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El treball que presentem a continuació ha estat possible gràcies a la col·laboració d’un gran 

nombre de persones. Primerament, hem de destacar l’assessorament tècnic rebut des de 



l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, especialment de la María del 

Agua Cortés, supervisora de l’inventari.  

 

 També hem de remarcar el suport que ens ha estat donat des de l’Ajuntament de Martorelles, 

especialment del tècnic de cultura Gonzalo Plaza i de l’administrativa Montserrat Esteban, així 

com l’ajuda inestimable de l’arxivera municipal, la Gràcia Pedrosa.  

 

No volem deixar d’agrair la col·laboració de diverses entitats que han facilitat la tasca 

investigadora, en especial a l’Arxiu Diocesà de Barcelona, l’Arxiu Històric Comarcal de 

Granollers, l’Arxiu Gavín, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu 

de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de Can 

Pedrals de Granollers i la Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles. 

 

Pel que fa a la col·laboració ciutadana, ha estat de gran rellevància l’aportació feta pels 

integrants de la “taula de patrimoni” que es va organitzar en motiu de l’elaboració del Mapa de 

patrimoni de Martorelles: Josep Joan Costa, Joan Puig Torrents, Dolors Milà Nadal, Jordi Ruiz 

Sánchez, Glòria Amice Roca, Maribel Molina Navarro, Josep Torras Trullols, Emma Sunyer 

Aznar i Josep Torrents Bonet. De la mateixa manera, molts habitants han col·laborat activament 

en el treball, ja sigui obrint-me les portes de casa seva com aportant els seus coneixements: 

Josep i Martí Maseres, Josep Alluè, Magdalena Milà, Jordi Camprubí, Ricard Mira, Joan Plans, 

Josep Canals, Jaume Sobirà, Josep Maria i Ferran Milà, Maria Picó i totes aquelles persones a 

qui hagi pogut oblidar.  

 

 

1. PRESENTACIÓ 
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El Mapa del Patrimoni Cultural de Martorelles és una iniciativa promoguda conjuntament entre 

l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorelles. 



L’Oficina de Patrimoni Cultural impulsa des de l’any 1998 aquest programa amb l’objectiu 

d’inventariar i analitzar la situació del patrimoni cultural local, constituint un instrument de 

treball per als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. Per a tal objecte, l’Ajuntament de 

Martorelles ha sol·licitat la seva execució a l’Oficina de Patrimoni Cultural. Després de 

l’aprovació del projecte, la persona a qui s’ha encarregat la seva execució és la Marta Lloret i 

Blackburn, llicenciada en Humanitats i màster en Gestió del Patrimoni Cultural Local. Al mes 

de febrer del 2010 es va començar el Mapa del Patrimoni Cultural de Martorelles, que no ha 

quedat finalitzat fins l’abril de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 
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El Mapa del Patrimoni Cultual de Martorelles s’ha desenvolupat d’acord amb el Plec de 

Prescripcions Tècniques que marca l’Oficina de Patrimoni Cultural. Aquest estructura el 
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projecte segons tres fases de treball, les quals consisteixen en la recerca documental, el treball 

de camp i el treball de gabinet. 

 

2.1. Recerca documental 

 La primera fase pretén donar una base documental al projecte, a partir del buidatge de diversos 

arxius històrics, fons i biblioteques. En aquests s’ha recopilat la documentació d’àmbit cultural 

relacionada amb el municipi. S’han consultat l’Arxiu Diocesà de Barcelona, l’Arxiu Històric 

Comarcal de Granollers, l’Arxiu Gavín, el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya,  el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, l’Institut Amatller d’Art 

Hispànic, el Centre Excursionista de Catalunya, el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de 

la Diputació de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de Can Pedrals de 

Granollers i la Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles. 

 

Pel que fa a la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya, de Martorelles: topogràfic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 

1:5.000; ortofotoimatge de 1:5.000, ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha consultat la 

planimetria del SITMUN, l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya i el plànol editat per 

l’Ajuntament de Martorelles. 

 

2.2. Treball de camp 

La segona fase de treball consisteix en ampliar el llistat d’elements que hem trobat en la fase 

anterior a partir dels que es localitzen sobre el terreny. Els béns materials inventariats són 

analitzats i fotografiats sistemàticament, excepte en els casos en què no s’obté permís per fer-ho. 

El criteri de selecció dels elements segueix diverses consideracions: 

 

• Tots els elements que formen part d’un altre inventari hi han d’estar inclosos, com 

són l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic (IPA), l’Inventari del Patrimoni 

Arqueològic (CCAA), l’Inventari del Patrimoni Industrial (IPIC), l’Inventari 
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d’Espais d’Interès Geològic (IEG), l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la 

Serralada Litoral etc. En el cas que hagin desaparegut en el moment de fer 

l’inventari, seran inclosos a l’apartat d’Elements no Fitxats de la Memòria. 

• Els elements que gaudeixen d’una protecció legal s’han d’incloure sempre.  

