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1. METODOLOGIA 

1.1 Objectius 

El mapa de patrimoni cultural local pretén la detecció exhaustiva, la descripció i la 
valoració del patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements 
arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), del patrimoni moble (elements 
urbans, objectes singulars i col�leccions), del patrimoni documental (fons fotogràfics, 
documentals i bibliogràfics), del patrimoni immaterial (manifestacions festives, 
tècniques artesanals, costumari, tradició oral, música i dansa) i del patrimoni natural 
(zones d’interès natural i espècimens botànics singulars). 

És una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni, i té diferents utilitats: facilitar 
la conservació de la informació i el seu accés públic, la gestió del conjunt del 
patrimoni local, la seva difusió, la presa de decisions en el planejament urbanístic, la 
planificació de senyalització, l’organització de rutes didàctiques i turístiques...;  permet 
l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació 
de la seva rendibilització social. 

Malgrat això, no s’ha de considerar un estudi tancat, sinó més aviat un punt de partida 
de cara a nous treballs de recerca. El mapa es pot anar ampliant en cas que sorgeixin 
nous elements patrimonials, i en aquesta memòria s’exposaran les diferents 
potencialitats del patrimoni, així com les seves mancances.  

 

1.2. Agraïments 

Aquest treball ha estat impulsat i finançat de forma conjunta entre l’Ajuntament de 
Monistrol de Montserrat i l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. 
No hauria estat possible, per tant, sense l’interès d’aquests dos organismes, que han 
posat al meu abast els mitjans humans i tècnics necessaris per dur-lo a terme.   

Vull agrair la col�laboració dels veïns i veïnes de Monistrol, que m’han facilitat 
informació oral per a localitzar diferents elements i realitzar el mapa. Entre aquests 
veïns, vull destacar especialment Salvador Redó, que m’ha facilitat informació oral i 
escrita, així com referències bibliogràfiques que han estat d’utilitat. 

Aquest treball no hauria estat possible sense la col�laboració del personal dels diferents 
equipaments als quals m’he dirigit, especialment la biblioteca i l’arxiu de l’abadia de 
Montserrat.  

Finalment, recordar les persones que d’una manera o altra han tingut interès en el 
patrimoni de Monistrol de Montserrat, han publicat articles o bibliografia sobre el tema 
o han realitzat treballs de recerca sobre ell. 

 

1.3. Fonts consultades 

Durant la realització de l’inventari s’han tingut en compte diferents fonts d’informació: 
arxius, inventaris, informació oral, bibliografia i observació directa. 

Els arxius consultats han estat els següents: 

• Arxiu Comarcal del Bages 

• Arxiu de la Corona d’Aragó 
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• Arxiu Nacional de Catalunya 

• Arxiu Diocesà de Barcelona 

• Arxiu de l’Abadia de Montserrat 

• Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya 

• Arxiu del Col�legi d’Arquitectes de Catalunya 

• Biblioteca de Catalunya 

 

També s’ha tingut en compte la informació recollida als següents inventaris: 

• Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPAC) 

• Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya 

• Carta paleontològica de Catalunya 

• Catàleg monumental del Servei de Catalogació i conservació de monuments 
històrics de la Diputació de Barcelona. 1928. 

• Catàleg de monuments de l’Institut d’Estudis Catalans. 1920. Arxiu del Servei de 
Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona 

• Inventari del Patrimoni Industrial (Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya, Generalitat de Catalunya) (IPIC) 

• Inventari de Ponts i Pontons (Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de 
la Diputació de Barcelona) 

• Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona (SPAL) 

• Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya (IPEC) 

• Inventari d’espais d’interès geològic. 

• Inventari de patrimoni cultural europeu, del Col�legi d’Arquitectes de 
Catalunya. 

• Inventari del patrimoni cultural del Parc Natural de la muntanya de Montserrat. 

 

Informació oral: 

Per realitzar algunes fitxes s’ha comptat amb informació oral de diferents entitats i 
particulars.  

 

Bibliografia:  

S’ha fet una recerca i buidat de la bibliografia publicada sobre Monistrol de 
Montserrat. També s’ha fet una recopilació de les publicacions periòdiques i s’ha 
consultat informació en diferents pàgines web. El detall de la bibliografia consultada 
apareix al punt 5 d’aquesta memòria. 
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Cartografia: 

Per dur a terme el treball s’han  consultat diferents mapes: 

• Mapa topogràfic Ed. Alpina i cartografia digital (Parc Natural de la Muntanya 
de Montserrat). Escales 1:5000 i 1:10000 

• Mapa topogràfic comarcal de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (comarca del 
Bages) 

No es recullen de forma específica a la bibliografia, però també s’han consultat 
díptics, tríptics i petits opuscles de caràcter informatiu i/o turístic, dossiers de premsa i 
programes de festes, que han aportat informació sobre diferents elements. 

 

1.4. Descripció de la fitxa 

La fitxa segueix el model facilitat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona. Hi apareixen els següents camps: àmbit, denominació, ubicació, titularitat, 
propietari i adreça, tipologia, ús actual, descripció, observacions, estat de 
conservació, notes de conservació, autor, any, estil, segle, lloc, UTM, altitud, accés, 
fitxes associades, història, núm inventari Generalitat, protecció, autor de la fitxa, data 
de registre, mapa i fotografies. 

Els elements es classifiquen segons la seva tipologia, de la següent forma: 

 

1.1. Edificis Edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, 
etnològic, identitari, religiós, industrial... 

1.2. Conjunts arquitectònics Diversos edificis que formen un conjunt o estructures 
complexes composades per diversos elements 
edificats. 

1.3. Elements arquitectònics * 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. 

* Estructures arquitectòniques de menor entitat, de 
caire rural i popular. 

1.4. Jaciments arqueològics Jaciments arqueològics de qualsevol tipus i cronologia. 
Inclou estructures en estat de ruïna. 
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1.5. Obra civil Obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

2.1. Elements urbans Monuments o elements commemoratius o ornamentals 
instal�lats a la via pública 

2.2. Objectes Objectes singulars, formin part o no d’una col�lecció, ja 
siguin d’accés públic o de propietat privada. 
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2.3. Col�leccions Sèries coherents d’objectes, segons criteris de 
cronologia, tipologia, especialitat, propietat... 

3.1. Fons d’imatges Sèries d’imatges que formen un fons o una col�lecció. 
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3.2. Fons documentals Sèries de documents que formen un arxiu o una 
col�lecció, de propietat pública o privada, segons 
criteris d’especialitat, temàtic... 
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3.3. Fons bibliogràfiques Sèries de llibres que formen part d’un arxiu, biblioteca o 
col�lecció, de propietat pública o privada, que tinguin 
un valor històric i patrimonial. 

4.1. Manifestacions festives 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; 
siguin de caire tradicional o recents; estiguin en vigor o 
s’hagin perdut. 

4.2. Tècniques artesanals Manifestacions singulars i específiques de la localitat o 
el seu entorn en relació als oficis, l’artesania, la 
gastronomia... 

4.3. Tradició oral Qualsevol referència d’origen no literari (transmesa 
oralment) relacionada amb llocs o elements del terme: 
contes, llegendes, toponímia, refranys, dites, fets 
històrics (verídics)... 

4.4. Música i dansa Manifestacions musicals tradicionals singulars i 
específiques de la localitat o el seu entorn que estiguin 
en vigor o bé que s’hagin perdut: cançons, dances... 
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4.5. Costumari Maneres d’actuar o de fer, comportaments socials, 
actituds, específiques de la localitat o el seu entorn que 
estiguin en vigor o que s’hagin perdut. 

5.1. Zones d’interès natural Zones que tenen un valor o interès específic a causa de 
les seves característiques botàniques, ecològiques, 
zoològiques, geomorfològiques o paisatgístiques, 
encara que hagin estat creades o alterades per 
intervencions antòpiques. 

5.
 P

a
tr

im
o

n
i n

a
tu

ra
l 

5.2. Espècimens botànics singulars Elements botànics de caire singular, normalment arbres, 
que tenen un interès botànic, històric, físic, urbà, 
toponímic, exòtic... 

 

Les dades necessàries per omplir la fitxa s’han extret de les fonts consultades i/o 
l’observació directa dels elements. De tot els elements (excepte del patrimoni 
immaterial i del documental s’hi inclouen d’una o dues fotografies, segons el cas). 

