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1.  PRESENTACIÓ

L’Oficina  de  Patrimoni  Cultural  (OPC)  de  la  Diputació  de  Barcelona  és  un  servei 
especialitzat  en la cooperació i  promoció del  patrimoni  cultural  local.  Dins  del  seu 
Programa d’Interpretació del Patrimoni Cultural, l’OPC promou l’elaboració de Mapes 
del patrimoni cultural, amb col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents 
objectius:

• Captació  exhaustiva  de  dades  sobre  el  patrimoni  cultural  i  natural  d’un 
municipi.

• Valorització dels elements reconeguts.

• Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació.

• Planificació de les accions de rendibilització social i cultural.

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del 
Mapa del Patrimoni Cultural i Natural del municipi del Masnou (El Maresme). L’estudi ha 
estat encarregat a l’empresa de serveis culturals ACTIUM PATRIMONI CULTURAL, SL, a 
partir de la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament del Masnou. 

La realització del treball ha estat executada per Jordi Montlló Bolart entre els mesos de 
desembre de l’any 2009 i març de l’any 2010.
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2. AGRAÏMENTS

Aquest  treball  no  s’hauria  pogut  realitzar  sense  l’inestimable  ajut  d’un  seguit  de 
persones a qui volem agrair enèrgicament.

En primer lloc volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou pel seu interès 
i les gestions facilitades. Però d’una manera molt específica al personal dels diferents  
departaments  consultats.  També volem agrair  el  seu ajut  a la directora  del  Museu 
municipal de Nàutica, Cristina Espuga.

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca o centre oficial o privat,  
ens hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem 
agrair  les  atencions  rebudes  dels  tècnics  del  departament  de Cultura  i  Mitjans  de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

El nostre agraïment també és per totes les persones que ens han obert amablement les 
portes de casa seva.
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3. MARC TERRITORIAL

3.1.El medi físic

El Masnou és una vila marinera de la comarca del Maresme, entre Premià i Montgat,  
amb més de tres quilòmetres de platja i una superfície de 3,44 km2 i 22.288 habitants, 
segons el cens de 2009. Per tant, amb una densitat demogràfica de 6.479, 07 habitants  
per km2. Es troba al sud de la comarca, a només 17 km de Barcelona.

La 

comarca  del  Maresme,  s'estén  des  de  la Serralada  Litoral  fins  a  la  mar,  i  des  de 
Montgat fins a la Tordera. Lloc de pas, des de temps molt antic, seguint les proximitats 
de la costa.  Morfològicament pot dividir-se en dues parts:  el  vessant  oriental  de la 
serralada i la plana que s'estén al seu peu, davant la mar. A la zona muntanyosa els  
materials són majoritàriament granítics, solcats per petits  o grans dics de roques més 
dures,  però  en  general  és  un  granit  fàcilment  atacable  per  l'acció  de l'aigua i  la 
temperatura  al  sector  occidental  (de  Montgat  a  Sant  Vicenç de Montalt).  Aquest 
granit aixecà materials paleozoics, esquistosos, els quals, arrabassats en moltes bandes 
per  l'erosió  posterior,  han  sobreviscut  encara  al  sector  oriental,  on  la  conservació 
d'aquests materials ha fet que les alçades màximes estiguin uns 200 metres per damunt 
dels altres cims. Les diferències d'alçada són degudes també a les falles transversals,  
que han dividit la serralada en un conjunt de blocs més o menys basculats, com el de 
Sant Mateu,  al  Corredor,  i  el  del  Montnegre.  Les  condicions  morfo genètiques  han 
produït unes formes gastades, aplanades, a la carena, en evident contrast amb els 
vessants,  pendents  a  causa  de  l’erosió  de  l’aigua,  en  el  gran  desnivell  davant  la 
Mediterrània. Vers el fons de la comarca cal distingir els granits erosionats, aplanats, a 
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la part baixa, solcats pels cursos d'aigua descendents enmig de planes al·luvials, i el  
rebliment  quaternari  del  fons  de  la  plana,  davant  la  mar.  Aquesta  plana  és  més 
extensa des del Masnou a Sant Vicenç de Montalt;  des de Caldetes a Sant Pol  els 
contraforts  muntanyosos arriben fins a la mar, i els pobles resten encaixonats dins les 
velles cales. Des de Calella a Malgrat es reprèn la planura, formada per la retenció del 
delta de la Tordera pel cap de Calella.

El municipi del Masnou és format per la unió de tres nuclis de població diferenciats: el  
nucli al voltant del turonet que corona l’església de Sant Pere, el barri d’Ocata, a l’est, i 
el barri d’Alella de Mar, a l’oest. Els veïnats del Masnou i Ocata s’independitzaren de 
Teià l’any 1825; i el barri d’Alella de Mar, que depenia d’Alella, se li uní el 1840. Limita a 
l’est amb el municipi de Premià de Mar, al nord amb el de Premià de Dalt i el de Teià, a 
l’oest amb el d’Alella i el de Montgat i a migdia amb la mar Mediterrània. D’entre tots 
aquests veïns cal destacar la influència dels pobles d’Alella i Teià, ja que en són els seus 
orígens i bona part de la seva història fins el segle XIX. Però sense cap mena de dubte  
el veí amb el que ha tingut més relació és amb el de migdia, la Mediterrània. Hi ha 
molts pobles i ciutats que, tot i tenint el mar al costat, hi han viscut d’esquena; no és el  
cas del Masnou. La seva història s’ha fet per mar, però el seu present també viu de 
cara al mar.

L’orografia  del  municipi  és  molt 
característica i ha condicionat el 
seu urbanisme.  El  nucli  antic  es 
troba  aturonat  i  tots  els  carrers 
antics  al  seu  voltant  s’enlairen, 
de manera que des de totes les 
cases  es  podia  tenir  una 
magnífica vista del mar. La resta 
de  carrers  són  força  costeruts 
amb  desnivells  constants  que 
dificulten la circulació peatonal. 
Els carrers  principals es disposen 
en  paral·lel  a  la  línia de costa, 
però entre un carrer i el de sobre 
hi ha un desnivell considerable.

Per la seva situació, gaudeix d’un clima Mediterrani, suau amb estius calorosos i humits i 
hiverns  temperats.  Les  pluges  són  força  irregulars  però  no  gaire  abundoses  i  es 
concentren principalment a la tardor i a la primavera. El territori és drenat per algunes 
rieres i torrents que desemboquen al mar; les més importants són la riera d’Alella i la 
riera  de  Teià.  Ocasionalment  les  pluges  sobtades  poden  comportar  la  baixada 
d’aquestes rieres.

El terme municipal del Masnou té una forma allargassada, fruit del seu propi origen per 
les segregacions  amb els  nuclis  de Teià i  Alella. Arran de mar,  com tots  els  pobles 
costaners del Maresme, és travessat per la línea del primer ferrocarril  de la península 
(Barcelona – Mataró) de 1848, on disposa de dues parades (El Masnou i Ocata) i per la 
carretera  Nacional-II,  o  antic  camí  reial.  Pel  sector  septentrional,  és  travessat  per 
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l’autopista A-19, construïda l’any 1969. Dues carreteres locals comuniquen El Masnou 
amb Alella i Granollers (BP-5002) i amb Teià (BV-5026).

3.2.La població i la seva activitat

El topònim Masnou, té una evident etimologia del llatí tardà: mansum novum, que vol 
dir residència nova (COROMINAS, J. 1996).

La primera dada sobre la població del Masnou és de l’any 1824 amb 2333 habitants, 
totes els anteriors estan relacionades amb els pobles de Teià o Alella. Tot i això, no és  
fins  l’any 1846  que podem parlar  del  Masnou amb els  límits  territorials  tal  i  com es 
coneixen en l’actualitat. L’increment des d’aleshores és progressiu i homogeni fins la 
dècada dels cinquanta del segle passat, a excepció del període entre 1877 i 1887, on 
es  veu un descens  molt  pronunciat  de 4.250  a 3.188  habitants  en només 10  anys. 
Aquesta davallada s’ha intentat explicar sense gaire èxit a la historiografia local.

A partir de la dècada dels cinquanta del segle XX, hi ha un increment exponencial de 
la població que en vint anys es duplica i en quaranta anys gairebé es quadruplica. 
Aquest creixement s’explica en part per l’arribada massiva d’immigració que pateix 
Catalunya, dins un context socioeconòmic més global. Però a partir dels anys vuitanta,  
caldrà buscar noves raons per aquest fenomen fora de la immigració.

Durant molts segles l’eix principal de l’economia de la població fou l’agricultura, amb 
el  complement  de  la  pesca,  però  aquesta  darrera  com  una  eina  més  de 
supervivència que com activitat econòmica. En concret, el cultiu de la vinya, el blat i  
els llegums. El document més antic que ens en parla és el  Discurso General de toda 
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Cataluña, Rossellón y Cerdaña(1685), escrita per Ambrosio Borsano, militar milanès al 
servei de Carles III des de l’any 1673 (GIMÉNEZ, Isabel: 2006):

Todo lo que son colinas y costas desde Barcelona a Mataró son todo  
viñas y los montes son de bosques de ansinas y pinos y al llano hay  
muchos campos de trigos y legumbres...

És evident que en aquell moment no existia el Masnou com a tal, però si que és quan 
es comença a formar la base social i econòmica per a esdevenir una realitat concreta 
en un futur proper.

Aquest  domini  de  la  vinya  té  els  seus 
antecedents en època romana, quan la 
vila de Cal Ros de les Cabres funcionava 
a ple rendiment; i es va allargar, amb els 
corresponents  parèntesi  històrics,  fins 
l’arribada de la fil·loxera, a finals del segle 
XIX.  Durant  el  segle  XVIII  va  viure  un 
període de creixement  tant  pel  comerç 
de cabotatge com per l’inici del comerç 
transatlàntic  i  la  seva  proximitat  amb el 
port  de  Barcelona.  A  mitjans  d’aquest 
segle s’inicia a la comarca del Maresme el procés d’industrialització, a un nivell molt 
incipient, amb una base del sector tèxtil i l’elaboració d’aiguardent, a partir del conreu 
de la vinya. Aquesta és la conjuntura que facilitarà l’augment del comerç marítim que 
serà la base econòmica fins a principis del segle XX. Aquest fenomen és paral·lel amb 
el  creixement  urbanístic  del  Masnou,  fruit  d’una  gran  activitat  econòmica  que 
transformarà com mai, fins aleshores, el poble.

El  padró  de  1880  facilita  una  sèrie  de  dades  interessants  pel  que  fa  a  l’activitat  
econòmica  dels  masnovins,  sobretot  del  sexe  masculí,  ja  que les  dones  amb ofici 
reconegut  en  són  84  davant  els  1.489  homes.  Com  es  pot  veure  en  la  gràfica,  
elaborada a partir  de les dades d’Isabel Giménez (2006),  el  percentatge dominant 
amb  diferència  és  el  que  fa  referència  a  les  activitat  relacionades  amb  el  mar, 
sobretot mariners i pilots. Molts d’aquests serien propietaris de terres que farien treballar 
a jornalers,  bracers o llauradors. El  grup d’artesans estava format per 277 homes, la 
meitat eren fusters, paletes, sabaters o tonelers. En aquest grup, també s’haurien de 
comptabilitzar les activitats destinades, subsidiàriament, a la marineria com els corders, 
els  calafats  o alguns fusters  i  teixidors  de veles.  Tot  i  que el  padró diferencia entre 
artesans i  fabricants,  val  a dir que en el  segon grup es tracta de dos vinaters,  una 
persona dedicada a fer aiguardent i una a fer sabó. En canvi, es comptabilitzen com 
artesans a 15 teixidors.
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A mitjans  de segle XIX hi  havia una incipient  indústria  relacionada amb el  comerç 
marítim: tres fàbriques de cables i cordes per a vaixells i dues de filats i teixits de cotó 
per les veles: la primera d’aquestes dues darreres fou la creada per Josep Sensat, l’any 
1841, i la segona de Gerard Estapé, l’any 1865. El grup de comerciants, es refereix al 
petit comerç local definit per barbers, carnissers, cafeters, estanquer, pintor, perruquer,  
traginer, botiguer, etc. No pas al comerç marítim. El predomini del comerç transatlàntic 
que tanta fortuna havia donat al Masnou durant més de 100 anys, es va perdent junt 
amb les darreres possessions d’ultramar i la seva influència, amb els avenços tècnics i 
l’aparició del motor a vapor i el canvi geopolític de la zona.