• S’inclouran aquells béns que tinguin un destacat valor històricoartístic o social, 

tenint en compte el seu context i el significat pels habitants del municipi.  

• En cap cas seran incloses a l’inventari les entitats i associacions, les biblioteques, 

els festivals, esdeveniments ni personatges il·lustres.  

 

És important recordar que els inventaris no són un llistat d’elements tancat, sinó que es pot 

ampliar amb nous béns que en aquesta primera etapa no es van incloure, sempre sota la 

supervisió d’un tècnic i informant a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona. 

 

2.3.  Treball de gabinet 

La darrera fase de treball consisteix en la informatització de les dades obtingudes. La base de 

dades que s’utilitza està programada en MS Access 2000. En cadascuna de les fitxes hi trobem 

els següents camps que s’han d’omplir: Número de Fitxa, Denominació, Lloc/Adreça, 

Titularitat, Nom del Propietari i adreça, Ús Actual, Descripció, Observacions, Estat de 

Conservació, Autor, Estil/Època, Any, Segle, Emplaçament, Coordenades UTM, Altitud, Accés, 

Fitxes associades, Història, Bibliografia, Nº Inventari de la Generalitat, Protecció, Autor de la 

Fitxa i Data de registre i modificació. Igualment, s’ha de classificar cadascun dels béns 

patrimonials segons uns codis predeterminats: 

 

 

 

 

Mapa 

  
1. Patrimoni immoble 

 1.1. Edificis 
 1.2. Conjunts 
arquitectònics 
 1.3. Elements 
arquitectònics 
      1.4.  Jaciments 
arqueològics 
1 5 Obra civil



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARC TERRITORIAL 
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3.1. Marc geogràfic i medi físic 



El municipi de Martorelles està situat al sud de la comarca del Vallès Oriental, proper a 

les comarques del Barcelonès i el Maresme. Té una extensió de 3.61 Km2, un dels 

termes més petits de la comarca. Limita amb els municipis de Montornès al nord, Santa 

Maria de Martorelles a l’est, Sant Fost al sud i Mollet del Vallès a l’oest, on el riu Besòs 

fa de frontera natural. Antigament, a causa de la variabilitat del curs del riu, el límit 

entre parròquies de Martorelles i Mollet es trobava en l’antic camí ral de Barcelona a 

Vic i França, que transcorria paral·lel al riu Besòs.  

 

 

  El riu Besòs al seu pas per Martorelles 

 

 

La situació de Martorelles entre la plana del Vallès i la Serralada Litoral suposa que la 

part de llevant del territori, corresponent al bosc de Can Fenosa i Les Llicorelles 

presentin una franja de metasediments hercinians; mentre la part de ponent es composa 

de sediments de la fossa del Vallès. Alhora, la part de llevant coincideix amb el sector 

muntanyós del terme, on assoleix l’alçada màxima de 254 metres; mentre que la segona, 

coincidint amb la llera fluvial del Besòs, és la més plana.  
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El seu clima és de tipus mediterrani, que es caracteritza pels estius càlids i hiverns 

suaus. El règim pluviomètric es concentra a la primavera i la tardor, essent pràcticament 

nul a l’estiu, que suposa una mitjana anual d’uns 600 mm. El fenomen de la boira 

matinal és habitual a la zona del Pla, als marges del riu Besòs. 

 

Pel que fa a la hidrologia, el municipi forma part de la conca del Besòs, desenvolupada 

majoritàriament dins la depressió del Vallès. El riu Besòs neix en terme de Montmeló, 

per la confluència del riu Mogent i el Congost. Al seu pas per Martorelles ha estat 

canalitzat amb esculleres de roca, reduint així la seva amplada i suprimint el bosc de 

ribera existent. L'aigua que rep prové majoritàriament de les depuradores que hi ha 

aigües amunt, que recapten aigua de la xarxa Ter-Llobregat. Es tracta d’un riu que 

pateix una forta pressió antròpica, constatable per la important implantació industrial 

entorn seu i perquè es tracta de la conca més habitada de tot Catalunya. Els dos altres 

cursos hidrològics de Martorelles són els torrents de les Llicorelles i de Can Sunyer, que 

transcorren dins el nucli urbà i que són de tipus estacional, associats a èpoques de pluja.   

 

La població vegetal de Martorelles és eminentment de tipus mediterrani, tot i que cada cop hi 

abunda més el bosc de pi blanc amb exemplars d’alzina gairebé residuals. Aquest es troba reduït 

a la part de llevant del terme, concretament al bosc de Can Fenosa i al límit amb Santa Maria de 

Martorelles, que forma part del Parc de la Serralada Marina (tot i que Martorelles forma part del 

consorci del parc, el seu territori no hi està inclòs). El bosc de ribera entorn els cursos hídrics és 

pràcticament inexistent, present de forma molt simbòlica al torrent de Can Sunyer. En tots ells 

l’acció antròpica ha provocat un important estat de deteriorament i contaminació.  
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3.2. Poblament i estructura econòmica 



El municipi de Martorelles va ser creat l’any 1927 després de segregar-se de Santa 