1.5. Metodologia 

La realització del mapa consta tres fases: documentació prèvia, treball de camp i 
treball de gabinet. 

- Documentació prèvia: recollida de les dades bibliogràfiques disponibles i de la 
informació existent en bases de dades i centres de documentació d’accés 
públic. 

- Treball de camp: recollida d’informació oral i visita sistemàtica de tots i 
cadascun dels elements tractats, recollint tota la informació observable, i 
realitzant fotografies. 

- Treball de gabinet: contrastar les fitxes de camp amb la documentació prèvia, 
fer les comprovacions oportunes i introduir la informació en fitxes 
informatitzades, incloent versions digitals de mapes i fotografies. 

Tot i que es tracta de procediments o fases de treball diferenciats, no s’ha seguit un 
ordre estrictament cronològic per seguir-los, i en alguns casos s’han anat sobreposant. 
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1.6. Criteris de selecció 

Durant la realització del treball s’ha intentat identificar, descriure i documentar els 
diferents elements que s’ha considerat que formen el patrimoni cultural del terme, amb 
l’objectiu d’oferir una visió que determina les característiques de l’indret.  

No s’han inventariat tots els elements detectats: s’ha fet una selecció tenint en compte 
diferents criteris. Els criteris seguits per decidir si calia o no inventariar un element han 
estat els següents: 

- Elements immobles, mobles o naturals destacables per la seva singularitat 
històrica, artística, etnològica, identitària o simbòlica. 

- Fons documentals o fotogràfics amb importància per si mateixos o pel conjunt 
del municipi. 

- Manifestacions festives, tradicionals..., representatives i identificatives del terme. 

Seguint aquests criteris bàsics, a les fitxes trobarem representats els elements més 
significatius, però n’hi ha d’altres que no segueixen aquests criteris, que no s’han pogut 
localitzar, que han desaparegut, que no pertanyen al terme municipal tot i que poden 
estar estretament vinculats..., aquests elements no s’han deixat de banda, sinó que 
apareixen a l’apartat 3.4. elements no fitxats d’aquesta memòria. 
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2. DIAGNÒSTIC 

2.1. Marc geogràfic i medi físic 

 

 

El municipi de Monistrol de Montserrat, de 12,04 km2, és el més meridional de la 
comarca del Bages; situat dintre el seu vèrtex inferior, afronta amb les comarques del 
Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Limita al nord amb el municipi de Castellbell i el 
Vilar, a l’est amb Vacarisses (Vallès Occidental), al sud amb Esparraguera i Collbató 
(Baix Llobregat) i  per un punt amb el Bruc (Anoia), i a l’oest amb Marganell. 

El territori és travessat en direcció N-S pel Llobregat i flanquejat al llarg del costat 
ponent per la muralla pètria del vessant NE de Montserrat. Tot i ésser la localitat més 
baixa de la comarca, comprèn dins el terme municipal un dels cims culminants del 
Bages: Sant Jeroni (1224 m), que és el punt de coincidència dels municipis de Monistrol, 
el Bruc i Marganell. Els torrents de Santa Maria i Tortuguer, o Riu-sec, aboquen llurs 
aigües, més aviat escasses, al Llobregat, i són els únics corrents fluvials de la dreta del 
riu principal. 

El terme comprèn, a més de la vila de Monistrol de Montserrat, cap administratiu, les 
caseries dels Bacus, Montserrat, els barris del Pla o el carrer del Pla, els nuclis propers a 
la població dels Pisos Balmes i Puig-i-Font, i les urbanitzacions de Collcabiró i Monistrol 
Residencial, la colònia Gomis i l’enclavament rural de Vilamarics. 

Una part important de Monistrol de Montserrat forma part de l’espai natural de 
Montserrat, un massís del sistema mediterrani, amb alzinar. La seva singularitat 
geomorfològica i els seus valors naturals han merescut que es preservés en forma de 
parc natural, amb 3.630 ha protegides. A més, s’estableix una àrea perifèrica per a la 
protecció de l’entorn del parc natural i una reserva natural parcial dins el mateix part.  
 
La muntanya de Montserrat és formada per conglomerats aportats per antics rius que, 
en sentit invers a l’actual Llobregat, desembocaven de forma torrencial a l’antic mar 
que ocupava l’actual Depressió Central Catalana. Els posteriors processos de 
compactació, els moviments tectònics i el buidat de les terres veïnes per l’erosió 
diferencial han acabat per aïllar i configurar aquesta serralada, que des dels 100 m, a 
nivell del riu Llobregat, s’enlaira fins als 1.236 m del cim de Sant Jeroni. L’aigua, la 
humitat, el gel i els canvis tèrmics han treballat erosivament per donar forma a les 
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roques i, a través d’esquerdes inicials, l’aigua ha dissolt el ciment calcari que uneix les 
pedres i ha format agulles verticals. A l’interior del massís ha excavat nombroses coves, 
algunes tan espectaculars com la de Collbató. Pel que fa a les espècies vegetals que 
hi ha a la muntanya, el teix, el grèvol, la blada, la moixera, l’avellaner, els aurons i 
l’herba fetgera creixen a les canals humides i ombrívoles. La roca és l’hàbitat per a les 
plantes rupícoles, com l’orella d’ós i la corona de reina, que aprofiten petites clivelles 
on assentar-se. Però la vegetació emblemàtica de Montserrat és l’alzinar, amb marfull i 
muntanyenc. A les parts més baixes, tradicionalment més explotades per l’home, hi ha 
pi blanc. L’any 1986 un devastador incendi forestal afectà un 60% de la muntanya i un 
altre el juliol de 1994 s’apoderà del vessant sud. Tanmateix, la regeneració natural de 
la vegetació lentament va recuperant la fesomia del paisatge inicial. Faunísticament hi 
destaquen ocells com cercavores, el pela-roques, l’àguila cuabarrada, el falcó 
pelegrí, el ballester, el roquerol, el corb i la merla blava; i mamífers com la fagina, el 
gat fer i una població introduïda de cabra salvatge.  
 

2.2. Evolució demogràfica 

Al llarg dels anys, la població (monistrolencs) ha sofert constants alts i baixos de 
creixement. 

Les primeres notícies sobre la població de Monistrol de Montserrat cal buscar-les als 
fogatges, que començaren a la segona meitat del segle XIV, per tal de tenir un 
instrument administratiu en el qual confiar les recaptes de diners en cas de necessitat 
de col�lectes forçoses per motius polítics o de guerra. No es tracta de recomptes 
estrictes de població, ja que són confeccionats de forma rudimentària i poc fiable, 
elaborats per motius fiscals (motiu pel qual era habitual l’ocultació, i no hi figuraven els 
qui estaven exempts de tributar), i es quantifiquen focs o cases.  En el recompte de 
1365-70 hi ha 135 focs; segons aquesta dada Monistrol de Montserrat era una de les 
poblacions del Bages amb un nombre més elevat de focs (la quarta de la comarca), i 
amb una densitat molt elevada: 11,2 focs/km2. Aquesta xifra podria expressar un punt 
àlgid de la corba demogràfica, o potser ja hauria sofert la reducció que causà la 
pesta. A partir d’aquest moment, s’inicia una davallada, i el 1470 només es relacionen 
30 focs. El 1497 es fa palès un augment (54 focs), que continua en els fogatges de 1515 
(75 focs) i 1553 (81 focs). Al llarg del segle XVIII es van guanyar més de mil habitants.  
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A més a més dels focs, en algun cas la documentació també ens permet conèixer els 
noms dels llinatges. Així, trobem un llistat del segle XV on s’esmenten els següents 
llinatges: Altimir, Bovet, Cebrià, Batlle, Ubac, Manoller, Monfai, Comes, Martí, Tries, 
Llorenç, Costa, Pujol, Bou, Soler, Teixidor, Ferrer, Riusec, Figuera, Planes, Coll, Sastre, 
Cases, Cordelles, Marcet, Garric, Puig, Sala, Aimerics i Vilamerics. 