En el primer quart del segle XX apareixen noves indústries: tres rajoleries, vuit de teixits i 
els laboratoris Cusí. També es comptabilitzen indústries dedicades a la alimentació: una 
de begudes, una de pastes, una de xocolates i una de salaons. La agricultura manté 
cert  protagonisme  gràcies  a  l’augment  de  les  terres  de  regadiu,  sobretot  per 
l’exportació de la patata primerenca sota la denominació de “Mataró Potatoes” i la 
introducció  de  la  flor  tallada.  Aquest  període de  creixement  queda tallat  amb la 
guerra civil espanyola. L’any 1945 es dediquen 93,75 hectàrees al conreu de l’horta i la 
flor; 119,59 hectàrees als cereals i llegums i 21,25 hectàrees de camps erms.

Des de la segona meitat del segle XX, l’agricultura va perdent importància fins restar 
residual o testimonial  i  el sector de serveis monopolitza l’economia del municipi.  Les 
dades per sectors de l’any 2001 són les següents: un 1,3% de la població ocupada 
treballava en el sector primari, el 24% en la indústria, el 7,6% en la construcció i el 67,2% 
en els serveis.  Tot i que el percentatge de la construcció és d’un 7%, durant moltes 
dècades ha estat  molt superior  amb la consegüent disminució de terres  agrícoles i  
l’augment exponencial de la població i amb el creixement urbanístic que configura la 
fisonomia de l’actual Masnou. Com a dades significatives podem prendre l’evolució 
del número d’hectàrees  conreades en els darrers 150 anys. L’any 1849 hi havia 240 
hectàrees dedicades al conreu, d’aquestes 206 dedicades a la vinya; l’any  1945 n’hi 
havia 234,59, cap ni una dedicada a la vinya; i l’any 1999, 33 hectàrees. De 1849 a 
1945,  gairebé  100  anys,  no hi  hagut  canvis  substancials  en el  número d’hectàrees 
conreades,  però  sí  en  el  tipus  de  conreu.  La  gran  transformació  urbanística, 
econòmica i demogràfica del Masnou es produeix a la segona meitat del segle XX; 
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perdent 200 hectàrees, el 86%, de la superfície conreada en benefici d’un creixement 
urbanístic desproporcionat.

1,30%

24,00%

7,60%

67,20%

Sectors d'ocupació (2001)

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Del passat mariner en resta el record i amb la construcció del port una nova manera 
de relacionar-se amb el mar, aquest cop des d’una òptica més lúdica i esportiva; tot i  
que també cal assenyalar la instal·lació d’una piscifactoria.

3.3.Evolució històrica

Les dades que fan referència a l’ocupació més antiga d’aquest territori són confoses i  
vagues. Parlen de la troballa d’un vas sencer, dues bases i altres fragments ceràmics 
amb  decoracions,  del  bronze  final,  entorn  els  segles  VIII-VI  aC.  La  bibliografia  no 
especifica  ni  el  lloc  precís,  només  que  és  a  prop  de  Can  Teixidor  (entre  Alella  i 
Masnou), ni la persona que va fer la troballa. A més a més d’aquestes mancances 
també es contradiu, ja que en una publicació es parla d’assentament a l’aire lliure i en 
d’altres de necròpolis. Tot i que es tracta de la troballa més antiga, no es pot ni situar  
en un terme municipal concret.

Aquesta troballa a banda, no hi ha cap noticia sobre poblament prehistòric. Tampoc 
hi  ha  cap dada sobre  poblament  ibèric,  a  excepció  d’alguns  nivells  fundacionals 
antics en vil·les romanes. El poblat ibèric (oppidum) més proper és el de la Cadira del 
Bisbe de Premià de Dalt. Tot i que s’ha generalitzat la idea de que en època ibèrica 
(ss. VI - I aC) el poblament es caracteritza pels seus poblats en turons o elevacions de 
fàcil defensa, també hi havia un poblament de plana més dispers que cada cop més 
s’ha anat estudiant. El problema és que en comarques com el Maresme, on la febre 
constructora  ha estat  molt  llarga i  agressiva,  les probabilitats  d’estudi  de jaciments 
arqueològics,  sobretot  d’aquells  com  els  prehistòrics  i  protohistòrics  on  la  seva 
empremta és molt minsa, és gairebé nul·la. 

Del que sí es poden fer més precisions és d’època romana, on trobem ja un territori  
plenament  organitzat  durant  el  procés  que  es  coneix  com  a  romanització. 
L’establiment del món romà a casa nostra comportarà una reestructuració a tots nivells 
(social, polític, econòmic,...) que aconseguirà absorbir tot el món indígena dins la nova 
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cultura llatina. La creació de les ciutat  d’Iluro(Mataró) i  Baetulo (Badalona) serviran 
com  a  centres  de  reorganització  del  territori  i  mercats.  Els  seus  respectius  agers 
s’estructuraran  amb  unitats  productives  amb  les  seves  respectives  vil·les.  El  paper 
principal d’aquestes és la de produir excedents, sobretot de la tríade mediterrània: oli, 
vi i cereals. A la zona del Maresme, en concret, el vi. El fet que demostra la importància 
d’aquesta organització i que no es tracta d’una improvisació és la construcció d’una 
via de comunicació que uniria Iluro, Baetulo i els seus ager entre si i amb altres ciutats 
com  Blandae (Blanes) o  Barcino (Barcelona),en el que fou un dels ramals de la via 
Augusta, que passaria pel que es coneix com a Camí del Mig.

Amb uns coneixements més o menys amplis i en diferents nivells d’importància, s’han 
detectat dins el terme municipal del Masnou, estructures que podrien correspondre a 
aquestes vil·les, o establiments agrícoles d’època romana, a la zona de Can Cusí, Can 
Teixidor, Bell Resguard, Cal Ros de les Cabres, Horta Puig, Riera de Teià, el Palau.

És freqüent documentar estructures que corresponen a la pars rustica de la vil·la, és a 
dir, zones de producció o tallers, o a la part residencial o noble d’aquestes residències, 
amb restes de mosaics. 

El cas més emblemàtic del Masnou és el de Cal Ros de les Cabres. Es tracta d’una 
important vil·la que s'erigeix al segle II aC i es manté productiva fins el baix imperi, amb 
una fase de màxim esplendor datada en el segle II dC. Fou descoberta en el segle XIX, 
l'any 1899, quan el seu propietari d'aleshores, Thomas Morrisson, va emprendre extenses 
excavacions, fruit de la seva relació i coneixença amb Puig i Cadafalch. Els resultats 
d'aquestes excavacions no es van publicar mai.

El  setembre de 1946, J. Serra Ràfols hi va dur a terme una excavació que permeté 
documentar un mosaic, i a sota un nivell de terra fosca amb abundants fragments de 
ceràmica ibèrica i  campaniana. Als anys 80 del segle passat es realitzaren diverses 
intervencions  arqueològiques  amb l'objectiu  de  delimitar  l'abast  territorial,  històric  i 
estratigràfic  del  jaciment.  També,  entre  1989  i  1990,  tot  i  els  treballs  anteriors  i  a 
conseqüència d'unes obres realitzades sense control arqueològic al carrer Fontanills, es 
va realitzar  una nova intervenció arqueològica destinada a documentar  l'afectació 
que havien patit les restes i excavar dos forns i diversos murs amb paviments associats,  
que  semblaven  confirmar  la  presència  d'un  centre  productor,  juntament  amb  la 
notícia de l'existència d'un tercer forn a la cruïlla del carrer Sant Miquel i Verge de Núria  
i un abocador on apareixia àmfora del tipus Pascual 1.

El transport de les mercaderies i dels excedents agrícoles, tot i l’existència d’una xarxa 
de comunicacions terrestres, es feia majoritàriament per via marítima. Per aquest motiu 
no és d’estranyar la troballa de restes ceràmics en zones de platja o en el fons marí. És 
el  cas  de  la  desembocadura  del  Torrent  de  l’Ase,  que  curiosament  si  es  segueix 
condueix directament a la vil·la de Cal Ros de les Cabres.

També s’han documentat zones d’enterraments a Can Teixidor, Cal Ros de les Cabres i 
Riera de Teià.

Tots aquests jaciments que s’han anat descobrint de forma més o menys fortuïta i que 
han patit diversa sort, actuen com a documents de la història més reculada del nostre 
poble, en sentit ampli. Tot allò que s’hagi destruït quedarà ocult per sempre més i tot 
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allò que es descobreixi de nou, serà una nova llum que ens il·luminarà el passat i si es  
gestiona com cal, ens il·luminarà el present i el futur.

Malauradament, hi ha molt poca o nul·la informació dels segles posteriors al període 
baix  imperial.  Tornem  a  trobar  poblament  a  partir  de  l’any  1000  a  redós  de  les 
parròquies dins unes societats que ja no tenen res a veure amb el que havíem explicat  
fins ara. A més, trobem aquestes parròquies molt allunyades de la costa, en relació a 
aquelles vil·les romanes acompanyades de la brisa en tot moment. 

El terme municipal del Masnou, es forma del territori  de dues d’aquestes parròquies: 
Sant Feliu d’Alella i Sant Martí de Teià, però això no serà fins el segle XIX. I doncs, que 
passa al costat de la costa durant tots aquests segles? Si es forma un municipi nou és  
perquè hi ha una necessitat i no podia ser una necessitat aïllada i que afectés només a 
una minoria, car els canvis  que van suposar foren quantitativament significatius.  Per 
arribar  a  la  segregació  municipal  hi  hauria  d’haver  hagut  un  llarg  procés.  Quan 
s’origina aquest procés?

Curiosament,  existeix  un  document  molt  interessant  on  apareix  per  primer  cop  el 
topònim del Masnou. Es tracta d’un mapa de l’any 1603 publicat a Amberes i realitzat 
per Jan Baptist  Vrients.  Aquest fet indicaria que no es tracta d’un poblament sense 
importància, sinó no s’entendria la seva inclusió en aquest document. Un altre element 
que demostraria  la importància d’aquest poblament podria ser  l’existència en poc 
territori  de  ni  més  ni  menys  que  de  sis  torres  de  guaita.  Només  es  conserven  les 
vinculades a Can Teixidor i  el Mas Antic. Aquestes torres es construeixen, sobretot a 
partir  de  1500  per  protegir  la  costa  dels  atacs  piràtics,  documentats  àmpliament. 
Precisament un d’aquests relats en forma de llegenda vol explicar l’origen del poble 
del Masnou.

Només l’existència d’un poblament dispers no justificaria de la construcció de tantes 
torres de defensa, ja que aquest poblament dispers es pot trobar a tot el Maresme, 
però en lloc es documenten tantes torres en tan poc espai. 

Un altre document de l’any 1720 pot servir per confirmar la importància del nucli del 
Masnou en dades reculades. Es tracta d’un manuscrit del rector d’Alella Francesc Riu i  
que es conserva a la parròquia de Sant Feliu d’Alella, amb la vista del Masnou.

La construcció d’una església a partir de 1760 també indica una certa organització i 
poder social, però també econòmic que marca una tendència a la separació entre 
els antics nuclis poblacionals d’Alella i Teià i el nou nucli del Masnou, amb una identitat  
documental demostrada si més no des de 1603.
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A  partir  del  segle  XVIII,  Catalunya  viu  un  moment  de  creixement  econòmic  i 
demogràfic fruit de l’ampliació dels mercats on intervenen els comerciants catalans, 
l’increment de l’activitat agrària i el desenvolupament de la indústria. Sobretot, a aprtir 
del decret promulgat per Carles III, l’any 1778, en que s’autoritza el lliure comerç amb 
Amèrica. Aquesta activació econòmica també es deixa sentir al Masnou.

L’existència d’un plànol manuscrit sobre el Districte marítim del Masnou, conservat al 
Museo Naval de Madrid, datat al primer quart del segle XIX fa pensar a Rosa Almuzara 
(1990) que ja en el segle XVIII hi havia una economia marítima consolidada. El districte 
marítim del Masnou comprenia des del turó de Montgat fins a la riera d’Argentona, 
amb una extensió de cinc milles i mitja i abastava les poblacions de Tiana (Montgat), El 
Masnou, Premià i Vilassar.

Finalment l’any 1825 es produeix la primera segregació, en aquest cas del terme de 
Teià. I a partir dels anys 1840 i 1846, segons dues Reials Ordres, la vila creix perquè el  
veïnat d’Alella de Mar se segrega del d’Alella de Dalt i s’incorpora al Masnou. A partir  
d’aquest  moment  i  fruit  d’una  important  activitat  econòmica  vinculada  amb  el 
comerç  marítim,  la fisonomia del  Masnou anirà  evolucionant  i  configurant  aquella 
població descrita pels viatgers del segle XIX.

A  mitjans  del  segle  XIX,  el  Masnou  és  ja  un  municipi  amb  una  personalitat  molt 
desenvolupada. No es podria entendre la formació d’aquest municipi sense una llarga 
tradició  i  desenvolupament  basat  en  el  comerç  marítim  i  amb  la  creació,  fruit 
d’aquesta activitat econòmica, d’un fort capital econòmic i social, que generaria una 
sèrie que ara en diríem sinèrgies adreçades a un sol objectiu: ser amos del propi destí. 
A mitjans del segle XIX la marineria del Masnou es troba en el seu punt més àlgid. El  
municipi  creix  econòmicament  i  urbanísticament.  Les  fortunes  aconseguides  a  les 
amèriques es deixen notar en construccions privades.