Maria de Martorelles. Originalment, el nucli de població es va formar entorn l’església 

de Santa Maria, mentre que la resta del territori estava ocupat per masies disseminades 

entre explotacions agrícoles i forestals, com Carrencà, Can Girona, Can Fenosa, Can 

Roda, Can Puig i Can Sunyer. El fogatge de 1553 ens indica que només comptava 22 

focs1o cases. Des d’antic ja apareix diferenciada la part elevada del terme com a 

Martorelles Superior o de Dalt, on hi ha el nucli urbà, i la més planera com a 

Martorelles Inferior o de Baix. En aquesta última hi ha la plana al·luvial del Besòs, que 

permetia disposar de més recursos hídrics i per tant era la part amb el sòl més fèrtil del 

municipi. Per aquest motiu, molts habitants de Santa Maria posseïen o tenien arrendat 

un terreny al Pla, que constituïa el principal mitjà de subsistència. Mentre que a la part 

alta del poble el conreu predominant era el de la vinya, al Pla ho era l’horticultura. El 

trajecte entre el poble i el Pla solia fer-se a peu, pel que mica en mica es van anar 

construint cases entorn el camí que hi portava (actual carrer Anselm Clavé), per tal 

d’evitar un desplaçament tan gran. Aquest va ser el naixement del nucli de Martorelles, 

que va consolidar-se entorn el segle XIX. Avui n’han quedat com a testimonis les cases 

de Ca la Mort, Can Sobirà i Can Rana, entre d’altres.  
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1 Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 



El nucli de Martorelles es va començar a consolidar entorn l’actual carrer Anselm Clavé  

 

 

El creixement més important, però, es va produir al segle XX, coincidint amb la 

segregació de Martorelles de Baix i Santa Maria de Martorelles. A partir dels anys 50 la 

població va créixer de forma exponencial, passant dels 1625 habitants de l’any 1960 als 

3188 de l’any 19702. Aquest augment s’explica en part per la forta implantació 

industrial a la zona del Pla, que va reemplaçar a l’agricultura tradicional com a activitat 

econòmica principal. Les primeres empreses locals DERBI, MANAUT i FAINSA van 

tenir un gran creixement i van consolidar la zona com a seu de grans multinacionals, la 

última d’elles en instal·lar-s’hi, la COCA-COLA. Avui donen feina a molts habitants 

del municipi i la rodalia.  

 

La població ha crescut de forma sostinguda en els darrers anys, pel que l’any 2009 hi 

havia empadronades 4.922 persones a Martorelles. La major part del territori està 

urbanitzat, tant per l’extensió del nucli urbà com del polígon industrial del Pla. Per contra, 

l’agricultura ha quedat molt reduïda, en una petita zona d’horta al Pla (carrer del Molí), i la 

vinya que, tot i que força residual, està inclosa dins la marca Denominació d’Origen d’Alella.  

 

                                                 
2 PEDRAZA, M.J.; SAGALÉS, L. Martorelles i el pas del temps (Inèdit). 
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Vinya de Sa Riera, entre els municipis de Martorelles i Santa Maria de Martorelles 

 

3.3. Evolució històrica 

Els vestigis més antics localitzats a Martorelles corresponen a una necròpolis de la cultura dels 

camps d'urnes a la Bòbila Molist, concretament la troballa va ser d’un plat o una tapadora amb 

l'interior decorat. No es té constància de més jaciments arqueològics a la zona, tot i que no 

descartem que se’n puguin localitzar per la important quantitat de vestigis prehistòrics i de 

poblats ibèrics, com el Castell Ruf de Santa Maria de Martorelles, trobats al llarg de la Serralada 

Litoral, a tocar del terme de Martorelles.   
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Durant l’edat mitjana, el territori que avui ocupen Martorelles i Santa Maria de Martorelles tenia 

un petit nucli de població format al voltant de l’església de Santa Maria, consagrada a principi 

del segle XII. Des d’aleshores, Martorelles i Santa Maria de Martorelles es trobaven agrupades 

dins la mateixa parròquia, que arribava fins a l’antic camí ral de Barcelona a Girona i França, 

situat a l’altre costat del riu Besòs (avui en terme de Mollet del Vallès). La resta del terme 

estava ocupada per diversos masos que vivien de l’explotació agrícola i forestal. Bona part del 

territori que avui ocupen Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost i Santa Perpètua 

estava dominat pel llinatge dels Cabanyes i els Sant Vicenç, que exercien de senyors feudals a la 

zona, cobrant tributs i gaudint de drets i privilegis sobre la seva població. Vers l’any 1343, les 



parròquies de Santa Perpètua, Sant Fost, Cabanyes i Martorelles van quedar integrades dins la 

Baronia de Mogoda, que l’any 1354 va passar a mans de la Pia Almoina de Barcelona. 