A finals del segle XV, l’any 1493, es reuní el Consell de la vila presidit pel batlle Antoni 
Teixidor, en ocasió de la presa de possessió del nou senyor. Aquest document ens 
permet conéixer els noms de la resta de membres del Consell: Barmomeu Manoller, 
Antoni Tàpies, Joan Baró, Joan Cordelles, Daniel Cordelles, Daniel Cornet, Pere Sala, 
Pere Coll, Joan Pedragós, Gabriel Planas, Francesc Cuirades, Pere Altimir, Antoni Coll, 
Joan Altimir, Antoni Batlle, Pere Batlle, Gabriel Llorenç i Pere Monfai. 

En època moderna i contemporània, les oscil�lacions han continuat, per diferents 
causes.  L’any 1718 hi havia 339 i el 1787 va passar a tenir-ne 1341, un augment 
considerable, ocasionat pel creixement de les terres de conreu i la importància del 
sector industrial.  Un segle més tard, l’any 1860, la població era de 1651 habitants, i el 
1887 de 1903. L’any 1900 era de 2331 i el 1935 havia arribat a 3497. La guerra civil es 
notà en la població, que va disminuir fins arribar als 2796 monistrolencs. Posteriorment 
va tornar a augmentar, fins arribar a mitjan dels anys seixanta, quan s’inicia una nova 
davallada. 

Dels 2625 hab empadronats el 1986, 2397 vivien a la vila de Monistrol de Montserrat, 
112 al monestir, 41 a la urbanització Monistrol Residencial, 39 a la Colònia Gomis, 24 al 
Bacus i 12 a Vilamarics. El 1991 tenia 2514 habitants i una densitat de població de 
209h/km2; en el cens de 2007, la població era de 2.903 habitants, amb una densitat de 
població de 246,6 hab/km2. 
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2.3. Estructura econòmica 

Els terrenys són pràcticament desaprofitats per l’agricultura a causa de la importància 
del rocam montserratí, la notable dimensió de la caseria urbana, el pas del ferrocarril i 
l’abandonament, cada dia més accentuat, de les antigues oliveres i la vinya. Algunes 
llenques, molt estretes, d’horts familiars es localitzen al riberal del Llobregat. La flora 
espontània, amb una gran diversitat d’espècies arbòries, sobretot de pins i alzines, va 
envaint una bona part de les antigues terres de conreu. Antigament s’havia cultivat 
l’olivera, però el cremallera de Montserrat funcionava amb llenya d’olivera i durant la 
primera guerra mundial, en no venir carbó d’Anglaterra, els monistrolencs vengueren 
molts arbres a la companyia. 

L’activitat industrial lligada a la filatura i al teixit de cotó era la predominant des de 
mitjan del segle XIX, però el tancament d’alguna d’aquestes fàbriques i la creació de 
noves indústries d’altres sectors (com el metal�lúrgic) van acabar amb aquesta 
preeminència. Actualment, Montserrat és la primera borsa de treball monistrolenca. 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, la distribució d’empreses de 
Monistrol és la següent: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establiment d’empreses industrials. Font: Idescat (dades corresponents a l’any 2002). 

Establiment d’empreses i professionals per sectors. Font: Idescat (dades corresponents a l’any 2002). 
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Establiment d’empreses de comerç al detall. Font: Idescat (dades corresponents a l’any 2002). 

 

 

 

2.4. Vies de comunicació i mitjans de transport 

La principal via de comunicació amb l’àrea de Barcelona és a través de l’eix del 
Llobregat (C-55), que travessa el municipi, encara que també hi ha la C-58, que 
comunica amb Terrassa. Des de la vila també surten carreteres fins al Monestir de 
Montserrat i Castellbell i el Vilar.  

D’altra banda, la proximitat amb l’Eix Transversal fa òptimes les comunicacions amb 
comarques com Osona o el Solsonès.  

Si la comunicació és amb transport públic, la línia dels Ferrocarrils Catalans que uneix 
Manresa i Barcelona té dues parades a Monistrol: l’una a la vila i l’altra permet enllaçar 
amb el funicular aeri de Montserrat.  

Finalment, també hi ha línies d’autobusos que uneixen Monistrol amb altres poblacions: 

- Manresa – Olesa de Montserrat – Barcelona (autocars Julià) 

- Manresa – P. Vilomara – St. Vicenç de Castellet – Castellbell i el Vilar – Monistrol 
(Transbages) 

- Manresa – Castellgalí – St. Vicenç de Castellet – Monistrol – Castellbell i el Vilar 
(Transbages) 

- Manresa – Marganell (Transbages) 

- Manresa – Tarragona (Hispanoigualadina) 

- Manresa – Monestir de Montserrat (Castellà) 

Altres mitjans de transport són els que uneixen el nucli de Monistrol amb Montserrat: el 
cremallera de Montserrat i el funicular aeri. Ja a la muntanya de Montserrat hi ha els 
funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova. 

8%

50%

10%

6%

4%

10%

2%
10%

Energia i aigua

Productes alimentaris

Roba i calçat

Articles per a la llar

Llibres i periòdics

Productes químics

Material transport

Comerç NCAA



 
Mapa del patrimoni cultural. Monistrol de Montserrat. 
Memòria.  
  - 13 - 

2.5. Història 

 
2.5.1. Monistrol de Montserrat 

Els inicis històrics de Monistrol s’han de cercar segurament en un petit cenobi –
monasteriolum- sorgit a redós d’alguna de les esglésies montserratines que Guifré I, el 
888, adjudicà al monestir de Ripoll. Cabalment, una d’aqueixes esglésies era dedicada 
a sant Pere, titular de l’actual parròquia de Monistrol. És versemblant que la petita 
església de Sant Pere, del 932 –com les de Santa Maria, Sant Iscle i Sant Martí, situades 
“al cim o als peus de la muntanya”- tingués el seu origen en algun nucli d’ermitans 
format en aquest paratge des dels temps visigòtics. 

La història i la vida de la vila han estat sempre lligades a les del monestir de Montserrat. 
Aquesta va tenir-ne la senyoria plena des del 1363, 
que el prior Jaume de Vivers, n’adquirí la jurisdicció 
al rei Pere III. Un prior montserratí anterior (Bernat 
Esquerrer, l’any 1317) havia fet construir el pont 
sobre el Llobregat per tal de facilitar els 
pelegrinatges al santuari. Un altre,  Ramon de 
Vilaragut, pels volts del 1340, edificà el palau prioral 
de Monistrol, desfigurat en el decurs del temps, tot i 
que avui encara conserva importants parts 
d’arquitectura gòtica.  

 

El topònim Monistrol apareix per primera vegada l’any 942, i de forma consolidada a 
partir de 1082. 

El segle XIV es crea la vila a l’entorn de les diferents construccions que Montserrat 
edifica per al seu servei: el pont i el palau prioral. Dels priors que hi va haver durant 
aquest segle en destaquen tres: Bernat Escarrer, Ramon de Vilaregut i Jaume de Vivers, 
que va ser el primer senyor feudal de Monistrol. 

Bernat Escarrer va signar el contracte inicial per a la construcció del pont de Monistrol, 
amb una capella al centre dedicada a Sant Lluís d’Anjou, que finalment no es va 
arribar a aixecar. El 1320 es va signar un contracte (el segon) per donar continuïtat a 
les obres, que havien començat uns anys abans. En aquest mateix contracte s’establia 
la facultat de posseir una barca al riu Llobregat, per a transportar persones i animals. 

Ramon de Vilaregut va continuar amb les obres del pont, alhora que contribuí a la 
consolidació del palau prioral a Monistrol, anomenat la Sala. El seu escut apareix en 
capitells del claustre gòtic d’aquest edifici i en el portal d’accés a l’ermita de Sant 
Antolí. 

Amb el priorat de Jaume de Vivers, entre 1348 i 1375, Monistrol entrà a formar part dels 
dominis de Montserrat. Durant aquest període van acabar les grans obres que hem 
esmentat. En aquells moments, el priorat posseïa la jurisdicció civil sobre la vila, i l’any 
1363 comprà al rei Pere III el Cerimoniós la jurisdicció criminal (per 15.000 sous). A més a 
més, era senyor dels castells d’Esperraguera i de Sant Salvador de les Espases i posseïa 
la jurisdicció criminal d’Olesa de Montserrat i Sant Pere Sacama. 

Els priors de Montserrat actuaren amb totes les prerrogatives dels senyors feudals de 
l’època; qualsevol persona que hagués de ser investida a mans del prior, s’havia 
d’agenollar al seu davant, jurar-li fidelitat i realitzar el ple homenatge de mans i boca 
segons els Usatges de Catalunya. 