L’aparició  del  ferrocarril,  l’any  1848,  amb dues  estacions  només  fa  que beneficiar 
econòmicament els  pobles  pels  que passa i  para.  També ajuda a l’hora de crear 
noves industries. Víctor Balaguer fou un dels molts viatgers d’aquesta època que es 
passegen per Catalunya i relaten el seu viatge, en el seu cas en tren. La seva narració 
del Masnou és la més llarga però només en destacarem alguns fragments:

Masnou  es  una  especie  de  colonia  o  república  de  marinos  de  
honradas,  honestas  y  sencillas  costumbres,  los  cuales  han  ido  
construyendo sus casas y agrupando sus viviendas, cual si quisieran  
vivir entre ellos y para ellos, como en familia, apartados de los demas  
pueblos  y  hasta de los  demas oficios  y  carreras.  Es  el  Masnou un  
pueblo de fisonomía particular, característica. En él no viven casi sino  
matriculados de marina, entre los cuales se cuentan muchísimos de  
la clase de capitanes, pilotos y patronos de buques mercantes...

La transcripció gràfica d’aquesta descripció es pot comparar amb el plànol de Miquel 
Garriga de l’any 1849, on es pot observar els tres nuclis originaris de poblament (Ocata, 
turó de Sant Pere i Alella de Mar) i el primer “eixample” que comprèn la zona entre els 
carrers Pere Grau fins a Jaume I (Sant Felip, Fontanills, Mestres Villà).

La importància de la marineria en aquest municipi ve realçat pel següent fragment del 
text de Víctor Balaguer:
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Como en este pueblo los intereses son verdaderamente comunes á  
todos,  todos  piensan  del  mismo  modo  y  todos  tienen  un  mismo  
deseo;  así  es  que  no  hace  muchos  años  se  le  vió  renunciar  los  
privilegios que le concediera el gobierno dándole el titulo de villa y  
facultad de celebrar ferias y mercados,  solo porque se le negó la  
habilitación del puerto, que es en efecto el asunto de mayor interes  
é  importancia  para  esta  población  naturalmente  marinera  y  
mercantil.

Tot seguit ressegueix els orígens de la població reculant a l’any 1600 i es fa ressò de la 
tradició popular de la fundació del municipi:

A mediados del año 1600, Masnou era un reducido barrio sin nombre  
que  pertenecia  á  la  vecina  parroquia  de  san  Martin  de  Tayá,  y  
componíase  este  barrio  simplemente  de  cuatro  o  cinco  mansos,  
cuyos  dueños  solo  se  cuidaban  de  labrar  sus  tierras.  Los  pocos  
pescadores que tenia, residian en Tayà, distante media hora del mar,  
é iban y volvian todos los días, hasta que uno de ellos edificó una  
casa a orillas delmar denominándola Mas nou (manso nuevo), para  
distinguirla de los cuatro o cinco mansos viejos que alli existian. Fué  
seguido este ejemplo de los demas pescadores que poco á poco  
fueron  estableciéndose  en  la  playa,  acabado  por  formar  una  
pequeña  reunión  de  chozas  de  pescadores  que  se  denominó  
Masnou de la parroquia de Tayà.

Aquests relats reduccionistes són propis de la visió romàntica d’aquest període i com a 
tals  s’han  d’analitzar  i,  a  partir  de  noves  recerques  i  aplicacions  metodològiques 
historiogràfiques  adequades,  superar.  Sovint   es  topa amb un  corrent  historiogràfic 
localista  que atribueix  a  aquest  relats  el  nivell  de categoria,  sense fer  una anàlisi 
metodològica i  repeteix  els mateixos esquemes. Aquests  masos vells dels que parla 
podrien ser els de Can Teixidor, el Mas Antich, Can Fontanills, encara dempeus, i Can 
Corbera, Can Casas i Can Pascol, desapareguts. A la zona d’Ocata, segurament, n’hi 
hauria  hagut  algun altre,  però  que de moment  no s’ha pogut  determinar  la seva 
antiguitat. Però ja hem vist supra com apareix el topònim del Masnou en un mapa de 
l’any 1603 i el que representa un fet com aquest, unit al de la gran quantitat de torres  
de  guaita,  datades  del  segle  XVI.  Si  existeix  aquest  Mas  nou,  en  quin  moment  es 
construeix? La tradició del pescador emprenedor no acaba de lligar amb la recollida 
en el present treball, publicada per F. Agell, segons la qual hi havia a Teià una noia 
molt bonica anomenada Maria. Era pubilla d'una de les cases de pagès principals del 
poble, Ca l'Estany. No cal dir que tenia ben bé capgirats els cervells dels millors hereus 
de Teià, i fins i tot els de la resta de la comarca.

Sense saber com, la fama de la seva formositat havia arribat a les illes Balears, que 
llavors estaven ocupades pels moros. Aquests, dedicats a la pirateria, no deixaven en 
pau les nostres costes ni un moment. Coneixien molt bé el país i els seus costums, per 
això i per haver estat entre nosaltres tant de temps.

Un moro de les illes,  molt galant,  de principesc llinatge i  moltes riqueses,  restà molt 
impressionat pels  relats  que li  feien sobre la formositat  de la noia.  Així,  aparellà un 
xabec de la seva propietat. Es dirigí cap a la costa del Maresme i, ben informat per un 
renegat teianenc, jurà no tornar-se'n sense la pubilla. Amb aquest objecte, alguns dels 
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seus criats es disfressaren amb vestits iguals als dels naturals del país, artifici utilitzat pels 
pirates per tal  de sorprendre i enganyar millor les víctimes que intentaven fer en les 
platges. Desembarcats, es dirigiren cap a Teià. Fou un diumenge el dia escollit pels 
musulmans per a millor dur a terme el seu intent de rapte, ja que sabien que els cristians 
tenien  l'obligació  d'anar  a  missa.  Arribats  al  poble,  i  apostats  convenientment, 
esperaren que la noia sortís de l'església. Quan ho va fer, s'encaminà tota sola cap a 
casa, ben segura que no l'esperava cap desgràcia.

En un punt gens apartat de la població, els pirates l'envoltaren. Ningú no en va fer cas,  
doncs tothom estava acostumat a veure la noia sempre obsequiada i respectada, i 
encara dels  forasters  vinguts  expressament per  admirar  tan  gentil  criatura.  Però en 
observar  alguns  curiosos  que  els  desconeguts  mostraven  intencions  d'encaminar-la 
cap a un torrent que es desvia molt de Ca l'Estany, entraren en sospites. En un obrir i  
tancar d'ulls, els pirates foren seguits,  atrapats  i envoltats pels veïns que, adonant-se 
d'alguns  gestos  de  resistència  que feia  la  noia,  més  vius  encara  en  veure  que es 
tractava  de  desconeguts.  Impulsats  per  una  acció  generosa,  els  teianencs 
l'emprengueren contra els moros: el primer a caure fou el cabdill pirata, que quedà 
cadàver i materialment destrossat a pedrades. El seguiren en la seva dissort alguns dels 
seus auxiliars, mentre que altres pogueren escapolir-se. Un dels pirates fou fet presoner,  
salvant  la  vida  momentàniament  mercès  a  les  súpliques  de  la  noia,  que  mig 
desmaiada per les emocions viscudes i a causa de la carnisseria que contemplava, no 
sabia ben bé el que li passava.

Ella fou acompanyada a casa seva immediatament, mentre que el pirata fou portat a 
la presó i lliurat a les autoritats. Allà confessà el malvat intent del seu amo que, segons 
digué,  era un dels  principals  de Mallorca per  ses  riqueses,  càrrecs  públics  i  demés 
consideracions, doncs era net i descendent directe del cèlebre Hassan, valí d'Osca.

A causa de l'inaudit esdeveniment, el torrent que fou finalment sepultura del cabdill 
àrab (sic) va ser anomenat -Torrent d'Hassan, nom que els del poble no esperaven que 
quedés adulterat pel temps, sinó que ben aviat van dir-ne, per mofa del moro Torrent 
de l'Ase.

Així, salvades meravellosament la vida i la virtut de l'agraciada Maria, pogueren tenir  
lloc una porció de fets portentosos que la Providència tenia reservats a aquest poble. 
Els fets esdevinguts en el torrent obriren els ulls de la família de la noia, per a l'immediat  
casament de la qual es donà molta pressa. Aquest cerimonial fou molt digne d'ella i 
celebrat per tot el poble de Teià. La nova família volgué alçar prop de la platja una 
nova llar: el Mas Nou, que amb el temps donaria nom a la bonica població que tots  
coneixem. I a l'hora, començà a sortir  un nom que en l'avenir, havia de recordar la 
situació i la manera de ser d'aquest poble: involuntàriament, i de manera espontània, 
brollava de tots els llavis de la nova masia, dels seus nombrosos descendents i veïnat, la 
paraula Maristany, contracció facilíssima i gens forçada de Maria Estany."

El final del segle XIX marca el final de l’època daurada del comerç marítim pel Masnou 
per  una  sèrie  de  circumstàncies  que  es  podrien  resumir  en  econòmiques  i 
geopolítiques,  com  la  pèrdua  de  les  darreres  colònies  i  la  conseqüent  pèrdua 
d’influències;  i  tecnològiques  amb  l’inici  del  vapor  i  els  canvis  tecnològics  en  la 
fabricació  de  barcos  que  comportarà.  Però  la  força  econòmica  del  comerç  del 
Masnou no es basava només en l’ intermediació sinó amb la iniciativa empresarial i la 
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diversificació dels camps d’actuació. Aquest fet ha permès derivar successivament i 
estratègicament el capital allà on hi hagués una demanda. 

A principis de segle XX es continua vivint en una societat benestant on hi ha la societat  
privada El Casino, es construeix la Benèfica. La creació d'aquest asil va suposar a la vila 
del Masnou el nomenament de Vila benèfica per part del rei Alfons XIII, segons decret 
del 25 de novembre de 1902. També l'any 1902 es formalitzen els tràmits per construir  
unes escoles públiques. L'any 1904 comencen les obres que finalitzen el juny de 1905.  
L'any 1909,  el rei Alfons XIII concedeix el títol  "d'Il·lustríssima Vil·la" per haver construït 
aquestes escoles.

Urbanísticament, a finals dels anys vint del segle passat, es dugué a terme un eixample 
comprès entre el  torrent de Vallmora i  el  camí antic d’Alella, els actuals carrers  de 
Roger de Flor i avinguda Joan XXIII, a partir   de la zona de les escoles i de la casa 
benèfica.

Fins a la primera meitat del segle XX el creixement demogràfic, econòmic i social del 
Masnou és continu però equilibrat, tot i el conflicte bèl·lic de la guerra civil espanyola. 
Però a partir dels anys 50 i, sobretot, la dècada dels 60 i 70, es produeix un augment 
demogràfic per  causes conjunturals  externes  que fan trontollar les bases d’aquesta 
societat i tindrà repercussions a nivell social, laboral, econòmic i urbanístic.
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4. METODOLOGIA

4.1.Marc teòric

La finalitat  d’aquest  tipus  de treball  és  la recopilació  exhaustiva  dels  elements  del 
patrimoni cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic de treball és l’inventari de tots els 
elements  susceptibles  d’ésser  reconeguts  com  a  rellevants  o  singulars  d’aquella 
població pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia 
concreta  que  permet  englobar-hi  totes  les  accepcions  reconegudes.  De  cada 
element es fa una fitxa amb totes les dades que s’hagin pogut recopilar d’aquell bé 
cultural,  ja  sigui  a  través  de  la  documentació  bibliogràfica  (veure  apartat 
corresponent),  a través  d’arxius  o d’informació oral.  Amb l’inventari  fet  i  les  dades 
recollides es poden fer les pertinents  classificacions,  anàlisi  i  estudis  estadístics,  a fi  i  
efecte de fer-ne una valoració, tant a nivell individual de cada bé com a nivell global.

Es tracta de facilitar a l’ajuntament i a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi 
una eina de coneixement de la globalitat  del  seu patrimoni  des d’una concepció 
àmplia. Un instrument que permeti l’establiment de mesures per a la seva protecció i 
conservació  i  faciliti  el  seu  accés  públic;  així  com  la  planificació  de  la  seva 
rendibilització  social;  l’elaboració  de  programes  de  difusió  (rutes  didàctiques  i/o 
turístiques, publicacions, jornades de debat, conferències,...); la presa de decisions en 
el planejament urbanístic, la planificació de la senyalització ....