 

 La jurisdicció feudal de Mogoda va ser comprada l’any 1434 per la Cartoixa de Montalegre de 

Tiana, que exercia un poder feudal sobre la seva població, cobrant delmes i tributs i exercint un 

poder civil i judicial. Es descontentament de la població davant d’aquesta situació es va posar de 

manifest l’any 1444, quan les parròquies de la Baronia de Mogoda es van mobilitzar contra la 

Cartoixa per tal de formar part de la jurisdicció reial. Però el poder que tenia la Cartoixa, que va 

aconseguir la intervenció del Papa Nicolau V en el conflicte, va evitar el canvi de jurisdicció i, 

per contra, va adquirir més poders. A més de nomenar el batlle de la baronia, el jutge, el 

procurador fiscal, el notari i el nunci com ja havien fet fins aleshores, guanyaven el dret de 

dictar la pena de mort, la mutilació de membres i l’exili. Finalment, l’any 1550 els habitants de 

les quatre parròquies van reunir la quantitat econòmica necessària per comprar els seus drets a la 

Cartoixa, en favor de la Corona. Tanmateix, el canvi de jurisdicció no es va fer efectiva fins el 

1566, quan la Cartoixa de Montalegre va signar la renúncia als seus drets feudals sobre la 

baronia, llevat del cobrament dels delmes i censos als pagesos. Aquest poder no va quedar 

extingit en la seva totalitat fins el 1835, en què l’Estat va decretar la Desamortització de 

Mendizábal, en què la propietat de les terres dels ordes religiosos i la noblesa van passar a ser de 

lliure disposició.  

 

A mitjans del segle XVI, doncs, les quatre parròquies van guanyar autonomia. El Consell 

Municipal va passar a ser l’òrgan de govern comú, que nomenava un únic batlle, que estava 

assessorat pels consellers, els jurats i el clavari. Aquest va tenir continuïtat fins el Decret de 

Nova Planta decretat per Felip V vers l’any 1716, en què es va passar a dependre dels aparells 

polítics castellans.  
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L’arribada a l’època contemporània va suposar uns canvis substancials tan a nivell polític, com 

econòmic i social. L’any 1927 va néixer el municipi de Martorelles, quedant així segregat 



definitivament de Santa Maria de Martorelles, tot i que van formar part de la mateixa parròquia 

fins el 1976, quan va passar a ser-ho la nova església de Sant Joaquim. Ja en plena Guerra Civil, 

els nacionals van rebre el suport de l’Alemanya nazi amb un atac aeri de la Legió Còndor, que 

va bombardejar diverses localitats del país. El 27 de gener de l’any 1939 dels nacionals van 

entrar al poble, que van constituir de seguida un nou consistori. Dos dies més tard, un dels 

avions de la Legió va patir un accident a l'alçada del riu Besòs, que va suposar la mort del pilot, 

Karl August Boetticher. També es té constància d’una bomba que va caure en una vinya on avui 

hi ha la fàbrica d’en Singla. Després d’una etapa de postguerra miserable, finalment l’any 1979 

es va votar poder votar democràticament el nou alcalde, Joan Sanjuan Esquirol.  

 

 

La làpida de l’aviador nazi encara es conserva al costat del riu Besòs 

 

 

 

3.4. Toponímia 
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Tot i que es desconeix amb exactitud l’origen del topònim de Martorelles, hi ha diverses teories, 

entre les més probables, que sigui un mot d’origen paleocristià (martyretula-martorelias-



martorelles), que significa “cementiris petits”, que podrien fer referència a les necròpolis 

ibèriques de la zona de Santa Maria de Martorelles3. La primera referència documental on 

apareix el topònim data de l’any 992, en què s’esmenta la vila de Martorelles subterior.  

 

Una altra hipòtesi fa referència a l’arbust de la Murtra, abundant al poble i present a l’escut 

municipal de la vila. En aquesta línia també hi ha la teoria que prové de Marta, mamífer de la 

família dels mustèlids que antigament havia estat abundant al poble. Aquesta última sembla la 

menys probable.  

 

L’Ajuntament de Martorelles va encarregar al conseller heràldic de la Generalitat de Catalunya, 

Armand de Fluvià, l’estudi de l’escut tradicional de Martorelles. La conclusió és que l’escut 

d’armes de la vila ha de ser coronat d’argent, amb el ram de murtra al centre i una corona 

mural de la vila a la part superior. Es té constància de la utilització del ram de Murtra en 

els segells municipals de l’any 1838. L’escut oficial de Martorelles va ser aprovat 

oficialment segons aquestes armes el dia 1 d’octubre del 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ELEMENTS FITXATS 

 

4.1. Anàlisi dels elements inventariats 

                                                 
3 PEDRAZA, M.J.; SAGALÉS, L. Martorelles i el pas del temps (Inèdit). 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Escut_de_Martorelles.svg


 

Amb la informació obtinguda amb el buidatge bibliogràfic i el treball de camp s’han 

comptabilitzar un total de 91 elements d’interès patrimonial. La tipologia predominant en el 

municipi és el patrimoni arquitectònic, concretament dels edificis (33%) i els elements 

arquitectònics (10%). També és important el nombre de col·leccions que s’han localitzat a 

Martorelles (12%). La resta de béns, tot i que hi ha una àmplia representació de tipologies, són 

menys nombrosos (entre un 1 i un 5%).  
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Pel que fa a la cronologia dels elements inventariats, hi ha un clar predomini d’aquells que daten 

del període contemporani (74), pel que la resta d’èpoques tenen poca representació al municipi. 