Pont sobre el Llobregat. S. XIV 
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L’any 1369, el mateix Pere III concedí al prior Jaume de Vivers el dret d’imposar 
impostos especials sobre diversos productes, com ara pa, vi o carn, que utilitzessin els 
habitants de la vila, alhora que ho podia fer amb els compradors i transeünts. La 
finalitat de la mesura era bastir un mur i altres defenses per a fortificar Montserrat. 

A finals d’aquest segle, es produeixen dos fets que porten com a conseqüència la 
reducció considerable en la població de la vila: l’acabament de les grans obres i els 
primers embats de la pesta negra. En aquesta època es viuen també constants lluites 
socials, com l’esclat de la guerra dels remences o la guerra civil que enfrontà la 
Generalitat i Joan II; Montserrat, partidària de la Generalitat, va veure com s’hi 
instal�laven monjos castellans de Valladolid durant el regnat de Ferran el Catòlic. 

A finals del segle XV es comença a fer palès un redreçament en la baronia de 
Montserrat, i el papa Sixt IV declara l’any 1476 Any Sant a favor de Montserrat. Més 
tard, el 27 de juliol de 1493, el primer prior castellà prenia possessió dels dominis feudals, 
es tractava de García Jiménez de Cisneros.  

Durant el segle XVI es confirmen el que a finals del segle anterior només eren indicis: la 
prosperitat econòmica i demogràfica. L’augment demogràfic podia estar ocasionat 
per la represa que comportà per a Montserrat els abaciats de García de Cisneros i 
Pedro de Burgos, o la febrer constructora que aquest segle afectà tant a Monistrol com 
a Montserrat, amb mà d’obra especialitzada. Aquesta mà d’obra possiblement era 
població immigrada, i de fet l’any 1574 consta l’existència d’un cementiri d’estrangers.  

A partir de mitjan de segle hi ha notícies d’obres concretes, de les quals avui dia 
encara resten testimonis en forma de llindes a diferents portals. En aquesta mateixa 
època s’inicià la construcció de la nova església parroquial, dedicada a Sant Pere, 
perquè l’anterior havia quedat petita. La primera pedra va col�locar-se de forma 
solemne el 24 de juny de 1570. 

La construcció d’aquest temple va ser contemporània a la de la nova basílica 
montserratina, i per tal que no hi hagués competència entre les dues obres, s’establí 
que havien de passar dos mesos perquè un treballador s’incorporés a una de les obres 
si havia deixat l’altra. 

En aquest mateix segle es va constituir la confraria dels 
paraires, que anava en augment per aquestes dates. 

A principis del segle XVII el nucli urbà de Monistrol era 
format pels carrers de Sant Pere, del Pont, de Sant Joan, 
les places de la font Gran, del Pont i una petita plaça 
(l’actual plaça del Bo-Bo). A més dels Es Pilons, el Pontet i 
algunes cases aïllades que acabarien configurant el carrer 
del Puig. Més endavant s’afegiria el Raval del Camp, la 
Concepció i els carrers de Manresa i del Puig.  

El 1636 es va comprar una casa a Arcís Dobtra, amb 
l’objectiu de convertir-la en Casa de la Vila. Un parell 
d’anys més tard van començar a celebrar-se les primeres 
reunions del Consell, i les obres es van donar per 
acabades el 1659. 

També durant el segle XVII es va acometre una nova obra pública: la Font Gran. 
L’aigua que provenia d’aquesta deu regava hortes, subministrava aigua a molins, 
omplia els abeuradors pels animals..., en aquests anys es va construir la primera 
cisterna, finançada per Joan Carles i Amat. 

Plaça del Bo-Bo.  
Es Pilons. 
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El segle XVII va ser escenari de diversos conflictes, i en el cas de Monistrol hi havia un 
factor a tenir en compte: depenia de Montserrat, on hi havia una comunitat de monjos 
i un abat castellans. Aquests monjos acabarien sent expulsats, igual que l’abat, de 
Montserrat.  

Després d’un segle conflictiu, Monistrol entra al XVIII amb empenta en el terreny 
agrícola, urbanístic i industrial, i això té el seu reflex en l’aspecte demogràfic: la vila 
augmenta la població de forma considerable, gairebé el 400%. 

El paisatge de Monistrol es transforma: al pendís montserratí apareixen terrasses 
d’oliveres, ceps i blat, i apareixen masies als indrets més allunyats del nucli urbà.  

En el tema industrial, durant la segona meitat del segle XVI havia destacat la presència 
dels paraires (que continuen en els dos segles següents). Hi ha un document de 1752 
que dóna testimoni de la indústria que en aquell moment hi ha a la vila; la referència 
al tèxtil especifica el número de telers i la qualitat del producte: “De paños 22os.” – 2 
telers; “de paños 24os” – 4 telers; “de paños 26os” – 1 teler; “de lienzos y cáñamos” – 1 
teler; a més a més, hi ha una indústria dedicada al sabó i, per altres documents, hi ha 
la constància de l’existència d’una altra  dedicada a l’aiguardent. 

Urbanísticament, el creixement de la vila es consolida en dos vials: els carrers Manresa i 
Viserta o Julià Fuchs.  

La guerra del Francès va marcar a Monistrol per la seva situació geogràfica: prop del 
monestir i en la ruta d’entrada cap a la Catalunya interior, amb el pas constant de 
tropes dels dos bàndols. La vila va patir un gran esforç que va tenir les seves 
conseqüències: el caos econòmic. Després de 1812, Montserrat va vendre alguna de 
les seves possessions, els paraires van anar desapareixent i la terra es va anar 
empobrint. 

Hi ha notícies d’oficis artesans: cadiraire, boter, llauner, trementinaire, ferrer... La 
indústria tèxtil es consolida, aprofitant les aigües del riu Llobregat. A mitjans de segle es 
configura cal Manel, el primer nucli del tèxtil monistrolenc. Paral�lelament, el gremi de 
paraires desapareix i, una mica més tard, s’estableix la colònia Gomis i neix la fàbrica 
edificada per Joan Coma. 

L’auge de la indústria és una de les causes de la millora de les comunicacions: la 
Companyia de Ferrocarrils del Nord d’Espanya va construir la carretera que unia 
l’estació del tren de Castellbell i el Vilar amb Monistrol i Montserrat, i es construïa i 
explotava el Cremallera de Montserrat, fet que suposà que un gran nombre de veïns 
abandonessin el camp i passessin a desenvolupar tasques relacionades amb aquest 
nou mitjà de transport. 

De nou, es produeix un canvi demogràfic: l’any 1860 hi havia 1651 habitants, el 1887 
n’hi havia 1903, i a final de segle arribava a 2332. Apareixen nous carrers i habitatges 
per acollir aquests nous veïns. La població continuà augmentant a principis del segle 
següent, per una nova millora en les vies de comunicació i els mitjans de transport, i un 
increment en l’activitat tèxtil. 

El canvi de segle va arribar acompanyat de tensions. En aquella època a Monistrol hi 
havia un establiment protestant amb església pròpia al carrer Manresa, i una església 
que va arribar al centenar d’alumnes. Com a resposta, es gestionà l’arribada dels 
Germans de la Salle. A partir d’aquell moment, el nombre de protestants comença a 
disminuir.  

Durant la dictadura de Primo de Rivera es va inaugurar la distribució de l’aigua i la 
urbanització de la Font Gran, segons el projecte de l’enginyer suís Julià Fuchs. 
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La guerra civil comportà una nova davallada en el nombre de la població, però els 
seus efectes també es van notar en altres fets com l’aterrament de l’església de la 
Concepció i de gran part de l’església parroquial. També es va fer una voladura dels 
ponts que passaven sobre el Llobregat: el pont gòtic i el que uneix l’estació inferior de 
l’aeri de Montserrat amb la carretera de Collbató. 

Després dels primers anys de postguerra, es nota una nova represa, amb una nova 
onada migratòria, però la crisi del tèxtil va fer que aproximadament 1300 treballadors 
es quedessin sense feina. 

2.5.1. Montserrat 

És possible que els orígens de Montserrat estiguin lligats a petits centres de tradició 
visigòtica en la mateixa muntanya. Al voltant del segle X hi havia les esglésies de Santa 
Maria, Sant Iscle, Sant Pere i Sant Martí, a més de Santa Cecília. Ripoll mantenia 
aquests centres com a propietats del monestir.  