Però es tracta d’un element viu, un instrument que pot créixer o disminuir. S’hi poden 
afegir nous béns perquè es consideri oportú o apareguin elements desconeguts en el 
moment  de  la  realització  del  treball  (nous  jaciments  arqueològics,  donacions  de 
col·leccions, etc.), o se’n poden haver de treure per motius diversos com el robatori, la 
seva  destrucció  (natural  o  antròpica)  o  els  canvis  de  criteris,....  Amb  aquestes 
premisses, cal considerar el Mapa de Patrimoni Local com una eina dinàmica i activa.

S’ha de tenir present, però, que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta. No 
s’ha  pretès  fer  una  història  del  Masnou,  ni  fer  una  anàlisi  de  l’evolució  social  o 
econòmica del municipi, ni un estudi estadístic o demogràfic. No hi ha el plantejament 
d’una hipòtesi, ni s’han fixat uns objectius científics. Per tant no hi ha unes conclusions 
finals, ja que no es tracta d’un element tancat o clos, sinó viu, com hem dit  supra. 
Tampoc és un catàleg del patrimoni arquitectònic o urbanístic del Masnou, amb una 
normativa associada de protecció. Per tant, no té cap influència ni transcendència en 
la protecció urbanística d’un bé o element. És una base de dades, amb l’elaboració 
de  les  corresponents  fitxes,  al  servei  dels  ciutadans  i  ciutadanes,  que  recull  tot  el 
patrimoni  existent  en  el  municipi.  A  partir  d’aquest  treball  es  poden  gestionar  i 
implementar  futures  polítiques  culturals  o  patrimonials,  programar  recerques 
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d’investigació  o elaborar  plans de protecció  urbanístic;  però sempre com un punt 
d’inici. Per tant, no té capacitat legal ni normativa.

Els Mapes del patrimoni cultural han de comprendre la detecció exhaustiva, descripció 
i valoració dels diversos elements patrimonials del municipi inclosos i classificats en la 
següent tipologia:

1.-Patrimoni immoble
1.1- Edificis

1.2- Conjunts arquitectònics

1.3- Elements arquitectònics

1.4- Jaciments arqueològics

1.5- Obra civil

2.-Patrimoni moble
2.1- Elements urbans

2.2- Objectes

2.3- Col·leccions

3.- Patrimoni documental
3.1- Fons d’imatges

3.2- Fons documental

3.3- Fons bibliogràfic

4.-Patrimoni immaterial
4.1- Manifestacions festives

4.2- Tècniques artesanals

4.3- Tradició oral

4.4- Música i dansa

4.5. Costumari

5.-Patrimoni natural 5.1- Zones d’interès natural

5.2- Espècimens botànics singulars

Dins  l’àmbit  del  patrimoni  immoble inclou edificis  singulars  amb valor  monumental, 
artístic,  històric,  etnològic,  identitari,  religiós,  industrial,  etc.  La  tipologia  de conjunts 
arquitectònics inclou diversos edificis que formen un conjunt o estructures complexes 
composades per diversos elements edificats. En la tipologia d’elements arquitectònics 
s’inventarien  elements  rellevants  d’un  edifici:  parts  singulars  d’edificis,  elements 
d’origen arquitectònic que ja no formen part de cap edifici, i elements que formaven 
part de l’entorn inherent d’un edifici. També s’inclouen estructures arquitectòniques de 
caire  rural  o  popular.  Dins  aquest  àmbit  s’inventarien  jaciments  arqueològics  de 
qualsevol tipus i cronologia i obra civil, obres de caràcter públic o comunal.
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El  segon  àmbit  és  el  de  patrimoni  moble,  que  inclou  elements  urbans,  objectes  i  
col·leccions.  Els  elements  urbans  fa  referència  a  monuments  o  elements 
commemoratius o ornamentals instal·lats a la via pública.

L’àmbit  de  patrimoni  documental  inclou  fons  d’imatges,  fons  documentals  i  fons 
bibliogràfics.  Els  primers  fan referència  a  sèries  d’imatges  (fotografies,  films,  ...)  que 
formen  un  fons  o  una  col·lecció,  segons  criteris  temàtics  o  de  propietat.  Els  fons 
documentals  són sèries  de documents  que formen un arxiu  de propietat  pública o 
privada.  S’entén  fons  bibliogràfics  a  sèries  de  llibres  que  formen  part  d’un  arxiu, 
biblioteca o col·lecció que tinguin un valor històric i patrimonial.

El  patrimoni  immaterial  inclou  manifestacions  festives,  tècniques  artesanals,  tradició 
oral,  música, dansa i  costumari.  La tipologia de les manifestacions  festives  recull  les 
festes  populars  locals,  en  la  seva  globalitat,  o  destacant  una  activitat  singular 
específica dins la festa, formin part o no del cicle festiu anual, religiós o laic. S’entén 
per tècniques artesanals les manifestacions singulars i específiques de la localitat o el 
seu entorn en relació als oficis,  l’artesania,  la gastronomia, etc.  Per tradició oral  cal 
entendre qualsevol referència d’origen no literari (transmesa oralment tot i que es pot 
haver publicat) relacionada amb llocs o elements del terme: contes, llegendes, etc. 
Dins aquest àmbit del patrimoni immaterial també s’inclouen manifestacions musicals 
tradicionals  singulars  i  específiques  de  la  localitat  que  estiguin  en  vigor  o  bé  que 
s’hagin perdut. Finalment en l’apartat de costumari es documenten maneres d’actuar 
o de fer, comportaments socials o actituds específiques del municipi que estiguin en 
vigor o bé que s’hagin perdut.

El darrer àmbit és el de patrimoni del medi natural que abasta dos tipologies: zones 
d’interès  o espècimens botànics  singulars.  Pel  que fa a zones d’interès  són les que 
tenen  un  valor  específic  a  causa  de  les  seves  característiques  botàniques, 
ecològiques, zoològiques, geomorfològiques o paisatgístiques, encara que hagin estat 
creades o alterades per intervencions antròpiques. Els espècimens botànics de caire 
singular que tenen un interès sovint més històric o cultural que no pas ecològic també 
es documenten.

Per inventariar o documentar tota aquesta tipologia de béns patrimonials,s’ha utilitzat 
el  model  de  fitxa  establert  per  l’Oficina  del  Patrimoni  Cultural  de  la  Diputació  de 
Barcelona,  que comprèn els  següents  camps d’informació:  Número de Fitxa;  Codi; 
Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús Actual; 
Descripció;  Observacions;  Estat  de  conservació;  Autor;  Estil/Època;  Any;  Segle; 
Emplaçament; Longitud; Latitud; Altitud; Fitxes associades; Accés; Historia; Bibliografia; 
Protecció; Inventari; Vincles; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i 
fins a un màxim de tres fotografies.

Hi ha una sèrie d’elements que no han de ser inclosos en el Mapa del patrimoni com a  
fitxa. És el cas d’elements poc singulars o dubtosos, o bé elements que d’entrada no 
mereixen o no poden ser fitxats però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un apartat o 
llistat  “d’elements  no fitxats”.  Es  tracta  d’elements  poc rellevants,  amb pocs  valors 
històrics o artístics; o bé, elements desapareguts o destruïts; o bé, elements que tot i  
tenir-ne referències orals  o bibliogràfiques no s’han pogut localitzar;  o bé, elements 
pertanyents a altres municipis limítrofes, però que es creia que eren del municipi en 
estudi; o bé, que formen part d’un altre element, i que no cal singularitzar. La relació 
de tots aquests elements s’incorpora a la memòria ordenats per tipologies.
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De totes maneres, hi ha elements que no s’han de fitxar mai. Són els casos d’entitats i  
associacions culturals, socials o esportives; festivals i altres esdeveniments culturals no 
festius;  biblioteques  o  altres  equipaments  culturals;  l’escut  municipal;  personatges 
il·lustres  o  esdeveniments.  Els  Mapes  del  patrimoni  són  inventaris  d’elements  del 
patrimoni  cultural,  no és el  cens de recursos culturals del municipi.  No es tracta de 
documentar l’activitat o l’agenda cultural, sinó aquella que té un plus de component 
patrimonial, històrica o tradicional, ja sigui material o immaterial.

Es pot donar el cas d’haver de reflectir la importància d’una entitat determinada per 
la  seva  implantació  o  antiguitat.  En  aquest  cas  es  pot  fer  fitxant  una  activitat 
tradicional o festiva que organitzen, o fent fitxa del seu arxiu o fons documental o ,fins i 
tot,  documentant la seva seu, encara que l’edifici  com a tal  no tingui prou entitat  
arquitectònica.

4.2.Processos de treball

Fase prèvia de documentació

La  primera  tasca  que  ens  vàrem  plantejar  fou  la  recerca  documental  en  arxius, 
biblioteques  i  serveis  oficials  on  hi  hagués  la  sospita  de  l’existència  d’informació 
referent al  municipi del Masnou. Es consultà  in situ,  la documentació pertinent a les 
fitxes  corresponents  a l’Inventari  del  Patrimoni  Arquitectònic  de Catalunya (IPA) i  a 
l’Inventari  del  Patrimoni  Arqueològic  (CCAA).  També es  va sol·licitar  informació  de 
l’Inventari  de  Patrimoni  Industrial  de  Catalunya  (IPIC)  i  a  l’Inventari  de  Patrimoni 
Etnològic de Catalunya (IPEC).

També  consultarem  l’Arxiu  Diocesà  de  Barcelona,  on  hi  ha  documentació  de  la 
parròquia  de Sant  Pere  del  Masnou;  així  com l’Arxiu  Històric  Municipal  i  l’Arxiu  del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com el 
Costumari  de  Joan  Amades,  però  d’altres  ben concretes,  com ara  la monografia 
sobre el seu cementiri (RICO, M. i ROIG M:2008). Els temes han estat d’allò més variats, 
sempre que tinguessin  referència amb el  que buscàvem. Podeu consultar  aquesta 
bibliografia en l’apartat setè d’aquesta memòria.

Un altre document bàsic de treball ha estat el projecte de Pla Especial i Catàleg del  
patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou.

Treball de camp

La tasca  més  ingent  d’aquesta  fase  ha estat  la  de visitar  els  edificis,  les  fonts,  els  
jaciments arqueològics, i altres indrets de la zona. 

Hem comptat amb la col·laboració d’alguns veïns que han facilitat la nostra feina i ens 
han obert les portes d’algunes finques particulars. En alguns casos, però, no ha estat 
possible entrar, ni a dins les cases ni, en algunes ocasions, dins la finca.
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Durant el  treball  de camp s’han fotografiat  en format digital  els elements  que han 
estat localitzats. Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements 
per problemes amb l’accés o per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs 
de l’any i s’han utilitzat les fotografies cedides pels propietaris o per l’Ajuntament. La 
qualitat  de  les  imatges,  sovint  ha  estat  determinada  per  condicionants  físics 
irreversibles com l’estretor d’alguns carrers a l’hora de fotografiar edificis o la presència 
d’elements aliens a l’arquitectura, la manca de visibilitat o perspectiva. L’estretor dels 
carrers influeix directament tant per la manca de perspectiva com per la creació de 
zones de grans contrastos lumínics, per la incidència dels raigs solars. Però l’objectiu  
d’aquestes fotografies no és artístic sinó el d’identificar l’element inventariat.

De cada element s’han pres la situació geogràfica en coordenades UTM. En el cas del 
patrimoni immaterial es posen coordenades quan el bé inventariat discorre en un lloc 
concret o característic. El cas de la tradició oral i peces musicals no es poden ubicar 
en coordenades concretes,  ja que afecten a tot  el  municipi.  En el  cas d’elements 
immobles  amplis,  tipus  camins,  boscos,  jaciments  arqueològics,  es  posen  les 
coordenades d’un punt intermedi. També en els casos de conjunts arquitectònics com 
carrers o grups de cases. També es dona el cas d’inventariar elements que es troben 
en altres municipis(arxius, museus, col·leccions privades,...). En aquests casos, tampoc 
es posen les coordenades UTM.

El treball de camp s’ha recolzat amb una sèrie d’entrevistes a persones relacionades 
amb entitats socials i culturals del municipi que poguessin tenir alguna vinculació amb 
elements del patrimoni cultural del Masnou o amb propietaris o masovers de finques. 
La  vida associativa  del  municipi  és  molt  rica i  diversa.  Aquesta  riquesa no sempre 
queda reflectida en aquest tipus de treball, per les pròpies característiques d’aquest.  
Ens trobem amb entitats  de tipus cultural  (folklòric, històric,  musical, etc),  associatiu, 
juvenil , o excursionista. La relació d’aquestes entrevistes és la següent:

Nom Entitat o institució

Cristina  Espuga Museu Municipal de Nàutica i Arxiu històric

Joan  Muray Gent del Masnou

Mossèn  Felip Parròquia de Sant Pere

Francesc  Renter Cementiri

Eulàlia  Villa El Casino

Alina  Iacob El Casino

Josep  Fàbregas Colla gegantera

Jordi  Dolz Laboratoris Alcon

Mossèn Lladó Can Teixidor

Andreu  Carrascal Arxiu Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Juan Vicente de la Cruz Caves Rekondo
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Jordi Martí Parc de Caramar

M. Àngels Banqué Galetes de barco

Lluís Rossell Estanc

Miquel Garolera Torró d’Ocata i Masnovines

Evarist Peluchón Barraca de vinya

Cristina Donat Barraca de vinya

Yasia Jiménez Patrimoni arquitectònic

Treball de gabinet

La fase  final  del  treball  ha consistit  en redactar  la present  Memòria,  amb totes  les 
dades obtingudes i fetes les pertinents valoracions. Amb la informació documental i la 
informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut 
elaborar les corresponents fitxes de cada element i fer-ne una anàlisi i un diagnòstic 
concret sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del patrimoni cultural 
del Masnou.