 

 

En relació a l’estat de conservació, s’ha observat que la major part del patrimoni cultural del 

municipi es troba en bon estat (65%). Tot i així, és força destacable el nombre de béns que es 

troben en estat regular (18 %), seguit dels que presenten un estat dolent (17%). 
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Entre els elements inventariats a Martorelles, s’ha determinat en la fitxa corresponent quin és el 

seu nivell de protecció, que pot ser legal, legal i física, física o inexistent. La major part del 

patrimoni (92%) no gaudeix de cap tipus de protecció. La resta de béns es correspon amb els 

que tenen una protecció física, com pot ser un armari o vitrina.  

 

 

Segons el següent gràfic, podem observar que la majoria d’elements són de titularitat 

privada (63%), superant la titularitat pública (37%), que és força destacable.  
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4.2. Valoració general 

Com hem avançat a l’apartat anterior, l’elaboració de l’inventari de patrimoni cultural ha 

permès localitzar al municipi un total de 91 elements. D’aquests en destaca quantitativament el 

patrimoni arquitectònic, especialment els edificis. Tot i així, també és considerable la quantitat 

de col·leccions formades pels habitants del municipi, així com dels elements arquitectònics. 

Bona part d’aquest patrimoni té els seus orígens en el període contemporani, que s’explica tant 

per la constitució de Martorelles com a municipi l’any 1927 i pel creixement demogràfic i 

econòmic del moment, com per la proximitat temporal que en facilita la conservació. També 

hem pogut constatar que la quantitat de béns de titularitat pública, dins la qual s’inclou el 

patrimoni immaterial, és força important. D’aquests béns només n’hi ha un que gaudeix de 

nivell de protecció legal com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), corresponent a la 

Inscripció de la Cartoixa de Montalegre, seguint el “Decreto, 14 de marzo 1963, de 

protección de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justícia, cruces de 

término y similares. Núm. 571/63”. 

 

A continuació, veurem amb més detall els elements que s’han inclòs al Mapa de Patrimoni 

Cultural de Martorelles, classificats segons les Prescripcions Tècniques per a la realització 

d’Inventaris de Patrimoni Local de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona. 

 

4.2.1. Patrimoni immoble 

Els elements immobles inclosos estan classificats en cinc tipologies:  

 Edifici: construccions singulars amb valor artístic, històric, etnològic, religiós...  

 Conjunt arquitectònic: edificis que formen un conjunt o estructures complexes amb diversos 

volums.  

 Element arquitectònic: part rellevant d’un edifici o bé estructures arquitectòniques de menor 

entitat que els edificis. 
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 Jaciments: restes o vestigis del passat de qualsevol tipus i cronologia, on s’nclouen 

estructures en estat de ruïna. 

 Obra civil: construccions d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

 

UEDIFICIS 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de 30 construccions. L’edifici més antic 

localitzat al municipi es correspon al molí de Lloberons, documentat des de l’època medieval. 

El segueixen en antiguitat les masies de Can Puig, Can Sunyer i Can Fenosa, que excepte la 

darrera, han quedat integrades en el nucli urbà. El patrimoni arquitectònic religiós està 

representat per l’església parroquial de Sant Joaquim, construïda durant la segona meitat del 

segle XX, i la capella barroca de Carrencà. Hem d’afegir que hi ha documentada la capella de 

Sant Martí de Can Sunyer, de la qual no en queda cap vestigi. D’altra banda, una part de les 

construccions fitxades es correspon als edificis urbans de tipologia popular, que van ser bastits 

entre els segles XIX i XX a mig camí entre el nucli de Santa Maria de Martorelles i la zona 

agrícola del Pla, on va acabar consolidant-se el nucli de Martorelles. Les més destacades són les 

cases de Can Batllori, Can Pau Tranquil i Ca la Beva, Can Sobirà, Ca la Mort i Can Mascara. 

Més endavant, durant el primer terç del segle XX, es van construir una sèrie de torres senyorials 

construïdes segons una estètica propera al modernisme i al noucentisme. Entre d’altres, són 

importants la Torre Montserrat, Can Bonafont, la Torre dels Galls i la Torre de Sant Jaume. 

Com a edificis emblemàtics del poble s’han inventariat la Sala del Cafè i les Antigues Escoles.  



 

Les restes del molí de Lloberons amb la masia de Can Fenosa al fons 

CONJUNTS ARQUITECTÒNICS 

S’han localitzat dos conjunts arquitectònics a Martorelles, la masia de Carrencà, que es composa 

de capella, celler, masoveria i torre d’aigua; i les cases del carrer d’Anselm Clavé, números 22 a 

36, que constitueixen un bon exemple d’arquitectura popular del segle XIX. 