L’abat Oliba de Ripoll es va veure obligat a reclamar la propietat de les esglésies 
davant els intents de Santa Cecília de fer-se-les seves. Això va ocasionar que Santa 
Maria tingués un cert desenvolupament monàstic, amb una comunitat reduïda i 
representada per Ripoll.  

A partir de 1070, Montserrat va prendre la consideració de priorat, coincidint amb el 
moment en el qual Ripoll va passar a dependre de Sant Víctor de Marsella. L’any 1082 
hi havia el prior Ramon, el primer cap de la comunitat fora dels abats superiors de 
Ripoll. La dependència de Ripoll no va ser un obstacle per al desenvolupament del 
centre, que començava a acumular propietats alhora que s’estenia la devoció a la 
Mare de Déu, seguida tant pel poble com pel poder (civil i eclesiàstic). Al segle XIII 
continua depenent de Ripoll, amb alguns enfrontaments; en aquells moments, el prior 
de Montserrat era escollit per aquell monestir. 

El 1409 el papa Benet XIII va erigir Montserrat com a abadia independent. El 1443 es 
van incorporar uns monjos de Montecassino per a reformar el cenobi, però aquest fet 
no va ser acceptat per la comunitat. L’abadia passà per una època de decadència, 
però continuà la seva activitat constructiva i es va aixecar el claustre gòtic. A finals del 
segle XV es va annexar a la congregació de San Benito de Valladolid, i aquesta 
subjecció es va mantenir fins 1811. En el moment de l’annexió, el capítol es va reunir i 
va triar García de Cisneros com a prior.   

El 1560 començà la construcció de la basílica actual, consagrada el 1592. Es 
construïren nous edificis i s’incrementaren les propietats. En aquells temps també es 
posà en funcionament la impremta, de molta anomenada. L’Escolania també assolí 
una gran importància.  
 
Durant la Guerra del Francès es produí un incendi i una destrucció que van fer perdre 
una part important del que s’havia aconseguit fins aleshores. Els monjos van haver de 
marxar i no van tornar fins 1824. La desamortització acabà per desposseir el monestir 
de les propietats que li restaven, que van ser subhastades. La comunitat no va poder 
tornar fins 1844, i el 1862 el papa va triar un nou abat. A partir d’aquell moment es 
converteix en un centre destacat per al desenvolupament de la vida religiosa i també 
ciutadana de Catalunya.  
 
 

2.6. Toponímia 

La definició de topònim és “nom propi de lloc” que, una mica més acotada, seria 
“nom propi que serveix per a distingir un lloc precís i únic en un context donat”. 
S’entenen com noms de lloc tots els noms simples o expressions compostes que 
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designen els indrets habitats, tant actualment com antigament (noms de països, 
comarques, territoris de tota mena, aglomeracions urbanes o rurals o subdivisions 
d’aquestes aglomeracions, noms de relleu, de muntanyes, plans, altiplans, illes, caps, 
cales, badies, noms de lloc de l’aigua, corrent o estancada, terrestre o marítima, mars, 
llacs, rius i rieres, torrents, fonts, estanys, aiguamolls, vies de comunicació...), tant si es 
tracta de noms utilitzats encara com si es tracta de noms en desús. 

La toponímia es considera “la branca de l’onomàstica que estudia els topònims” i el 
“conjunt de topònims”. 

El topònim de Monistrol (de Montserrat) és una derivació del mot llatí monasteriolum 
(monestir petit), i apareix per primera vegada l’any 942, en el document de compra 
que Cesari, fundador i primer abat de Santa Cecília, fa d’un alou a la seva tia Druda i 
al seu cosí Ansulf. 

La toponímia formada per noms relacionats amb el relleu és extensa: serra de les 
Lluernes, serrat de les Barretines, serrat del Vent, la Tebaida, els Flautats, coll de la 
Canal Plana, plana la Vella, pla de la Trinitat, coll de Cabra, pla del Carlets, pla de les 
Bruixes...  

En relació a l’aigua, també hi ha nombrosos topònims: torrent de les Escometes, torrent 
de les Guilleumes, torrent de Coll Cabiró, torrent del Soldat, torrent de Mullapans... 

També es consideren topònims els noms de les masies o les cases: el Pinyó, el Piteu, la 
Grella, ca l’Hospitaler... 

Un document de segle XV permet donar a conèixer la relació de finques que el 
monestir posseïa directament a Monistrol, i destaca el fet que algunes han conservat 
fins ara el mateix topònim: la casa de la plaça (el palau prioral), les terres de la 
Massana, l’hort, la terra d’en Planes, la d’en Batlle, la d’en Boix, la d’en Castellar, l’hort 
de la Redosella, el Cap del Pont, la quintana, l’alberg, la meitat del forn, l’hort de 
Maiapans, l’horta de Maians, la coma d’en Coll, la coma d’en Berenguer i l’indret del 
Moliner. 

En un capbreu de l’any 1723 es pot consultar la relació de topònims del municipi, amb 
els noms de carrers, les partides i els topònims, que són els següents (per ordre 
alfabètic): hort de l’Abellar, mas Agrella, camí de les Agrelles i Collet, peça de 
n’Amador, peça dels Ametllers, camí de les Angles, font de l’Arbossar, font d’en Baldiri, 
cingle de les Barraques, peça de terra de les Bastorres, molí dels Batans, camí als 
Bellsonans, corral del Bestiar, font del Boix, single de la font del Boix, mas d’en Bou, hort 
de la Cabanya, torrent del Caciner, torrent de la font d’en Calsina, torrent de la Canal, 
font de la Canaleta, molí de la Canaleta, portal de la Canaleta, torrent de la 
Canaleta, single de can Franch, mas Canovas, la peça de terra de Cap de Bou, cingle 
de roques de Cap de Bou, mas de la Casa Nova, cingle del Castellar, camí de 
Castellvell i de Manresa, roca del Cavall Bernat, cingle de roques del Cavall Bernat, 
torrent del Cavall Bernat, el Cementiri, font del Cirer, el Codol Rodó, cingle del Coll 
Cabiró, camí del Coll de Cabra, el Coll de la Llera, el Collet, capella de la Concepció, 
font de la Concepció o de la Verge Maria, torrent dels Cubilars, camí de les Escales, 
camí d’Esparraguera, l’Espluga, mas Espluga, cementiri dels Estrangers, els Estricadors 
dels paraires, camí al corral de l’Estruc, les roques dels Famers, molí Fariner, els Fexons, 
font del Fonoll, cingle de la font del Fonoll, torrent de la Fonteta, vessant de les Forques, 
torrent del Forat Mico, el forn comú, mas Forn, mas Franch, mas Gall, cova dels 
Gitanos, font Gran, morro del cingle Gran, plaça de la Font Gran, torrent de la Font 
Gran, font d’en Gras, camí de Gratallops, font del Grer, serra de Guardiola, torrent de 
la creu de Guardiola, mas Llagastosa, casa de la Llavaneria, camp de la Llavaneria, 
portal del camp de la Llavaneria, riu Llobregat, camí de la font Llofresa, font de la 
Llofresa, peça d’en Magrinya, font Major (dita la Font Gran), torrent de la font Major, 
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camí de Manresa, camí vell de la Massanera, cingle de la Massanera, riera de Marà, 
camí a l’horta de Mayans, font de la Mensa, font de la Mentirosa, forat de la Mentirosa, 
torrent de la Mentirosa (o torrent de la font de la Mentirosa), puig de la Molella o del 
Codol Rodó, font dels Monjos, camí de Montserrat, font de Mullapans, torrent de 
Mullapans, camí d’Olesa, font dels Paraires, hort de la Pedrera, peça de la Pedrera, 
font del Pi, camí de la canal d’en Planas, font de la canal d’en Planas, torrent de la 
Plancanal, peça de la Plania, molí de la Pólvora, el Pont, hort del Pont, torrent del 
Pontarró, roc del Prat, molí del Prior (antigament de la Resclosella), bassa del molí del 
Prior, Puigcugul, molí de la Resclosella, torrent de la Resclosella, salt de la Resclosella, 
camí del mas Riusech, mas Riusech, serra de Riusech, torrent de Riusech o Tortuguer, 
cova Roja, portal d’en Romeu, casa de la Sala, hort de la Sala, les Saleres, coma de les 
Saleres, torrent del Salt, camí de Sant Antolí, cingle Sant Iscle abans de les barraques, 
hort de Sant Josep, torrent de Sant Joan, coma de Sant Martí o lo clot de n’armengol, 
mas casa de Sant Martí, camí de Sant Miquel, capella de Santa Anna, camí de Santa 
Cecília, torrent de Santa Cecília, torrent de Santa Maria, els Sanyons, camí de Terrassa, 
mas de la Tolresa, torrent de la Tolresa, vinya de la Tolresa, camí de les Trias, hort de les 
Trias, peça de les Trias, cingle d’en Trias, cingle de la font del Turó, coll del Tortuguer, 
torrent del Tortuguer, torrent de la Verge Maria, hort del Vicari segon, torrent d’en 
Vinyals.  