En el cas d’elements catalogats, els noms utilitzats a les fitxes són els que surten en el  
Pla Especial  i  Catàleg del patrimoni històric,  arquitectònic i  paisatgístic  del Masnou. 
Quan es coneix un altre nom d’un mateix element a través de la informació oral  o 
d’una altra documentació consultada (IPA o bibliografia), també es posa en el mateix  
camp. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI

S’han fitxat un total  de 297 elements del patrimoni cultural  i  natural  del Masnou. En 
destaquen,  per  la  quantitat  de  fitxes,  els  elements  corresponents  a  l’àmbit  del 
patrimoni immoble, especialment els edificis i els conjunts arquitectònics. Els elements 
urbans  corresponents  a l’àmbit  del  patrimoni  moble també tenen un pes específic 
força considerable. 

Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre %
  Àmbits Tipologies

PATRIMONI IMMOBLE  197 66%  100%
Edificis 1.1  116 59%

Conjunts arquitectònics 1.2  62 31%
Elements arquitectònics 1.3  5 3%
Jaciments arqueològics 1.4  8 4%

Obra civil 1.5   6 3%
PATRIMONI MOBLE  51 17%  100%

Elements urbans 2.1  45 88%
Objectes 2.2  2 4%

Col·leccions 2.3  4 8%
PATRIMONI DOCUMENTAL  9 3%  100%

Fons d'imatges 3.1  2 22%
Fons documentals 3.2  7 78%

Fons bibliogràfics 3.3   0 0%
PATRIMONI IMMATERIAL  6 2%  100%

Manifestacions festives 4.1  1 17%
Tècniques artesanals 4.2  3 50%

Tradició oral 4.3  1 17%
Música i dansa 4.4  1 17%

Costumari 4.5  0 0%
PATRIMONI NATURAL  34 11%  100%

Zones d'interès 5.1  8 24%
Espècimens botànics 5.2   26 76%

TOTALS  297 100% 297  

En sentit contrari destaca la migradesa dels resultats obtinguts a l’hora de documentar 
jaciments arqueològics. Més que en relació a la quantitat, que han estat vuit, és un 
tema del tipus de troballa i estat actual de la recerca. Cal tenir en consideració que la 
comarca del Maresme és una de les més densament poblades en època antiga i que 
el Masnou, tot i tenir un terme municipal relativament petit,  es troba en una situació  
privilegiada. Un altre tema poc documentat és el de l’àmbit del patrimoni immaterial: 
manifestacions festives, tradició oral, costumari... Possiblement sigui una mancança en 
la recerca. El dinamisme associatiu del Masnou té un caràcter de regeneració, amb 
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poques  activitats  de  les  anomenades  tradicionals,  a  part  de  les  habituals  en  tota  
població del calendari festiu i noves propostes com el Ple de Riure o el fastcurt.

Pel que fa al patrimoni natural, es produeix una paradoxa donada la poca superfície 
no urbanitzada del municipi en contraposició amb els 34 elements inventariats . Això és 
motivat per la inclusió d’espècimens de poc interès biològic en el Pla el 2007, pendent 
d’aprovació.

La gràfica següent ens serveix  per  mostrar  la titularitat  dels  béns fitxats,  que d’una 
manera força majoritària es decanta per la titularitat privada. En tot cas, aquí caldria 
discernir entre propietaris individuals, cas dels propietaris del seu propi habitatge, i els 
propietaris institucionals, com ara el bisbat o arxius d’entitats culturals.

El percentatge de béns públics és molt menor en relació als béns privats, però no és 
una anomalia.  Al  revés sí  que seria estrany. Per un costat,  ens trobem amb edificis 
singulars recuperats per la ciutadania i dotant-los de noves funcionalitats, com la Casa 
de Cultura (128), Can Humet (92), l’Alberg (133), Can Malet (86), ca l’Orfila (147) o Cal  
Ros de les Cabres (146). També un dels edificis més emblemàtics, el propi Ajuntament 
(127)  construït  per  aquesta  finalitat  ara  fa  165  anys.  Mantenen  igualment  la 
funcionalitat  per  a  la  que  van  ser  creats  tant  el  Cementiri  (106)  com  el  Col·legi 
d’Ocata (114).  D’altres,  com la casa del  Marquès (99),  no acaba de trobar  un ús  
continuat. La resta d’elements del Mapa de caràcter públic són espais urbans, com 
places,  jardins  o carrers,  fonts  i  monuments,  les col·leccions del  Museu i  el  fons  de 
l’Arxiu.

5.1.Patrimoni immoble

En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament del 
document “Pla especial del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou” 
que no està aprovat,  redactat  per  CSA carracedo-sotoca arquitectes  s.cp i  Ferran 
Sagarra (2007).
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També s’ha utilitzat l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura 
de  la  Generalitat  (ANDRÉS,  Rosa  María:  1984).  Aquests  llistats  preexistents  s’han 
confrontat amb el treball de camp, incorporant o descartant elements segons el cas.

En  el  cas  del  Masnou,  el  patrimoni  immoble és  un  clar  reflex  de  la seva evolució 
històrica, des dels inicis fins els nostres dies, en el sentit més estricte i literal de l’expressió.

A l’hora de presentar i analitzar els resultats de la recerca, dins l’àmbit de patrimoni 
immoble  hem  establert  cinc  tipologies:  els  edificis,  els  conjunts  arquitectònics,  els 
elements arquitectònics, els jaciments i, finalment, l’obra civil. Percentualment, destaca 
la tipologia d’edificis amb un 55% seguida de la de conjunts arquitectònics, amb un 
30%. Aquesta tipologia, com veurem, abasta un ampli sector urbanístic, ja que inclou 
gran part dels carrers més antics del Masnou: carrer de Sant Pere, Sant Felip, Pere Grau, 
Mestres Villà, Sant Francesc, Doctor Curell, etc. Les tipologies amb menor percentatge 
de representació corresponen als elements arquitectònics, els jaciments arqueològics i 
l’obra civil.

De tots els elements del mapa del patrimoni immoble, la casa de cós és el més singular 
i característic. És aquell element que configura el caràcter i idiosincràsia paisatgística i 
urbana  del  municipi,  a  partir  del  qual,  cap  enfora,  es  configura  tota  la  trama 
urbanística; i cap endins, es configura el caràcter i el microcosmos del masnoví. 

El nom de cós ve del llatí  cursum, que vol dir peça de terra estreta i allargada que 
serveix per edificar-hi una casa. Per tant, la casa de cós és aquella casa construïda en 
un cós. La dimensió característica del cós és l’amplada, fixada durant els segles XV i  
XVI  en  funció  de  la  llargada  de  les  bigues  de  fusta  per  a  obtenir  una  correcta 
resistència en l’edificació de masies i cases urbanes. Mentre les masies, majoritàriament 
seran de tres cóssos, les cases en tindran un.

La casa de cós és l’habitatge unifamiliar propi de molts pobles del Maresme. A Mataró 
s’ha estudiat amb detall (Salicrú: 1989) i d’aquest treball se’n poden extrapolar dades 
pel cas que ens ocupa del Masnou. Aquesta tipologia es configura a inicis del segle 
XVII, es consolida durant el segle XVIII i, perdura, amb canvis fins la primera dècada del 
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segle  XX.  Fins  a  mitjans  del  segle  XIX  té  una  amplada  de  27  pams  (uns  5,25  m), 
amidada entre partions. Descomptant el gruix de les parets de tres pams (uns 58 cm) 
deixa un espai lliure de 24 pams; és a dir, uns 4,65 m. Amb la incorporació de nous  
materials en la construcció, l’ample de cós quedarà fixat, a finals del segle XIX, en 5 m; 
amb un espai lliure de 4,85 m. La llargada del cós és variable, depèn del  tipus de 
parcel·lació però la mitjana es situa a l’entorn dels 28 m.

La casa de cós és una construcció de planta baixa i planta pis (de vegades té un altre  
pis), amb sostremort i/o golfes, amb dues façanes, una de cara al carrer i l’altra interior 
a un pati o eixida, amb un cobert al final de la finca.

La planta baixa incorpora espais destinats a la vida familiar, el menjador, la cuina ( en 
origen cuina-menjador), amb llar de foc i forn de pa (sovint aprofitant el sota escala), 
la  comuna,  i  unes  zones  destinades  a  activitats  econòmiques:  obradors,  botigues, 
cellers,  magatzem d’eines agrícoles o estris  de pesca.  També a la planta baixa,  hi 
trobem l’escala d’accés a la planta pis, de dos trams, i en posició central, separant les 
dues zones, la familiar situada de cara al pati, i l’econòmica, a la banda del carrer.

A la planta pis hi ha els dormitoris, primer dos i després tres, amb la incorporació del  
“quarto” del mig interior, a sobra del qual s’hi aixeca la golfa. El quarto del mig és una 
peça interior a la planta pis, al costat de l’escala, sense ventilació exterior.
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Generalment, la casa de cós és coberta amb teules àrabs a dues vessants i el carener 
paral·lel a la façana de carrer. En alguns casos, una de les dues vessants esdevé terrat 
pla practicable; sovint per reformes posteriors.

La manca d’un abastament públic d’aigua potable en origen fa que moltes cases de 
cós s’abastin  de fonts  públiques,  pous o mines.  Aquest sistema de mines,  safareigs,  
pous i dipòsits és una de les característiques més peculiars del Masnou.

Les parets mitgeres són de tàpia, d’uns 58 – 60 cm d’amplada, que suporten les bigues 
de les cases d’un costat i de l’altre. Sovint, si el terreny ho permet, s’utilitza la terra del  
mateix solar, i , alhora, s’anivella.

La mateixa valoració que fa Salicrú (1989) en relació a les cases de cós de Mataró es 
pot traslladar a l’àmbit municipal del Masnou: “És un model acceptat per totes  les 
clases socials. Les diferències seran de situació, qualitatives o quantitatives, però no pas 
formals”.

Tipologia d’edificis 

Dins  d’aquesta  tipologia,  entesa  com a construcció  unitària,  tant  formalment  com 
volumètrica, s’han inventariat cent setze edificis. 

El poblament dispers

Els edificis més antics localitzats al 
Masnou  ens  parlen  d’un 
poblament  dispers  dedicat 
gairebé  exclusivament  a  les 
activitats agropecuàries. Es tracta 
d’una arquitectura popular, sense 
gaires floritures i ben pràctica; tot i 
que  en  alguns  casos  la  seva 
complexitat sigui notòria. Els casos 
més destacats  són les masies  de 
Cal  Teixidor  (96),  el  mas  Antich 
(95),  mas  Fontanills  (120)  o  can 
Malet (86). Can Teixidor és el cas 
més  emblemàtic;  es  tracta  d’una masia  amb molí,  bassa,  capella,  forn  i  torre  de 
guaita.  El  primer document que en fa referència és  de l'any 1343,  es  tracta d'una 
venda del molí i les terres del Mas Torre del Molí, primer nom amb el que es coneix, que 
va fer Jaume de Sant Climent a Pere des Pla.

També es localitzen altres masies i masos de cronologia més imprecisa, sobretot per 
manca de coneixement de l’existència de documentació que en facin referència i 
d’estudis  detallats;  però  que  també  responen  a  la  tipologia  d’aquest  poblament 
dispers  dedicat  a  l’agricultura  anterior  a  la  formació  del  Masnou  com  a  municipi 
independent. Aquests són els casos de l’horta puig (181), Can Gayo (149), Cal Ros de 
les Cabres (146) o Can Mundiu (182).

Uns altres edificis relacionats amb les activitats agrícoles i que s’han inclòs en el mapa 
del patrimoni cultural del Masnou són les barraques de vinya. Es tracta de tres unitats,  
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possiblement del segle XIX, coincidint amb el màxim esplendor d’aquest conreu a la 
zona i que han restat com a muts testimonis.  Es tracta de la Barraca de vinya dels  
jardins de Lluís Companys (200),  la Barraca de cal Sastret (281) i la Barraca de can 
Peluchón (295). La vinya havia estat un dels principals conreus de la comarca durant 
molts anys fins que la fil·loxera en va malmetre la majoria. Tot i així, el sector es va refer i  
reestructurar, fins el punt de crear un denominació d'origen pròpia: Alella. El Masnou 
tot i no tenir vinya en l'actualitat en forma part i aquesta barraca n'és un testimoni viu.

