riera. 
• Can Salomó. 
• Tantinyà. 
• Girbau de baix. 
• Girbau de dalt. 
• Terriseria Girbau. 
• La Torra. 
• Can Carbó (fa referència al Calvó). 
• L’Otzet. 
• L’Agulló. 
• La Roca. 
• Puig Domenech. 
• Biguetes. 
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• Canyelles. 
• Cal Otesà. 
• Cal Miquel. 
• Cal Pau (Cal Bellmunt). 
• Cal Taulí. 
• Premsa de vi (fa referència a can Serra). 

 
Dins de l’apartat d’Àrees arqueològiques: 
 

• Necròpolis medieval de l’església de Sant Martí. 
• Necròpolis neolítica de Roca d’Aliga. 
• Cova de Can Salomó. 
• Tomba del Moro d’Otzet. 

 
Aquest llistat que es recull a les NNSS reflecteix la voluntat de redactar, en un futur, un pla especial o un catàleg de protecció 
d’aquests béns. La simple menció dels esmentats elements en aquesta norma urbanística no comporta la seva protecció fefaent i, per 
tant, no les podem considerar protegides. 
 
-Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions del municipi de Granera. Es tracta d’un instrument de 
planejament derivat que cataloga les masies i cases rurals que calgui preservar o recuperar per raons arquitectòniques, històriques, 
ambientals, paisatgístiques o socials i, alhora, les construccions rurals en desús que calgui rehabilitar. Fou redactat per l’arquitecte 
Ferran Pont i Montaner i la biòloga Fàtima Sarrà Moretó, per encàrrec de l’Ajuntament de Granera i de la Gerència de Serveis 
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d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona. Tot i que el projecte fou redactat l’any 2016, en l’actualitat 
es troba encara en tràmit. En aquest document es recullen un total de 28 masies disseminades pel terme municipal de Granera. Són 
les següents (s’ha mantingut la nomenclatura utilitzada en aquest inventari):  
 

• La Manyosa. 
• L’Agulló. 
• La Riera. 
• Tantinyà. 
• El Salamó. 
• Puigdomènec. 
• Salvatges. 
• El Calvó. 
• El Carner. 
• El Solà del Sot. 
• Traens. 
• El Coronell. 
• L’Óssol. 
• La Païssa. 
• L’Otzet. 
• La Roca. 
• El Coll. 
• Biguetes. 
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• La Torra. 
• Bigues. 
• El Girbau Jussà (El Girbau de Baix). 
• Can Ginebreda. 
• Can Guillem. 
• Mas Clapers. 
• El Girbau Sobirà (El Girbau de Dalt). 
• El Corralot. 
• La Pallissa de Can Creus. 
• Can Cintet. 

 
-Inventari del patrimoni arquitectònic del parc de Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac. Elaborat l’any 1997 pel Servei del Patrimoni 
Arquitectònic Local (SPAL) i pel Servei de Parcs Naturals, ambdós de la Diputació de Barcelona, presenta dos registres inclosos dins 
del terme municipal de Granera. Són els següents (amb el corresponent codi identificatiu):  
 

• Masia l’Otzet (Granera 02/01/SLO. 006). 
• La Tomba del Moro (Granera 02/02/SLO. 007). 

 
 

7.3. Equipaments i activitats sobre el patrimoni 
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Donada la baixa densitat de la població de Granera, el municipi compta amb un únic equipament públic i dues entitats privades que 
conformen la totalitat del teixit associatiu, social i cultural del municipi. En primer lloc, el Casal de Granera és l’espai públic de 
referència pel que fa a l’activitat cultural i social del municipi. Es tracta d’un espai polivalent al servei dels ciutadants, on es localitza 
la major part de l’activitat recreativa del poble. Inicialment fou un projecte de l'Associació Recreativa de Granera, per tal de tenir un 
local on reunir-se i programar activitats. La construcció fou inaugurada el 27 d'agost de l'any 1977 i reformada l’any 2011 per 
l'Ajuntament de Granera. Compta amb una sala gran amb escenari, un Punt d'Informació de la Diputació de Barcelona amb servei de 
bar i la piscina municipal. S’hi celebren diversos actes de la Festa Major i del Festival a Granera. Viu la Música al Parc, així com 
d’altres activitats programades durant l’any com obres teatrals, concerts, tallers, etc. 
 
Pel que fa al teixit associatiu, cal dir que està representat per l’Associació Recreativa de Granera i per l’Associació Cultural-
Gastronòmica. Es tracta de les dues entitats privades de caire cultural i social presents al municipi, implicades en diversos dels actes 
que es programen. La primera entitat té la seva seu al Casal de Granera, del qual n’és fundadora, i estigué implicada en la 
construcció l’any 1976 del primer gegant de Granera, el baró Asler. 
 