Actualment, el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya recull els 
següents topònims dins el terme de Monistrol de Montserrat: 

Topònim      Concepte 

Coll Cabiró      orogr. 
Coll de Cabra      orogr. 
Collcabiró      nucli 
Cul de Portadora     cim 
El Cavall Bernat     cim 
El Pinyol      edif. 
El Piteu       edif. 
El Roser      edif. Hist. 
La Bestorre      cim 
La Colònia Gomis     nucli 
Les Escometes      edif. 
Monestir de Montserrat    edif. Hist. 
Monistrol de Montserrat    cap 
Monistrol residencial     nucli 
Mullapans      indr. 
Serra del Cul de Portadora    serra 
Turó de la Salindanga     cim 

 

2.7. Escut 

L’escut de Monistrol de Montserrat està aprovat oficialment i 
s’adapta a la normativa actual. És caironat: de gules, amb un 
mont de set penyes d’or movent de la punta, carregat d’un món 
d’atzur cintrat d’argent i creuat de sable, somat d’una serra d’or i 
sobremuntat de tres estrelles de sis puntes d’argent 
malordenades. Per timbre una corona mural de la vila. 

El senyal més propi i característic d’aquest escut és el món, que ja 
apareix el 1570 i el s. XVII, en la clau de volta de la parròquia de 
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Sant Pere. El mateix signe apareix a altres municipis on hi ha la paraula “món” 
(Montmajor, Montmaneu, Montbrió del Camp...). 

Entre almenys els anys 1827-1853 l’Ajuntament usà un segell rodó amb un món voltat 
de muntanyes, que representen les de Montserrat i a la part superior tres estrelles de sis 
puntes i a la inferior el nom Monistrol.  

Es considera que el mont de penyes que apareix a l’escut representa la muntanya de 
Montserrat, motiu pel qual s’afegeix la serra, com també la tenen els municipis d’Olesa 
de Montserrat o Collbató. Aquesta presència a l’escut hi apareix perquè, des de 
sempre, la vila ha estat lligada a Montserrat, que és dins el terme municipal. 
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3. EL PATRIMONI 

3.1. Ubicació dels elements inventariats 
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Parc Natural de la Muntanya de Montserrat 
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3.2. Estat legal de protecció 

La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, 11 
octubre 1993) estableix diferents figures de protecció del patrimoni cultural: 

• Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN); només el Govern de la Generalitat té la 
facultat de declarar-los; aquesta categoria equival a la de Bé d’Interès Cultural 
(BIC), establerta per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol.  

• Béns catalogats, que en cas de ser immobles es denominen Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL). Els municipis són els encarregats de protegir-los i 
catalogar-los. 

• Els restants béns integrants del patrimoni cultural català (BIPCC). Són béns 
inclosos en catàlegs de patrimoni arquitectònic incorporats en plans urbanístics 
a partir de l’entrada en vigor de la Llei de Patrimoni Cultural Català, 9/1993, 
però que no tenen la categoria de BCIN o BCIL. 

En els primers dos casos la legislació estableix els procediments de declaració per a 
cada categoria. 

En relació a la categoria de BCIN, hi ha disposicions addicionals a les lleis espanyola i 
catalana, que consideren BCIN tots els elements fortificats que es troben emparats pel 
Decret de 22 d’abril de 1949 (conegut com “decret dels castells”, que especifica que 
tots els castells d’Espanya, sigui quin sigui el seu estat de ruïna, queden sota protecció 
de l’Estat). També cal tenir en compte el Decret 571/1963 que determina que creus de 
terme i escuts heràldics tenen el nivell de protecció de BCIN. És per aquests motius que 
hi ha més BCIN segons la legislació, que els que consten registrats a la Generalitat, que 
únicament té constància de dos.  

En referència als BCIL, cal esmentar que la disposició addicional primera de la Llei 
9/1993 del Patrimoni Cultural Català estableix que els béns immobles que en el 
moment d’entrada en vigor de la Llei estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni 
cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, llevat que siguin béns culturals 
d’interès nacional, la consideració de béns culturals d’interès local i queden inclosos 
en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. En el cas de Monistrol de Montserrat, no hi 
havia un Catàleg de Patrimoni en el moment d’aprovar-se la llei, però la normativa 
urbanística actual considera que són BCIL una sèrie d’elements que consten en el Pla 
Especial de Patrimoni que forma part de la revisió de les Normes Subsidiàries de 
Monistrol, aprovades el 30 de juny de 2005; la data de l’aprovació per part de la 
Comissió d’Urbanisme de la primera normativa és el 17 de gener de 2001. 

Segons aquests criteris, els elements protegits legalment són els següents: 

BCIN: (10 elements) 

• La Bestorre (fitxa núm. 22) 
• Pont sobre el Llobregat  (fitxa núm. 33) 
• Representació de l’escut de Monistrol a la clau de volta de Sant Pere de 

Monistrol (fitxa núm. 142) 
• Escut de la família Riusec a cal Cavaller (fitxa núm. 143) 
• Escut del prior Ramon de Vilaregut, a Sant Antolí (fitxa núm. 147) 
• Escut del prior Ramon de Vilaregut, al Palau Prioral (fitxa núm. 148) 
• Escut del prior Jaume de Vivers, al Palau Prioral (fitxa núm. 149) 
• Escut de Montserrat, a la muralla d’accés al monestir (fitxa núm. 110) 
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• Creu gòtica (fitxa núm. 56) 
• Escut de Monistrol, a la façana de l’antiga Casa de la Vila (fitxa núm. 154) 

 
 
BCIL: (24 elements) 

• Sant Pere de Monistrol (fitxa núm. 5). BCIL núm. 1303 
• Antic Palau Prioral – Cal Pla (fitxa núm. 1). BCIL núm. 1296 
• Estacions dels Ferrocarrils Catalans (fitxes núm. 20 i 84). BCIL núm. 1321 
• Colònia Gomis (fitxa núm. 29). BCIL núm. 1307 
• Escoles Noves (fitxa núm. 19). BCIL núm. 1322 
• Capella de l’Àngel (fitxa núm. 2). BCIL núm. 1298 
• Església de la Mare de Déu del Roser (fitxa núm. 4). BCIL núm. 1314 
• Plaça del Bo-Bo (fitxa núm. 26). BCIL núm. 1294 
• Carrer Julian Fuchs (fitxa núm. 25). BCIL núm. 1315  
• Conjunt dels Espilons (fitxa núm. 23) i can Carlí (fitxa núm. 12). BCIL núm. 1300 
• La Font Gran (fitxa núm. 37). BCIL núm. 1316 
• Sant Antolí (fitxa núm. 3). BCIL núm. 1302 
• Can Cros (fitxa núm. 7). BCIL núm. 1323 
• Corraló del carrer Manresa (fitxa núm. 28). BCIL núm. 1320 
• Can Japus (fitxa núm. 8). BCIL núm. 1324 
• Can Coma (fitxa núm. 10). BCIL núm. 1325 
• Can Cavallé (fitxa núm. 11). BCIL núm. 1301 
• Aqüeducte romànic de cal Pla (fitxa núm. 34). BCIL núm. 1317 
• Hostal de la Creu (fitxa núm. 9). BCIL núm. 1318 
• Via Crucis del Monestir de Sta Ma de Montserrat (fitxa núm. 53). BCIL núm. 1305 
• Camí de la Santa Cova (fitxa núm. 62). BCIL núm. 1306 
• Cal Pla (fitxa núm. 161). BCIL núm. 1319 
• Carrer de Sant Joan (fitxa núm. 24). BCIL núm. 1295 
• Monestir de Santa Maria de Montserrat (fitxa núm. 18). BCIL núm. 1304 (inclou: 

. Façana del monestir 

. Façana de l’església-basílica 

. Absis de la basílica 

. Portalada romànica 

. Sepulcre de D. Joan d’Aragó 

. Sepulcre de Bernat de Vilamarí 

. Marededéu de Montserrat 

. Restes del claustre gòtic 
 

Altres nivells de protecció:  

Patrimoni documental: Les lleis 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català i 16/1985, de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Nacional són les que regulen el 
patrimoni documental. Estableixen que tota la documentació que es troba a l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó és considerada d’interès nacional, que la resta de documentació 
inclosa en arxius forma part del patrimoni documental català, i que tots els documents 
que es troben als arxius formen part del patrimoni documental estatal.  