 

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 
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Entre els elements arquitectònics, s’han inclòs a l’inventari nou béns. D’una banda hem 

de destacar per la seva antiguitat l’existència d’una Inscripció i la Fita de la Cartoixa de 

Montalegre (ambdues situades dins la finca de Can Tellado), així com la làpida 

commemorativa de l’accident d’un aviador nazi. D’altra banda, s’han inclòs diversos 

elements associats a l’aigua, com són els safareigs de Can Julio Manco, Can Fenosa i 

Can Camp, aquesta última amb font; la Mina d’aigua de Sant Domingo i el Pou de 

Carrencà. 



 

Inscripció de la Cartoixa de Montalegre 

 

 

 

JACIMENTS

D’aquesta tipologia només s’han localitzat dos elements: el de la Bòbila Molist, amb material 

arqueològic corresponent a una necròpolis de la cultura dels Camps de les Urnes, i el de Can 

Camp, corresponent a les restes d’aquest antic mas. Tot i que no s’ha inclòs al Mapa, hem de 

considerar com una zona d’expectativa arqueològica l’entorn de la masia de Can Sunyer, ja que 

antigament hi havia existit una ermita medieval, de la qual no en queda cap vestigi. 

 

OBRA CIVIL 

Dins d’aquesta tipologia hem inventariat els tres recs que encara són visibles a Martorelles: el 

Gran o de Dalt, que subministrava d’aigua els molins de Lloberons i de Carrencà, a més de la 

zona agrícola del Pla; el del Bogatell, del qual en queda un tram prop del Besòs; i el del torrent 

de Can Sunyer, que portava aigua als camps veïns i principalment al safareig de Ca n’Arquers. 

També s’ha inclòs la Galeria subterrània de Carrencà, que va ser descoberta de manera 

accidental i que ha quedat sense accés. 
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4.2.2. Patrimoni moble 

Dins d’aquest àmbit, classifiquem en patrimoni en: 

• Elements urbans: monuments commemoratius, escultures, monòlits, panteons, fonts 

urbanes... 

• Objectes: Peces singulars com quadres, imatges, creus processionals, elements 

agropecuaris, sarcòfags, etc. 

• Col·leccions: Sèries coherents d’objectes.  

 

UELEMENTS URBANS 

Al nucli de Martorelles hem localitzat vuit elements. D’una banda, trobem les escultures 

contemporànies de la Biblioteca Montserrat Roig, de la Font del Saber, de l’Ajuntament i de 

Martorelles amb Bòsnia. També s’ha inventariat els elements commemoratius, com són el 

Monòlit de Can Camp, el Monòlit de Josep Anselm Clavé, el Monument a Lluís Companys i el 

Monument de Simeó Rabassa. 

 

 

Monument de Simeó Rabassa 

 

UOBJECTE 
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Només s’ha trobat un Objecte a Martorelles, la Capelleta de Visita Domiciliària que segueix un 

circuit per algunes de les cases del poble. 

 

UCOL·LECCIÓ 

Dins d’aquesta tipologia, s’han localitzat un total de d’onze elements, una quantitat força 

destacada per una població tan petita. És molt important la col·lecció de motocicletes de la 

DERBI, la distingida indústria nascuda a Martorelles. D’altres col·leccions, corresponen a les 

antigues cases de pagès, que han conservat les eines i maquinària del camp: de Can Ginessó, de 

Can Batllori i de Can Sobirà; o bé d’altres oficis: de Fuster i de Serraller. També és important 

les col·leccions d’artistes locals, com són el Petit Museu de Ramón Galí, la de Jordi Camprubí i 

la de Ricard Mira. Finalment, cal esmentar la Col·lecció de Monedes i Bitllets que es trobaven a 

Can Quim de Ca la Magdalena.  

 

 

4.2.3. Patrimoni documental 

Els elements d’aquest àmbit es classifiquen en: 

• Fons d’imatges: Sèries de fotografies, postals, films... que formen una col·lecció 

• Fons documentals: Sèries de documents que formen un arxiu o una col·lecció.  

• Fons bibliogràfics: Sèries de llibres o materials publicats d’una certa antiguitat que 

formen part d’un arxiu, biblioteca o col·lecció. 

 

 

UFONS D’IMATGES 

Dins d’aquesta tipologia s’han inclòs tres col·leccions de fotografies, de l’Agrupació 

Fotogràfica de Martorelles, el Fons Fotogràfic Municipal i una de privada que inclou postals 

antigues de la població. 

 

UFONS DOCUMENTALS 
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S’han localitzat quatre fons documentals relacionats amb el municipi de Martorelles: l’Arxiu 

Municipal, l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Martorelles i l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 

que custodia pergamins antics de la població. Dins d’aquesta tipologia s’ha inclòs el Goig de 

Sant Joaquim, creat en època contemporània. 

 

UFONS BIBLIOGRÀFICS 

En una de les cases de la població, Cal Fuster, s’ha localitzat una col·lecció de llibres antics, 

alguns datats del segle XIX. 