El creixement urbà del segle XIX 

Es tracta d’un període ple de canvis, sobretot entre mitjans del segle XIX i principis del  
segle XX,  transformacions a tots  nivells que tindran una important  repercussió en la 
configuració de la vila. Aquest període coincideix amb la formació del municipi i amb 
l’expansió comercial i econòmica dels masnovins. L’arribada del ferrocarril, l’any 1848, 
és un incentiu més per una economia tan vinculada al comerç amb les amèriques i tan 
a prop del port de Barcelona.

Els beneficis econòmics fruit d’aquesta activitat es deixaran notar tant en l’espai públic 
com en l’esfera privada, amb la construcció d’edificis d’estils i tendències propis del 
segle XIX, que es caracteritza per la seva diversitat en el programa arquitectònic. Per  
tant, ens trobem una barreja enorme d’estils en un mateix carrer i arquitectes que van 
buscant la pròpia identitat dins el gust de l’època i el moment determinat.

El  sistema compositiu  simple,  basat en les fórmules del  neoclassicisme, serà la base 
compositiva de tots els corrents estilístics del segle XIX fins el Modernisme. Aquesta base 
neoclàssica afectà tant a la burgesia com a pagesos i  menestrals,  però mentre les 
construccions  dels  primers  evolucionaren  seguint  els  diferents  corrents  estilístics,  les 
cases  més  humils  mantindran  els  mateixos  patrons  durant  molt  de  temps.  El  propi 
Ajuntament  (127)  n’és  un  bon  exemple;  així  com  Can  Guarino  (138),  la  Casa  del 
Marquès del Masnou (99).

L’arquitectura  eclèctica  permet  la  combinació  de  diferents  estils  i  concepcions 
arquitectòniques  passades  o  presents,  fins  i  tot  en  un  mateix  edifici.  Les  principals 
característiques s’han de buscar en el programa ornamental: decoració de cartel·les, 
cornises, coronaments, ràfecs, obertures, llindes, balcons, etc. Alguns dels edificis més 
destacats d’aquest estil  són Can Genové (110), la casa Pere Maristany (122), la casa 
Millet (119) o Can Torrubia (116). 

El  llenguatge modernista  es  caracteritza 
per  l’ús  de  la  decoració  com  a  valor 
propi i diferenciador, però també amb la 
voluntat d’obtenir un disseny global entre 
espai  arquitectònic,  ornamentació  i 
mobiliari;  a  més de la incorporació  dels 
oficis o arts decoratives en aquest procés. 
Una altra característica és la persistència 
de  llenguatges  historicistes,  com  el 
medievalisme. Dos  elements  força 
singulars  dins  d’aquesta  tendència,  que 
recrea estils antics exòtics són la Casa de 
Cultura (128) o Cal sastret (152).  Els exemples més destacables són el bell Resguard 
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(102), la casa Benèfica (113), casa Bassegoda (143), can Sanahuja (111), Can Framis 
(142) o Serviat Viatges (85).

El noucentisme es tracta d’un projecte més ideològic que visual i,  tot i que neix en 
contraposició al Modernisme, és difícil situar una arquitectura netament noucentista, 
enmig  d’una  barreja  d’estils  en  projectes  bastant  híbrids.  Sobretot  en  grans 
construccions, a excepció de l’actual Alberg Josep M. Batista i Roca (133) o la casa 
Mariel (134). On va tenir més repercussió fou en petites cases unifamiliars com Can Papi 
(131) o Can comellas (165) o el Bon repòs (82).

Bonaventura Bassegoda i Amigó

Bonaventura  Bassegoda  i  Amigó 
(Barcelona,  16  de  maig de  1862 -  29  de 
novembre de  1940)  és  un dels  arquitectes 
més destacats que treballen al Masnou. Les 
seves obres en aquest municipi són El casino 
(120), la seva casa (143), el Col·legi d’Ocata 
(114)  i  alguns panteons  del  cementiri  (257, 
261, 264 i 266).

Com  arquitecte  participà  en  el  Pla  de 
reforma de Barcelona.  Les  seves  obres  més representatives  són  la casa Rocamora 
(entre  el  passeig  de Gràcia  i  el  carrer  de  Casp),  la  casa  Berenguer  (carrer  de  la 
Diputació)  i  el  col·legi  Comtal  (1906),  amb  el  que  va  guanyar  el  concurs  anual 
d'edificis artístics a Barcelona; i la casa Malagrida d'Olot.

Arquitectura fabril

El desenvolupament industrial i econòmic del país durant els segles XIX i, al Masnou, XX, 
també es reflecteix en aquest mapa. En són exemples la Fàbrica de can Humet (92),  
actualment centre cívic municipal, l’antiga fàbrica de fils El  Pino (71), la Fàbrica de 
Can Xala (47) o les xemeneies de la fàbrica de vidre (282).

L’element més destacable és la Fàbrica de llanes o Can Humet (92), construïda per 
Francesc Guàrdia i  Vial,  l’any 1918,  per  posar-hi  una impremta i  taller  de l'editorial 
Muntaner i Simón per encàrrec d'Eduard Domènech i Muntaner. Durant la Guerra Civil  
s'hi va instal·lar la Cooperativa de pintors  del Masnou. Després de la guerra civil  es  
convertí en una fàbrica tèxtil de llanes. 

Arquitectura militar

En aquest apartat entenem que només tenen cabuda les construccions relacionades 
amb la guerra contemporània; en concret amb la guerra civil espanyola (1936 -1939). 
Per tant, no incloem les torres de defensa, que estan vinculades a masos concrets i a  
una altra problemàtica.

Al  Masnou  s’han  documentat 
exactament cinc búnquers que 
foren  construïts  per  la 
República  i  es  destinaren 
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soldats per a la seva edificació, juntament amb voluntaris civils, sobretot de la CNT. En 
un  document  municipal  “s’insta  a  tots  els  ciutadans  compresos  en  la  mobilització 
general últimament decretada, que per imperatius de necessitat de guerra i defensa 
es trobaven en l’obligació ineludible de complir una o vàries jornades de treball de 6 
hores  cada  un  quan  així  fossin  requerits,  mitjançant  la  presentació  d’una  tarja 
numerada,  la qual  es  deurà entregar  a petició  de qualsevulla dels companys  que 
formen la Comissió, a l’efecte de que se li avali degudament quant estigui complint la 
jornada”. Posteriorment, acabat el conflicte, foren reutilitzats per l’exèrcit victoriós i fins i  
tot podria haver reforçat la línia construint-ne de nous. Per acabar, la Guàrdia Civil en 
va fer servei per tasques de vigilància costera. Alguns d’aquests búnquers han arribat 
fins  els  nostres  dies,  altres  ja  han  desaparegut  a  causa  de  vicissituds  diverses.  Els 
documentats al Masnou es troben davant del Mas Antic (270), davant la Riera d’Alella 
(271), enfront el carrer Pintor Villà (272), a la desembocadura del Torrent d’en Gayo 
(273) i davant la Riera de Teià (274).

L’arquitectura més recent

Durant  el  període republicà conviuen les  reminiscències  noucentistes  amb els  nous 
corrents racionalistes. D’aquestes darreres n’hi ha exemples al Masnou que cal tenir en 
compte. Són els casos dels Xalets racionalistes (174) o Can Cots (175).

L’església Maricel (287) és una obra de Germà Vidal Rebull i Joaquim Pujol Grau, de 
l’any 1983, que presenta elements d’un estil propi i diferenciat que el fan interessant en 
un moment encara força gris dins l’arquitectura contemporània.

Tipologia de conjunt arquitectònic

Dins d’aquesta tipologia formada per l’agrupació física de diferents edificis i elements 
arquitectònics,  que  es  poden  entendre  solidàriament  pels  seus  valors  formals  i 
volumètrics,  s’han  inventariat  seixanta  conjunts  que  es  poden  classificar  en  tres  
categories  segons  les seves  característiques.  Per  un costat  els  conjunts  formats  per 
elements seriats d’una mateixa tipologia que es troben un al costat de l’altre; un segon 
grup que fa referència a l’urbanisme o espais públics com ara places o carrers que per 
uns motius  o altres configuren el  paisatge urbà; i  finalment,  edificis  amb més d’una 
construcció.

La  primera  categoria  és  la  més 
nombrosa i  important  ja que agrupa 
els  carrers  més  antics  del  Masnou 
formats per la seriació de les cases de 
cós.  El  cós  és  una  peça de  terra  o 
solar  per  edificar,  que  resulta  de  la 
parcel·lació  d’antigues  finques 
rústiques  que  es  converteixen  en 
urbanes  després  de  l’obertura  de 
nous carrers. Al Masnou, el creixement 
urbà  es  fa  a  partir  del  cós  i  de  la 
construcció  paral·lela  de  cases  de 
cós; tant en el primer eixample com en el segon, fins al primer terç del segle XX. Es  
tracta dels carrers d’Adrà (34 ), de Sant Josep (18 i 19), de Sant Francesc d’Assís (16 i 
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17), de Pere Grau (31, 33, 35 i 38), de Sant Felip (30, 36 37), del Doctor Curell (11), de 
Sant Pere (12 i 15), de Mestres Villà (25, 27 i 28).

Dels espais públics que configuren l’urbanisme en tenim exemples en la Plaça d’Ocata 
(177), la Plaça de Catalunya (61) o la Plaça de la Llibertat (169).

L’únic edifici compost del Masnou inventariat és el Cementiri (106) obra de l’arquitecte 
municipal  Miquel  Garriga  i  Roca,  que  va  elaborar  els  plànols  entre  1867  i  1868. 
D’aquest element hi ha una interessant monografia publicada per l’Ajuntament.

Tipologia d’element arquitectònic 

Dins d’aquesta tipologia formada per parts d’un conjunt o 
d’un  edifici  que  per  sí  mateix  té  prou  valors  com  per 
destacar-lo,  s’han  inventariat  cinc  elements.  El  més 
destacable, pel seu valor històric i  artístic, és la Creu de 
terme del cementiri  (199) datada a l’any 1500 i  d’ús de 
caràcter  devocional. És de pedra amb la base i  el  fust 
octogonal, forma que recorda i simbolitza el temple del 
Sant  Sepulcre  de  Jerusalem.  Tot  i  que  no  se  sap  amb 
exactitud,  la  seva  procedència  es  podria  assenyalar  a 
l’actual  carrer  de  Joan  XXIII,  antic  camí  d’Alella,  per 
delimitar  els  termes  territorials  de  Teià  i  Alella,  quan  el 
Masnou encara no existia com a municipi.

Hi  ha  un  grup  d’elements  destinats  a  usos  de  caràcter  econòmic  o  industrial, 
representats per les Xemeneies de la fàbrica de vidre (282) i les caves Rekondo (198). El  
safareig del carrer Lluís Millet (276) respon a un element d’un àmbit més domèstic, tot i 
que es tracta d’un safareig comunal, ubicat a la via pública; l’únic que es conserva, 
tot i que en mol mal estat, a la vila del Masnou.

Finalment, un darrer element arquitectònic que formava part d’un altre element més 
gran, és la façana de Can Malet (86), que és l’única part original que s’ha conservat 
de la masia de can Malet,  documentada des de principis  de segle XVIII, tot  i  que 
l'aspecte actual és fruit d’ una remodelació important realitzada en el segle XIX.

Tipologia de jaciments 

Per  documentar  el  patrimoni  arqueològic  del  Masnou s’ha partit  de l’Inventari  del 
Patrimoni Arqueològic del departament de Cultura de la Generalitat, en la seva versió 
més recent, ja que es va actualitzar l’any 2009.

Dins d’aquesta tipologia, on s’inclouen els restes o vestigis del passat de qualsevol tipus 
de  cronologia  i  estructures  en  estat  de  ruïna,  s’han  inventariat  vuit  jaciments;  tots 
d’època romana: Can Cusí (1), can Teixidor (2), Horta d’en Puig (6), Bell Resguard (3),  
Desembocadura del Torrent de l’Ase (4), cal Ros de les Cabres (5), Riera de Teià (7) i  
Cal  Perdut de Baix  (8).  Excepte els tres  primers,  la resta presenten vestigis  d’època 
ibèrica.  Els  únics  que han tingut  alguna intervenció  arqueològica moderna són els 
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jaciments de Cal Ros de les Cabres (5), el Bell Resguard (3) i la Riera de Teià (7). La resta 
són troballes documentades d’antic, amb poques precisions d’ubicació i sense estudis 
publicats  o  molt  parcialment.  La  notícia  d’aquestes  troballes  s’ha  recopilat  a  la 
bibliografia de forma oral en treballs d’arqueòlegs de generacions posteriors.