A la llei 16/1985 també s’indica que forma part del patrimoni cultural estatal qualsevol 
document d’antiguitat superior a cent anys generats, conservats i reunits per qualsevol 
entitat particular o persona física, i a la 9/1993 s’estableix que es consideren patrimoni 
cultural català els documents de més de cent anys d’antiguitat produïts o rebuts per 
qualsevol persona física i els documents de menys antiguitat que hagin estat produïts 
en suports de caducitat inferior als cent anys. 

Els elements que es recullen al mapa que formen part del patrimoni documental són 
els següents: 
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• Fons documental a l’Arxiu Comarcal del Bages (fitxa núm. 92) 
• Fons documental a l’Arxiu de l’Abadia de Montserrat (fitxa núm. 137) 
• Fons documental sobre l’empresa Roca Umbert a l’Arxiu Municipal de 

Granollers (fitxa núm. 153) 
• Llibre dels Administradors de Sant Sebastià (fitxa núm. 39) 
• Fons de la Biblioteca de Montserrat (fitxa núm. 71) 

 

Patrimoni natural. S’estableixen diferents nivells de protecció del patrimoni natural. Un 
primer nivell és el constituït per la normativa d’aplicació general a tot el territori català 
(legislació d’espècies protegides, de control de contaminació i impacte ambiental...). 
Un segon nivell de protecció territorial correspon al Pla d’espais d’interès natural (PEIN), 
que consisteix a establir sobre determinades zones que contenen valors naturals 
d’interès general un règim jurídic destinat a garantir la conservació d’aquests valors 
enfront de les causes de degradació potencials que poden afectar-los 
significativament (urbanitzacions, pedreres, infraestructures, grans variacions de l’ús del 
sòl, abandó...). És una reserva de sòl amb valors naturals remarcables que d’aquesta 
manera queden exclosos de transformacions importants. Un tercer nivell és el constituït 
pels anomenats genèricament espais naturals de protecció especial, que poden 
adoptar alguna de les modalitats següents: parcs nacionals, parcs naturals, paratges 
naturals d’interès nacional i reserves naturals. 

Una part important del terme de Monistrol forma part d’un espai de protecció 
especial: el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (fitxa núm. 50) 

Dins el patrimoni natural també hi ha la protecció d’arbres monumentals. Es consideren 
arbres monumentals els exemplars que, per les mesures excepcionals dins de la seva 
espècie o per la seva edat, història o particularitat científica, siguin mereixedors de 
mesures de protecció.  El decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres 
monumentals és el que regula aquesta declaració.  

El plàtan d’en Gibert (fitxa núm. 76), arbre monumental segons decret 214/1987 del 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 9 de juny de 1996. 

També en relació al patrimoni natural hi ha els espais d’interès geològics, recollits en 
l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic.  

Patrimoni arqueològic: El patrimoni arqueològic està definit per la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català, la Llei 2/2002 d’Urbanisme Català i el Decret 78/2002 de 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Es consideren 
espais de protecció arqueològica els llocs que no han estat declarats d’interès 
nacional on, per antecedents històrics o altres indicis, es presumeix l’existència de 
restes arqueològiques i paleontològiques; aquests espais són determinats per resolució 
del Conseller de Cultura. A Monistrol de Montserrat hi ha un element d’aquestes 
característiques: el jaciment paleontològic Torrent del Fidené (fitxa núm. 163). 

Patrimoni etnològic – festiu: El patrimoni etnològic forma part del patrimoni cultural. 
Dins d’aquest patrimoni hi ha les postres festives, que han estat un dels elements de la 
cultura popular més vius i que més trets particulars han mantingut. Amb l’objectiu de 
documentar, recopilar, investigar, mantenir o recuperar i difondre tots els elements que 
integren aquest patrimoni, es va crear el Catàleg de Patrimoni Festiu a través del 
Decret 389/2006, en el qual s’apliquen els criteris de declaració del patrimoni inmaterial 
establerts per la UNESCO.  Aquest decret estableix diferents figures de reconeixement 
del patrimoni festiu per adaptar-lo a al realitat actual. Les diferents categories són: 
festa popular d’interès cultural, festa tradicional d’interès nacional, festa patrimonial 
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d’interès nacional, element festiu tradicional d’interès nacional i element festiu 
patrimonial d’interès nacional.  

 
En el moment de realitzar aquest inventari, la festa del Bo-Bo(fitxes núm. 40 i 93) està en 
procés de catalogació.  

3.3. Anàlisi del patrimoni 

Per conèixer i analitzar el conjunt del patrimoni local, de forma global, s’han de tenir en 
compte tant els elements fitxats com els no fitxats. Proposem una primera anàlisi dels 
elements fitxats segons diferents camps de les fitxes, i una segona en base a grups 
d’elements en funció d’un denominador comú, tenint en compte també els elements 
no fitxats. 

 

3.3.1. Anàlisi dels elements fitxats 

Tipologia: 
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Hi ha representats elements de totes les categories que es contemplen, i la major part 
s’inclouen dins la categoria de patrimoni immoble (i dins d’aquesta, la major part són 
edificis). Amb un número gairebé igual d’elements, trobem les categories de patrimoni 
moble, patrimoni immaterial i patrimoni natural. En darrer terme hi hauria el patrimoni 
documental. 

Entre els edificis destaquen alguns tan emblemàtics com el Palau Prioral (fitxa núm. 1) o 
la basílica de Montserrat (fitxa núm. 102), l’església de Sant Pere de Monistrol (fitxa 
núm. 5) i algunes cases del nucli de la vila. La resta del patrimoni immoble la formarien 
elements com la Colònia Gomis (fitxa núm. 29), conjunts de cases de diferents carrers 
(fitxes núm. 23, 24, 25, 26, 27 i 28), elements com els sepulcres de Bernat de Vilamarí 
(fitxa núm. 64) o don Joan d’Aragó (fitxa núm. 63) (a Montserrat), els enterraments 
coneguts recentment al costat de l’església de Sant Pere (fitxa núm. 30), l’aqüeducte 
de cal Pla (fitxa núm. 34) i dos elements destacats: la Bestorre (fitxa núm. 22) i el pont 
sobre el Llobregat (fitxa núm. 33).  

 

 

 

 

 

Colònia Gomis           Monestir de Montserrat 

 

 

 

 

 

 

Aqüeducte de cal Pla         La Bestorre 

En la categoria de patrimoni moble hi ha elements com la Font Gran (fitxa núm. 37) o 
monuments com els que trobem a l’entorn del monestir de Montserrat, col�leccions 
d’objectes com les de peces del cremallera (fitxes núm. 87 i 91) i, com a element 
destacat pel seu valor artístic i també simbòlic, la imatge de la marededéu de 
Montserrat (fitxa núm. 58). 

 

 

 

 

 

La Font Gran     Col�lecció de peces del cremallera 
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Imatge marededéu de Montserrat  Sant Domènec 

Entre el patrimoni immaterial destaquen les manifestacions festives, algunes de més 
antigues, com el ball del Bo-Bo (fitxa núm. 93) i d’altres de més contemporànies, com 
la fira de la coca i el mató (fitxa núm. 44) i elements com l’Escolania de Montserrat 
(fitxa núm. 141) o el Virolai (fitxa núm. 140). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fira de la coca i el mató 

A l’apartat de patrimoni natural destaca el Parc Natural de Montserrat (fitxa núm. 50), i 
zones d’interès com ara fonts o camins. Hi ha dos especímens botànics singulars: els 
dos plàtans que hi ha al nucli urbà de Monistrol (fitxes núm. 75 i 76). 