En darrer terme s’ha d’esmentar que una part de l’activitat cultural de Granera es duu a terme a l’aire lliure o bé en d’altres 
localitzacions situades fora dels nuclis urbans. Aquest seria el cas dels actes programats dins del cicle anual Festival a Granera. Viu la 
Música al Parc, que es celebra al municipi des de l’any 2015. Aquests esdeveniments, formats per concerts musicals i tallers de 
natura relacionats amb la fauna, la flora o els antics oficis entre d’altres, s’organitzen en alguns dels llocs d’interès del municipi 
(masies, edificis urbans, esglésies, etc.). Quant als espais exteriors, destaquen sobretot els carrers del municipi (on es realitza el 
cercavila celebrat per la Festa Major), el Prat (escenari de concerts a l’aire lliure) o el bosquet de cal Bellmunt (finalització del 
cercavila). 
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En aquest punt, cal fer un incís especial a l'era de l'Església. Aquest espai, que originàriament s’utilitzava de manera comunal per 
batre, fou inclòs l’any 2011 com una de les radials de l’Ecomuseu del Moianès dins de la comarca, i està dedicat a l'explotació dels 
recursos animals. Un plafó informatiu explica el projecte i la seva funcionalitat. 
 
 

8. LÍNIES ESTRATÈGIQUES GENERALS 
 
El municipi disposa d’un destacable patrimoni cultural que abasta una variada gamma d’àmbits com l’arquitectura, l’arqueologia, el 
medi natural, el patrimoni documental i, fins i tot, un bon nombre d’elements catalogats com a patrimoni moble, que són genuïns i 
característics del municipi. A grans trets, els punts forts d’aquest patrimoni es podrien identificar amb: 
 

• Un important patrimoni immoble format sobretot per bona part de l’arquitectura rural disseminada pel terme municipal (en 
especial barraques de pedra seca juntament amb d’altres elements com escales o cocons de marge). De fet, un 23% dels 
elements que conformen aquest Mapa del Patrimoni corresponen a aquesta categoria. També destaquen els edificis (cases de 
cos, conjunts arquitectònics, masies, edificis religiosos i industrials), amb aproximadament uns 80 elements, i d’altres 
elements arquitectònics que embelleixen el medi rural de la població i contribueixen a entendre el funcionament històric de la 
zona. En aquest cas trobem un bon nombre de fonts i basses, així com les abundants fites de terme i de propietat i les creus, 
entre d’altres elements. Cal tenir en compte també els jaciments arqueològics que, tot i que no representen un tant per cent 
molt elevat respecte al conjunt del patrimoni cultural del municipi, sí que destaquen per la seva importància i significació dins 
del context del patrimoni cultural local. Ens estem referint als jaciments arqueològics de la Cova del Salamó del Forat Negre, 
per indicar-ne alguns exemples. En general, els jaciments documentats dins del terme de Granera presenten una cronologia 
establerta entre l’etapa del Neolític i fins a l’època moderna i contemporània.   
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• Un ric patrimoni natural definit en gran part per les característiques pròpies del territori i l’orografia del terreny, amb la 

inclusió de bona part del terme dins dels límits dels Espais d’Interès Natural Gallifa i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, així com 
de la xarxa europea Natura 2000. Alhora, tant les coves com les balmes i també determinades zones destacades a nivell 
paisatgístic, com per exemple alguns dels punts més elevats del terme com el Còdol del Castellar o el Pedró així com el 
magnífic pantà del Marcet, potencien encara més la riquesa natural del municipi. En darrer terme cal incloure també els 
diversos espècimens botànics individuals que reflecteixen la destacable presència d’alzines en algunes zones del terme, així 
com algun altre espècimen particular com per exemple la sequoia de l’Horta del Carner o el desmai del barri del Castell. 
 

• Un patrimoni moble força variat i que recull diversos aspectes destacables del municipi tant pel que fa als elements urbans 
dispersats dins dels nuclis urbanitzats (monuments commemoratius i plaques identificatives, sobretot) com pel que fa a 
determinats objectes singulars, com per exemple els característics gegants de Granera. També cal afegir-hi les col·leccions de 
materials, tant públiques com privades, ja sigui dins del terme municipal de Granera com fora d’aquests límits. En aquest cas 
destaquen, sobretot, els materials arqueològics procedents de determinats jaciments granerins, que es troben custodiats a 
diverses institucions de referència dins l’àmbit cultural català, com el Museu d’Arqueologia de Catalunya o el Museu Episcopal 
de Vic. 
 

• En darrer terme, i amb una menor representació quantitativa dins del patrimoni cultural de Granera, tot i que no qualitativa, 
cal tenir en compte també el patrimoni immaterial. El municipi compta amb determinades manifestacions festives i tradicions 
orals que són representatives de la manera de fer de la població granerina. En aquest sentit destaca la recent recuperació de 
la benedicció del terme, efectuada el Dilluns de Pasqua, i les dites i llegendes relacionades tant amb diverses creences 
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populars com amb elements tangibles que es documenten a la vila, com per exemple el refrany del Diable o la llegenda de la 
Tomba del Moro. 
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