No  existeix  cap  jaciment  d’època  prehistòrica,  a  excepció  de  la  notícia  de  Can 
Teixidor,  que no es  pot  ubicar  dins  el  terme del  Masnou.  Tampoc hi  ha cap resta 
d’època medieval, però sí  que existeix la notícia de l’existència d’algunes torres de 
defensa, possiblement del segle XV, actualment desaparegudes o modificades. Tot i 
que enlloc s’ha considerat com a zones susceptibles d’amagar restes arqueològiques, 
el cert és que les úniques dades que se’n podran obtenir és mitjançant excavacions 
arqueològiques.

S’han detectat estructures que podrien correspondre a vil·les, o establiments agrícoles 
d’època romana, a la zona de Can Cusí (1), Can Teixidor(2), Bell Resguard (3), Cal Ros 
de les Cabres (5), Horta Puig (6), Riera de Teià (7) o Cal Perdut de Baix (8). També s’han 
documentat zones d’enterraments a Can Teixidor (2), Cal Ros de les Cabres (5) i Riera 
de Teià (7).

El jaciment més important i conegut és de Cal Ros de les Cabres (5). Es tracta d’una 
gran vil·la que s'erigeix al segle II aC i es manté productiva fins el baix imperi, amb una 
fase de màxim esplendor datada en el segle II dC. L’any 1946 es va documentar un 
magnífic mosaic policrom. Fou descobert i excavat l'any 1899 per Thomas Morrisson 
que n'era el propietari. Aquests treballs no es van publicar i les restes documentades 
foren tapades  l'any 1902 per  la seva vídua.  Més tard  fou Serra Ràfols  (1946)  qui  hi 
excavà i Lluís Galera (1959). Les darreres excavacions es realitzaren els anys vuitanta 
del segle passat, amb l'objectiu de delimitar l'abast territorial, històric i estratigràfic del 
jaciment.

Tipologia d’obra civil 

Finalment, dins de la darrera de les tipologies del patrimoni immoble, que inclou obres 
d’enginyeria de caràcter públic o comunal, s’han inventariat  sis elements. La majoria 
d’aquests  elements  es  relacionen  amb  l’urbanisme  que  ha  mantingut  estructures 
originades durant la formació del municipi en el segle XIX: Escales del carrer Primer de 
Maig (154), Escales del carrer Gaudí (157), Les Seixanta Escales (158), Escales de  St. 
Francesc d'Assís (168).

Un dels elements inclosos en aquesta tipologia més característics del Masnou són les 
mines d’aigua. S’ha inventariat la Mina de Can Malet i Mina Cresta (197), que estan 
adequades a la visita pública. Aquestes mines són només un minúscul exemple de les 
moltes que existeixen,  però que encara no s’han documentat ni estudiat.  Aquestes 
mines tenien com a finalitat abastir d’aigua potable a les cases del Masnou fins ben 
entrat el segle XX. Actualment, encara hi ha cases que, tot i tenir l’aigua dels serveis  
municipals, conserva l’estructura de l’aigua de mina per a consum propi, amb el seu 
safareig, torre d’aigua, dipòsits o pous.
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5.2.Patrimoni moble

Dins d’aquest àmbit  hem pogut classificar  cinquanta-un elements del patrimoni  del 
Masnou  que s’adapten  a  les  tres  tipologies  de  patrimoni  moble:  elements  urbans, 
objectes o col·leccions.

S’han detectat quaranta-cinc elements urbans que han estat inventariats en aquest 
treball i que es poden agrupar en quatre grups, a partir  de la seva funcionalitat: els 
monuments ubicats a la via pública; les fonts; els panteons i els elements etnogràfics i/o 
industrials. Del primer grup ens trobem amb monuments dedicats a personatges de la 
vida política o cultural que poden haver estat relacionats amb la vila del Masnou, com 
són els casos de Lluís Millet (277) o Ramon Trias Fargas (212); o no, Monument a Lluís 
Companys  (244).  També  hi  ha  els  monuments  de  caràcter  històricopolític  com  el 
Monument a la República (297) o el Monument a l'11 de setembre; o els de caràcter  
al·legòric com el Monument a la sardana (242) o la Nimfa del Masnou (210). Finalment 
en trobem un de caràcter científic, com el Monument al Meridià verd (269).

S’han localitzat i documentat tretze fonts urbanes, unes més monumentals que d’altres. 
Algunes d’elles no ragen aigua, com els casos de la Font de la Mina Cresta(213), la 
Font de l'Ase (218), la Font del Passatge Marià Rosell (196) o la Font dels jardins de Lluís 
Companys (267). La morfologia de la resta és força diversa, però es poden assimilar a 
partir d’uns arquetipus constructius: feta amb maons de formigó la Font de la plaça del 
c. Pere Genové amb Capità Antonio Pagès (268), la Font del Jardí del Mil·lenari (217) o 
la Font de la plaça de Maria Cristina (279); construcció amb rajoles a la Font del carrer 
de Roman Fabra (284), a laFont del carrer Sant Pere (285) i a la Font del mercat (289),  
amb fornícula a la Font de la Plaça d'Ocata (214) o a la Font del carrer Primer de Maig 
(286).  La  Font  de  la plaça Vila  de Madrid  (211)  està  feta  amb rajoles  però  no té 
semblança  amb  les  altres.  Finalment  hi  ha  la  font  del  carrer  Gaudí  que  s’ha 
documentat conjuntament amb el carrer, sense individualitzar ja que és de ferro colat 
sense cap afegit constructiu.
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Un  altre  grup  està  format  per 
una  sèrie  de  panteons  i 
monuments  funeraris  del 
cementiri.  De tots els que hi ha, 
s’ha fet una selecció, ja que per 
un  costat  ja  s’ha  inventariat  el 
cementiri  com  a  conjunt  amb 
tots els seus elements inclosos. A 
més,  existeix  un magnífic  treball 
de recerca i documentació molt 
més  exhaustiu.  S’han  destacat 
els següents panteons per motius 
històric  artístics:  Panteó  Família 
Pagès  i  Fàbregas  (250),  Panteó 
de  Josep  Gibernau  i  Maristany 
(251), Panteó d'Agustina Parés i Botey (252), Panteó Família Majó i Ribas (253), Panteó 
de Rosa Estapé Umbert (254), Panteó de Josep Casals i Casals i família (255), Panteó 
Famílies de Gerard Maristany i Bertran i Joan Ros i Rosés (256), Panteó de Domènec 
Sitjàs i Margenat i Rosa Fontanills i Rosés (257), Panteó de Joan Millet i Bertran (258),  
Panteó de Vicenç Pedret i família (259), Panteó d'Antònia Maristany i Galceran (260), 
Panteó de Pere Grau Maristany i Oliver (261), Panteó de la família Estaper Cuyàs del 
Bosch (262), Panteó de la família Muñoz de Miguel (263), Panteó de Jaume Sensat i 
Sanjuan i Rosa Pagès i Orta i família (264), Panteó de Francesca Sors de Casas (265) i  
Panteó de Bonaventura Fontanills i Rosés (266).

Pel que fa a l’apartat d’objectes, s’han documentat dos objectes  de tipologia ben 
diversa: un relacionat amb elements festius (Figures festives: els gegants i capgrossos,  
202) i un objecte ben curiós relacionat amb el passat mariner de la vila (Mostrador  
Estanc, 296). Es tracta d’un mostrador de fusta de la segona meitat del segle XIX fet  
amb caixes de puro importades d'Amèrica on destaquen les diferents representacions 
en relleu. 

Pel que fa a les col·leccions documentades al Masnou, n’hem inventariat quatre: tres 
de titularitat pública i una de titularitat privada. Les de titularitat pública corresponen al  
fons  del  Museu:  Col·lecció  arqueològica  del  museu  de  Nàutica  del  Masnou(204),  
Col·lecció històrica del museu de Nàutica del Masnou (205) i la Pinacoteca (69). La de 
titularitat privada correspon al Museu Cusí de farmàcia (203), que un parell de cops a 
l’any fa jornada de portes obertes.

5.3.Patrimoni documental

Dins d’aquest àmbit, s’han inventariat nou elements.  Podem agrupar les nou fitxes de 
patrimoni  documental  en  tres  tipologies:  fons  d’imatges,  fons  documentals  i  fons 
bibliogràfic.
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Del  primer  cas,  s’ha inventariat   un fons  públic  i  un fons  privat.  El  públic  és  l’Arxiu 
municipal fotogràfic (190) i el privat el Fons fotogràfic de Teresa Torres (187).

Els fons documentals, també es poden dividir en dos tipus, segons la titularitat i el seu 
origen: fons públic i fons privats. Dins dels fons privats s’hi troben els fons religiosos.

 Fons públics: Arxiu Municipal (206).

 Fons privats: els fons religiosos com l’Arxiu Parroquial (207) o l’Arxiu Diocesà de 
Barcelona (209);  i fons procedents d’entitats  particulars com el Casino (283) o el 
fons referent al Masnou del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (280).

Aquest  tipus  de  documentació  resulta 
summament delicada de tractar ja que, en 
la seva majoria, parlem de fons particulars i 
els  seus  titulars  per  pors  diverses,  no volen 
publicitat.  Podríem  afirmar,  sense  por  a 
equivocar-nos  gaire,  que  trobaríem  molts 
més arxius, de major o menor importància, 
però  per  desconfiança,  temença  o  no 
donar-los  importància  pels  seus  propietaris 
resten en l’anonimat.

S’han inclòs en aquest mapa fons relacionat 
amb el  Masnou que s’ubiquen dins  d’arxius  generals,  com són els  casos  de l’Arxiu 
Diocesà (209) o el del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (280). No s’han tingut 
en compte els més reconeguts, com seria el cas de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que 
s’hauria d’inventariar  en tots  els municipis,  però que ja s’entén que poden haver-hi 
documents  relacionats  amb el  Masnou.  Tampoc  s’han  inclòs  els  arxius  parroquials 
d’Alella i Teià que són els municipis originaris del Masnou, ja que hi ha informació de les 
persones que vivien en el que actualment es coneix com a Masnou, però aleshores es 
deien Teià i Alella. Tot i que per fer una recerca històrica amb detall del Masnou en 
segons quines èpoques s’hagi d’acudir a qualsevol d’aquests arxius o, fins i tot, d’altres.
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De la tercera tipologia, fons bibliogràfic, no s’ha individualitzat cap fons tot i que l’Arxiu 
teixidor compta amb alguns volums bibliogràfics, així com l’Arxiu Municipal.

5.4.Patrimoni immaterial

Dins d’aquesta tipologia, s’han inclòs dins el mapa del patrimoni cultural del Masnou sis  
elements.  Dins l’àmbit de manifestacions festives,  s’ha inclòs la Festa Major de Sant 
Pere (201); dins l’àmbit de tècniques artesanals s’han inclòs les Galetes de barco (292), 
la Masnovina (293) i el Torró d’Ocata (294); també s’ha documentat una tradició oral, 
l’Origen del Masnou (291); i un element musical, El cantaire del Masnou (290). Aquest 
darrer és un vals amb lletra de J. Casas i música de Joan Costa, conegut amb el nom 
de vals de les Pepones,  que s'ha documentat que es ballava als anys 20 del segle 
passat.

5.5.Patrimoni natural

S’han inclòs trenta-quatre elements en el mapa del patrimoni cultural del Masnou dins 
la tipologia del Patrimoni Natural. Dins d’aquesta tipologia, es diferencien dos àmbits o 
categories: els espècimens botànics i les zones d’interès natural. El primer grup engloba 
qualsevol individu o espècie vegetal  que destaqui per les seves singularitats,  ja sigui 
raresa o àrea de distribució,  vulnerabilitat  o fragilitat,  singularitat  o port  general  de 
l’individu; mentre que les àrees d’interès són zones d’alt valor ecològic, paisatgístic o 
cultural.
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Dins  d’aquesta  primera  tipologia 
es pot fer una segona classificació 
amb  criteris  de  gestió  i 
conservació,  atenent  si  el  tipus 
d’element fitxat és un espècimen 
(o individu) o si per al contrari  és 
una  espècie  (parlant  llavors  a 
nivell  de població d’individus).  El 
document  de base  utilitzat  és  el 
“Pla  especial  del  patrimoni 
històric, arquitectònic i paisatgístic 
del Masnou” que no està aprovat, 
redactat  per  CSA carracedo-sotoca arquitectes  s.cp i  Ferran Sagarra (2007).  S’han 
documentat diverses espècies arbòries: garrofers (Garrofers del Jardí Lluís Millet, 136); 
araucàries (del Carrer Mestres Villà, 2, 189); cedres (de Can Guarino, 135); xiprers (del 
cementiri,107);  plataners  (del  cementiri,  108);  llorers  (del  carrer  Fontanills,193); 
pollancres (de Bell Resguard, 185), eucaliptus (de l'escola bressol, 186); noguera (dels 
jardins del mil·lenari, 194); palmeres ( de la Plaça 11 de setembre  ,109); tarongers (del 
carrer Sant Felip,139) o pins (de la Plaça d'Espanya,112).