 

 

4.2.4. Patrimoni immaterial 

Es classifica en aquestes tipologies: 

• Manifestacions festives: festes populars locals, estiguin o no en vigor. 

• Tècniques artesanals: manifestacions singulars de la localitat, relacionades amb oficis, 

artesania, gastronomia... 

• Tradició oral: referències orals relacionades amb llocs o elements del poble (contes, 

llegendes, refranys...) 

• Música i dansa: manifestacions musicals tradicionals que siguin singulars de la localitat 

i el seu entorn. 

• Costumari: maneres de fer o actuar, comportaments socials, actituds; específiques de la 

localitat. 

 

UMANIFESTACIONS FESTIVES 

A Martorelles hi ha cinc manifestacions festives molt arrelades entre la població: la Festa 

Major, el Pessebre Vivent, els Armats i la Processó del Silenci durant la Setmana Santa, i la 

Processó de Nostra Senyora de Montserrat, l’única que es fa segons aquesta advocació. 

 

UTÈCNIQUES ARTESANALS 
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S’han recopilat dues tècniques artesanals locals: les famoses Cireres de Martorelles i la tècnica 

de fer piles de blat de moro, que havia estat molt comú entre les cases antigues de la població. 

 

Les piles de blat de moro de Can Quim de Ca la Madalena 

 

 

UTRADICIÓ ORAL U 

Hi ha dues dites populars que es refereixen a la població i que s’han mantingut fins als nostres 

dies (comunes amb Santa Maria de Martorelles): “ a Martorelles, carboners” i “ Cabanyes, 

Martorelles i Sant Fost, tres parròquies dins un bosc”.  

 

UMÚSICA I  DANSA U 

La dansa per excel·lència de Martorelles és el Ball de Gitanes que, tot i que és comú a tot el 

Vallès, antigament presentava particularitats pròpies. També s’han inclòs en una sola fitxa la 

gran quantitat de sardanes dedicades a Martorelles. 

 

4.2.5 Patrimoni natural 

Dins aquest àmbit hi trobem:  

• Zones d’interès natural: zones amb un valor específic. 

• Espècimens botànics singulars: elements botànics singulars.  
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UZONES D’INTERÈS NATURAL 

Dins d’aquesta tipologia s’han inclòs els cursos fluvials que recorren el municipi: el riu Besòs, 

el torrent de Can Sunyer i el torrent de les Llicorelles. També s’ha cregut oportú incloure el Parc 

de Can Sunyer per ser un dels únics espais naturals del municipi. 

 

UESPÈCIMENS BOTÀNICS SINGULARS 

Hi ha un únic espècimen destacat a la població, tot i que molt destacat, que és el Lledoner 

centenari de Can Puig. 

 

El magnífic exemplar de lledoner de Can Puig 

 

4.3. Inventaris 

Al Mapa s’han inclòs tots aquells elements que consten en d’altres inventaris de patrimoni. 

Entre els que figuren a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de 

Catalunya, trobem: 

 

• Església de Sant Joaquim 

• Molí de Lloberons 

• Carrencà 
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• Pou d’aigua de Carrencà 

• Capella de Carrencà 

• Can Fenosa 

• Can Puig 

 

Alhora, a la Carta Arqueològica també hi figura un jaciment localitzat a Martorelles, la Bòbila 

Molist. Cal afegir que les coordenades que consten a la fitxa semblen errònies, ja que situen el 

jaciment al pati de Ca la Mort. Al Mapa, aquestes s’han rectificat i s’han situat allà on hi havia 

hagut la bòbila, sense saber exactament on es va fer la troballa arqueològica. 

 

També figura a l’Inventari d’Arbres d’Interès Local i Comarcal (AILC) el Lledoner de Can 

Puig. 

 

4.4. Estat legal de protecció 

Al municipi de Martorelles hi ha un sol element que gaudeix de la màxima figura de protecció 

del patrimoni cultural català:  Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Es tracta de la Inscripció 

de la Cartoixa de Montalegre (fitxa 82), de salvaguarda pontifical i reial, on hi figuren l’escut 

del pontífex i el de la Corona. Queda protegit per mitjà de la disposició addicional primera de la 

Llei 9/1993 del patrimoni cultural català en relació amb la disposició addicional segona de la 

Llei 16/1985 del patrimoni històric espanyol, que fa referència al Decret 571/1963 del 14 de 

març (BOE 30/03/1963).  

Cal afegir que el fons de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa 89)(on es custodia documentació 

procedent del fons de l’administració reial de la Corona i de diversos arxius històrics), el Fons 

de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Martorelles (fitxa 12) i el fons de l’Arxiu Municipal 

(fitxa 11), estan protegits legalment per la Llei 10/2001 aprovada el dia 13 de juliol. Aquests 

fons estan protegits també físicament, per mitjà d’arxivadors dins un edifici. La resta d’elements 

inclosos al Mapa no gaudeix de cap tipus de protecció. 