No existeix cap espècimen catalogat dins els arbres d’interès local i comarcal i tampoc 
existeix cap declaració d’arbre monumental per la Generalitat.

Les zones d’interès inventariades responen a diverses morfologies, però bàsicament es 
tracta  d’espais  públics:  Jardins  de Can malet (126),  Jardins  del  parc del  Llac (98),  
Palmerar del Bell resguard (100); i algun de particular, com el Pati del Passeig Prat de la 
Riba (195).

5.6.Elements no inventariats

D’altra banda, en la realització del Mapa del patrimoni del Masnou, s’ha descartat fer 
la  fitxa  d’aquells  elements  poc  representatius  dels  valors  originals  d’un  estil  o  una 
època concreta; bé per formar part d’un conjunt indeterminat dins del volum construït,  
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bé perquè ha perdut en el decurs de la història aquells trets característics que el feien 
rellevant o bé perquè s’han destruït.  Els casos d’elements susceptibles de ser inclosos 
en el mapa del patrimoni cultural del Masnou que han desaparegut al llarg dels anys 
són: la torre Xina, l’antic escorxador,  l’antic mercat, les torres de guaita o la masia de 
Can Malet.

També  hi  figura  en  aquest  apartat  el  que  havia  estat  classificat  com  a  jaciment 
arqueològic a la cruïlla dels carrers Mestres Villà i capitans Comella, ja que es tractava 
d’una  troballa  isolada  sense  context  i  que  en  la  darrera  revisió  de  l’Inventari  del 
Patrimoni Arqueològic de la comarca del Maresme, es va donar de baixa.

Pel que fa a la Festivitat dels 3 tombs, enguany s’ha tornat a fer, però portava molts 
anys  sense  celebrar-se.  De  moment  no  considerem  que  es  pugui  considerar 
tradicional,  si  més  no,  fins  que  arreli  durant  uns  anys  el  nou  format,  de  manera 
continuada. Tampoc entraria en cap de les tipologies proposades en aquests mapes 
del  patrimoni  cultural,  propostes  com  el  Ple  de  Riure,  que  poden  tenir  molta 
importància, però a nivell de dinamització cultural i no pas com element patrimonial.

Cal veure el llistat complet en l’annex corresponent.
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6. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FIXATS

6.1.Protecció legal

La  situació  de la  major  part  dels  297  elements  inclosos  en  el  Mapa del  Patrimoni 
Cultural del Masnou a nivell de protecció legal està encara pendent de l’aprovació 
del nou Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou.

Hi  ha  tres  elements  que estan  catalogats  com a Béns  Culturals  d’Interès  Nacional 
(BCIN), segons el decret de 22 d’abril  de 1949, que declarava monuments protegits 
tots  els  castells  d’Espanya  (BOE,  5.5.1949)i  pel  Decret  571/1963  del  Ministerio 
d’Educación, pel que fa a les creus de terme. Els BCIN són els elements més rellevants 
del  patrimoni  històric  i  cultural  català,  i  es  classifiquen  en  diferents  categories 
(Monument  històric,  Conjunt  històric,  Jardí  històric,  Lloc  històric,  Zona  d’interès 
etnològic,  Zona arqueològica o Zona paleontològica).  La declaració de BCIN està 
regulada per la Llei del patrimoni Cultural Català (Llei 9/1993 de 30 de setembre) en els 
seus articles 7 a 14.

Aquests tres elements declarats amb la màxima categoria de protecció: Béns culturals 
d’Interès Nacional (BCINs) segons la llei catalana (1993), equiparables als Béns d’Interès 
Cultural (BIC) de la legislació estatal (1985), són:

95 Mas Antich

96 Can Teixidor

199 Creu de terme del cementiri

Els jaciments arqueològics es regeixen igualment per la Llei 91/1993 de 30 de setembre, 
del  Patrimoni  Cultural  Català  (DOGC  1807  de l’11  d’octubre  de 1993)  i  el  Decret 
78/2002  de  5  de  març  del  Reglament  de  protecció  del  patrimoni  arqueològic  i 
paleontològic (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). Al Masnou s’han documentat els 
següents jaciments  arqueològics, sense perjudici dels que es puguin descobrir  en el 
futur:

1 Can Cusí

2 Can Teixidor

3 Bell Resguard

4 Desembocadura Torrent de l'Ase

5 Cal Ros de les Cabres; 

6 Horta d'en Puig

7 Riera de Teià
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8 Cal Perdut de Baix o El Palau

El  Pla Especial  del  Patrimoni  històric,  arquitectònic  i  paisatgístic  del  Masnou (2007),  
pendent d’aprovació inicial classifica els elements segons el nivell de protecció i fa set 
grups: Protecció integral, Protecció de conjunt urbà, Protecció de façana, Protecció 
tipològica,  Protecció arqueològica, Protecció ambiental  i  Protecció documental.  Es 
tracta d’un document a nivell de proposta i presenta algunes mancances. Per tant, en 
l’apartat de recomanacions es demanarà la seva revisió. En total  són 196 elements, 
dels quals algun ja ha desaparegut.

6.2.Estat de conservació

Pel que fa a l’estat de conservació dels 297 elements del mapa, cal dir que, a nivell 
general, és força homogeni, ja que com demostra el gràfic predomina el bon estat de 
conservació. Això es deu, però, que a nivell urbanístic s’han fitxat molts conjunt, és a 
dir, carrers o trams de carrers que en general es troben en bon estat de conservació. 
També estructuralment tenen un bon estat de conservació; però si  ens fixem en les 
façanes, trobem una gran diversitat de realitats. Hi ha cases que s’han restaurat fa poc 
i  amb uns  criteris  molt  adequats,  en  quant  a  materials,  composició,  respecte  pels 
elements originals i colors. Per contra hi ha dues mancances en sentit contrari: cases 
transformades fa unes dècades i cases en desús. En el primer cas es tracta de cases de 
cós on s’hi ha afegit volums sense criteris de respecte a la unitat arquitectònica, s’han 
obert  o  ampliat  obertures  originàries  malmetent-ne  d’altres  o  trencant  les  línies 
compositives o s’han utilitzat materials poc apropiats per no estar en consonància amb 
l’arquitectura de l’element.
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L’ús continuat d’un edifici, ja sigui com habitatge, espai laboral o lúdic n’és la seva 
principal  salvaguarda.  Per  contra  quan  un  edifici  s’abandona,  comença  el  seu 
deteriorament, fins a portar-lo a la situació de ruïna o, fins i tot, a desaparèixer. El desús 
és el principal enemic per mantenir un bon estat de conservació, això passa en alguns 
edificis  (cases  de  cós,  naus  industrials,  safarejos,  barraques  de vinya,  etc.  Però  en 
alguns casos,  tot  i  tractar-se de cases habitades,  les façanes necessiten una bona 
restauració. Els casos més extrems els trobem en els cinc búnquers (270 – 274)construïts 
durant la guerra civil  espanyola (1936-39)  a la façana marítima del  Masnou.  El  seu 
abandonament, la seva ubicació i projectes de reforma recents del passeig marítim 
que  no  han  tingut  en  compte  el  seu  valor  patrimonial  junt  amb  les  seves 
característiques constructives han provocat la situació actual.

Dins  l’àmbit  de patrimoni  immoble,  la tipologia  amb un estat  de conservació  més 
precari és la dels jaciments arqueològics. Molts han estat excavats i tornats a tapar,  
però la majoria són notícies de troballes antigues,casuals o fortuïtes;  algunes de les 
quals  no  es  van  poder  documentar  amb  el  rigor  necessari  i  sovint  s’han  destruït.  
Tampoc hi ha cap jaciment arqueològic que es pugui visitar en l’actualitat,  tot i  la 
potencialitat que podrien haver ofert jaciments com el de Cal Ros de les Cabres (5).

De  l’àmbit  del  patrimoni  moble que inclou  fonts  urbanes,  elements  arquitectònics, 
monuments,  objectes  o col·leccions, es pot dir  que tenen, a nivell  general,  un bon 
estat  de  conservació,  sobretot  les  col·leccions  que  gestiona  el  museu.  Però  cal 
remarcar algunes deficiències en alguns monuments amb grafits, com el cas del de 
Lluís Millet (277), o alguns panteons que han sofert algun robatori d’elements concrets. 
Algunes de les font urbanes com la de la Font de l’Ase (218) o la del Passatge Marià 
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Rosell (196) estan en desús. Algunes bases de premsa o pedres de molins que s’han 
ubicat en places o llocs públics poden patir un deteriorament notable, tot i tractar-se a 
priori  d’elements  consistents.  Cal  valorar  molt  aquestes  circumstàncies  abans  de 
prendre’n la decisió, sobretot si no estan en el seu lloc original. El cas més destacat són 
les bases del carrer Pintor Villà (216) que a més no tenen ni funció ornamental perquè 
resten tapades per la vegetació i mig colgades de terra. Les peces arqueològiques del 
Parc de Miramar, s’haurien de reubicar en els magatzems del museu per assegurar-ne 
la seva conservació.

El patrimoni documental també té un bon estatus de conservació, sobretot els arxius 
municipals  (190 i 206) i els que es troben en institucions (209 i 280). Els arxius particulars 
és  una  altra  història  ja  que  no  es  conserven  amb  les  mesures  de  prevenció  que 
exigeixen  aquests  materials.  En  algun  cas,  donada  la  seva  importància,  caldria 
adoptar mesures concretes de catalogació i conservació.

El  poc patrimoni immaterial  documentat en aquest mapa gaudeix d’una excel·lent 
salut, ja que es tracta d’elements vius, com la Festa Major (201); comercialitzats, com 
els casos de les galetes de barco (292), la masnovina (293) o el torró d’Ocata (294); o 
publicats, com la tradició oral de l’origen del Masnou (291) i el cantaire del Masnou 
(290).

L’àmbit  de patrimoni  natural  es  divideix  en dues  tipologies:  les  zones  d’interès  i  els 
espècimens botànics. Pel que fa al primer cas, es troben en bon estat de conservació 
perquè  es  tracta  en  la  majoria  dels  casos  o  bé  de  jardins  públics  que  tenen  un 
manteniment continuat o de conjunts d’arbres (avingudes de plataners) que també 
tenen el seu manteniment. En el cas dels espècimens botànics, hi ha més diferència. 
Molts exemplars de Palmera canariensis es troben afectades per una plaga. Des de 
l’any 2005 un insecte conegut amb el nom del morrut de les palmeres (Rhynchophorus 
ferrugineus Oliver) de l’ordre dels coleòpters, està produint dans irreversibles a  aquesta 
espècie tant apreciada en jardins i parcs privats i públics. Es tracta d’un insecte que 
mesura entre  2 cm i  5 cm, de color  vermellós i  amb una mena de bec allargat o 
trompeta.  Aquesta plaga està afectant de ple tota la comarca d’ El Maresme. Cal 
tallar  i  destruir  mitjançant  cremació  les  palmeres  afectades  i  establir  una zona  de 
vigilància  intensiva  al  voltant  del  focus.  Un  cop  morta  la  palmera,  l'  insecte  pot 
continuar vivint a l'interior del tronc i continuar colonitzant altres palmeres.  La saba de 
les palmeres podades té un alt poder d’atracció sobre aquest insecte.

Pel que fa als garrofers documentats, molts d’ells es troben protegits per unes bigues 
de fusta  disposades de jardineres,  sense modificar  les condicions  del  medi  on s'ha 
desenvolupat l'arbre durant més de cent anys pels més vells. La col·locació d'aquestes 
jardineres de fusta al voltant de la soca, pot evitar, a priori, el trepig de la soca, enfilar-
se a l'arbre, el marcat de missatges en el tronc, i fins i tot l'abandonament de residus als  
forats naturals del tronc i soca.

6.3.Cronologia

En referència a la cronologia dels  elements  inclosos en el  mapa del  Masnou, com 
mostra  de  forma  contundent  la  corresponent  gràfica,  predominen  els  elements 
d’època contemporània, compresos entre els segles XIX i XX.
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Aquesta és una dada que no ens ha de sorprendre, tenint en consideració tots  els 
estudis i anàlisi realitzats fins el moment, ja que es tracta d’un municipi que es forma en 
el transcurs del segle XIX i el seu incipient desenvolupament urbanístic es produeix a 
partir d’aquesta època, generant les construccions més característiques i la tipologia 
de les cases de cós que defineixen en gran part el caràcter del paisatge urbanístic. A 
més, no té un passat medieval que es visualitzi en un nucli urbà o en algun edifici, ja 
que els nuclis originals de població correspon als pobles de Teià i Alella.
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