 



4.5. Equipaments patrimonials 

A Martorelles hi ha un únic equipament patrimonial: l’arxiu municipal. Conté  documentació 

des del segle XVI fins a l'actualitat, la més contemporània corresponent a la que genera 

l’Ajuntament. Entre la documentació més antiga que conserva, destaca la còpia de confirmació 

feta el 1585 pel rei Felip II dels privilegis que els seus predecessors havien atorgat a les 

universitats, parròquies i termes de Santa Perpètua de Mogoda, Sant Fost, Sant Cebrià de 

Cabanyes i Martorelles. A més, hi ha el fons del jutjat de pau i el fons particular de Jaume 

Sindreu. L’arxiu es va acollir al Programa de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Des de fa uns anys disposa d’una arxivera 

permanent, la Gràcia Pedrosa. L’arxiu es troba obert al públic, prèvia sol·licitud de consulta. 

S’ha inclòs el fons de l’arxiu amb una fitxa individual al Mapa de Patrimoni (fitxa 11).  

 

 

Les instal·lacions de l’Arxiu Municipal 
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6. ELEMENTS NO FITXATS 
 

 

En la realització del Mapa s’ha descartat fer la fitxa d’altres elements de patrimoni poc 

representatius perquè amb el temps han perdut algun dels seus valors originals, perquè s’han 

destruït o perquè no són prou representatius. També s’han inclòs en el llistat d’elements no 

fitxats els edificis o fonts que si bé en tenim alguna referència bibliogràfica o oral, no s’han 

localitzat per la impossibilitat d’accés o perquè les notícies són massa vagues.  En aquests casos, 

adjuntem un llistat d’elements no fitxats que en futures revisions o actualitzacions del mapa 

poden ser inclosos a la base de dades. 
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DENOMINACIÓ TIPOLOGIA ESTAT 

CA N’ARQUERS EDIFICI DESAPAREGUT 
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FONT DE CAN PUIG ELEMENT 
ARQUITECTÒNIC DESAPAREGUT 

LA TORRE DEL GRAM EDIFICI DESAPAREGUT 

SÍNIA DE LA BÒBILA ELEMENT 
ARQUITECTÒNIC DESAPAREGUT 

BÒBILA MOLIST EDIFICI DESAPAREGUT 

CAPELLA DE SANT MARTÍ EDIFICI DESAPAREGUT 

AJUNTAMENT EDIFICI REFORMAT 

BASSES DE CÀNEM ELEMENT 
ARQUITECTÒNIC DESAPAREGUT 

REFUGI CAN CAMP OBRA CIVIL SENSE ACCÉS 

FESTA DE SANT ISIDRE MANIFESTACIONS 
FESTIVES POC SIGNIFICATIU 

CARRER AGRICULTURA CONJUNT 
ARQUITECTÒNIC POC SIGNIFICATIU 

ARXIU DE CAN SUNYER  FONS 
DOCUMENTAL SENSE ACCÉS 

PREMSA DE VI DE CAN CARRENCÀ OBJECTE DESAPAREGUT 

ROURE I ALZINA DAVANT ESCOLA LES 
PRUNERES 

ESPÈCIMENTS 
BOTÀNICS 

SINGULARS 
POC SIGNIFICATIU 

PONT DE CAN CAMP OBRA CIVIL POC SIGNIFICATIU 

CEMENTIRI DE MARTORELLES CONJUNT 
ARQUITECTÒNIC POC SIGNIFICATIU 

CAN POPEI EDIFICI REFORMAT 

CAN VINÇON EDIFICI POC SIGNIFICATIU 

RESCLOSA DE CA N’ARQUERS OBRA CIVIL NO LOCALITZAT 

POU DE SA RIERA ELEMENT 
ARQUITECTÒNIC POC SIGNIFICATIU 

PREMSA COSTAT CAN CAMP OBJECTE POC SIGNIFICATIU 

CORPUS  
 

MANIFESTACIONS 
FESTIVES POC SIGNIFICATIU 

PREMSA DE VI DE CAN JULIO MANCO OBJECTE SENSE ACCÉS 

COL·LECCIÓ D’EINES (BANSENY) COL·LECCIÓ SENSE ACCÉS 

CAMÍ ANTIC DE MARTORELLES OBRA CIVIL DESAPAREGUT 

SALPÀS MANIFESTACIONS 
FESTIVES POC SIGNIFICATIU 

LLIBRETES METEOROLOGIQUES SR 
TORRENTS 

FONS 
DOCUMENTAL SENSE ACCÉS 

FESTA DE SANT ANTONI MANIFESTACIONS 
FESTIVES POC SIGNIFICATIU 

FESTA DE LA VELLESA MANIFESTACIONS 
FESTIVES POC SIGNIFICATIU 

CASETES DE CAN VINYALS EDIFICI POC SIGNIFICATIU 

CAMBRA AGRÀRIA EDIFICI POC SIGNIFICATIU 



PROCESSÓ DE LES FILLES DE MARIA MANIFESTACIONS 
FESTIVES FORA DE TERME 
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