 

 

 

 

 

 

Parc Natural de Montserrat     Plàtan d’en Gibert 
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Finalment, l’apartat amb menys elements inventariats és el patrimoni documental. Per 
la seva importància, hi destaca el Llibre Vermell de Montserrat (fitxa núm. 82).  

Estat de conservació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estat de conservació de més de la major part dels elements inventariats és bo. Entre 
aquests hi ha habitatges (que s’utilitzen habitualment), festes vigents i llegendes 
conegudes, entre d’altres. També cal tenir en compte la tasca que realitza l’abadia 
de Montserrat en la conservació dels elements que hi ha a l’entorn del monestir i la 
muntanya. Encara que siguin minoritaris els elements en un estat de conservació dolent 
o regular, cal tenir-los en compte, ja que hi ha alguns prou significatius, com la Bestorre 
o alguns edificis. A l’apartat “Recomanacions” de la memòria es proposen mesures en 
relació a aquests elements.  

Protecció: 

Hi ha una part  important d’elements amb protecció legal (agrupats sota les diferents 
figures), segons les categories descrites en l’apartat “Protecció legal” d’aquesta 
memòria. Entre aquestes elements n’hi ha de BCIN, i d’altres elements relacionats amb 
el patrimoni natural especialment (el Parc Natural de Montserrat –fitxa núm. 50- o el 
plàtan d’en Gibert – fitxa núm. 76) 

3.3.2. Anàlisi per categories 

Patrimoni relacionat amb l’aigua 

L’aigua és un element imprescindible per la vida, i no sempre a l’abast dels qui la 
necessiten, és per aquest motiu que la seva presència o absència està estretament 
lligada a la fesomia d’un indret, ja que determina l’existència o no de cultius (i el tipus), 
la presència de nuclis habitats... L’aigua no es va canalitzar fins fa relativament poc 
temps, i fins aleshores era vital tenir-la ben a prop, ja que d’aquest fet depenia la 
subsistència de persones, animals i cultius.  

Les fonts poden ser naturals (indrets on l’aigua subterrània brolla o surt a la superfície) o 
canalitzades, i en relació a elles no només s’ha de tenir en compte el seu aspecte vital, 
sinó el social, ja que en temps on no hi havia altres distraccions eren habituals les 
fontades o reunions al voltant de les fonts per gaudir del lleure, per aquest motiu 
alguna d’elles es va ajardinar o es va habilitat algun espai proper amb bancs... Al 
voltant de les fonts també eren habituals els abeuradors (perquè els animals poguessin 
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beure) o els safareigs (perquè les dones poguessin fer la bugada). Amb el pas del 
temps les fonts naturals es van anar canalitzant, i permeten l’arribada de l’aigua a 
altres punts. De les antigues fonts, algunes encara es conserven, però n’hi ha d’altres 
desaparegudes o colgades, ja sense ús i fins i tot difícils de localitzar, atès que no 
abunden les referències. 

La principal font de Monistrol és la Font Gran (fitxa núm. 37), que abasteix el nucli urbà  

En relació a l’aigua, cal tenir en compte el seu trasllat, amb canalitzacions antigues o 
més noves, i amb elements com aqüeductes, que permetien salvar depressions de 
terreny més o menys importants.  

Per últim, també es poden destacar altres elements relacionats amb l’aigua o el seu ús, 
com ara els safareigs.  

Patrimoni industrial 

Tal com s’ha descrit en l’apartat “Estructura econòmica” d’aquesta memòria, 
l’activitat industrial lligada a la filatura i al teixit de cotó era predominant a Monistrol 
des de mitjan del segle XIX. En queden algunes mostres d’aquest passat industrial, 
especialment la Colònia Gomis (fitxa núm. 29), i d’altres elements que queden recollits 
a l’apartat “Elements no inventariats”.  

En un recull de les principals indústries i comerciants del Bages, de l’any 1929, es 
recullen algunes dades referents a Monistrol: 

Fàbriques de filatures: Francisco Coma y Freixa; Puig i Font, S. en C. 

Fàbriques de “hielo cristalizado”: Vancells y Cª 

Fàbriques de pastes per a sopa: La Montserratina 

Fàbriques de teixits de cotó: Puig i Font, S. en C. 

En relació al patrimoni industrial i alhora amb el patrimoni relacionat amb l’aigua 
trobem restes de diferents rescloses al riu Llobregat, que servien per elevar el nivell de 
l’aigua i derivar-la fora del seu llit.  

Patrimoni relacionat amb el transport 

Per la seva situació geogràfica i la proximitat al Monestir de Montserrat, hi ha dos 
mitjans de transport força singulars, que han generat un patrimoni característic: el 
cremallera i el funicular aeri. 

El funicular aeri va ser inaugurat el 1930, i malgrat que durant un temps no va circular 
degut als desperfectes ocasionats per la Guerra Civil, avui dia presta servei amb les 
instal�lacions originals.  

La línia del cremallera va inaugurar-se el 6 d’octubre de 1892. Amb el pas dels anys es 
va anar renovant la maquinària, es construeixen les diferents estacions..., fins que el 25 
de juliol de 1957 es produí un tràgic accident que provocà que, uns anys més tard, es 
clausurés la línia. Als anys setanta es van subhastar les vies i el ferro del pont de ferro 
que creuava el riu Llobregat (avui només queden les bases), i no va ser fins a finals del 
segle passat que s’estudià la viabilitat per instal�lar el nou cremallera que avui torna a 
funcionar.  



 
Mapa del patrimoni cultural. Monistrol de Montserrat. 
Memòria.  
  - 30 - 

El patrimoni lligat als mitjans de transport és nombrós: des de les estacions de ferrocarrils 
a infraestructures com el pont de ferro, o elements com els oficis (maquinista...) i 
costums com el gos de la casilla.  

Patrimoni religiós  

L’existència de la religiositat associada a la muntanya de Montserrat ha proporcionat 
una gran quantitat d’elements patrimonials relacionats amb la religiositat.  

La majoria d’aquests elements apareixen recollits en l’Arxiu fotogràfic Gavín, que recull 
tots aquests: 

o Sant Benet (erm. - s/c) 
o Sant Salvador (erm. - ruïnes) 
o Sant Antoni (erm. - habitatge) 
o Sant Jeroni (erm.) 
o Santa Anna (erm. - ruïnes) 
o Sant Domenec (cp. De les Germanes Dominiques de l'Anunciata, sota la 

plaça del monestrir) 
o Sant Pere (e.p.) 
o El Sant Àngel (erm. Dnp) 
o Sant Pere de Vilamarics (cp. Ruïnes) 
o Sant Antolí 
o La Degollació de Sant Joan Baptista (cp de la Calsina) 
o La Mare de Déu del Roser 
o Santa Maria de Montserrat  
o La Mare de Déu de Montserrat i Sant Jordi 
o Sant Joan Baptista (cp a l'entrada del cambril, ja desapareguda, dins el 

monestir) 
o Sant Plàcid i els Màrtirs Benedictins(cp a la criota, dins el monestir)  
o Sant Iscle i Santa Victòria) 
o El Baptisteri 
o Sant Fructuós 
o Sant Joan Baptista, Sant Ignasi de Loiola i Sant Antoni M. Claret 
o Sant Pau 
o Sant Josep 
o Sant Martí i Sant Lluc 
o La Mare de Déu de Montserrat (cp) 
o La Mare de Déu de Montserrat (cp abacial, dins el monestir)  
o La Mare de Déu de Montserrat (cp del terç de requetés) 
o Els Sants Apòstols 
o La Santíssima Trinitat 
o La Santa Creu i Santa Elena 
o Sant Dimas 
o La Santíssima Trinitat  

A part d’aquests elements hi ha altres mostres de devoció i religiositat, com ara goigs i 
elements litúrgics, tradicions...,  però també el camí romeu i el pont sobre el Llobregat 
poden relacionar-se amb la religió (eren utilitzats pels pelegrins que es dirigien al 
monestir). 

3.4. Altres inventaris 

El patrimoni de Monistrol de Montserrat (de forma més o menys global) ja havia estat 
recollit en inventaris previs: 

• Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.  



 
Mapa del patrimoni cultural. Monistrol de Montserrat. 
Memòria.  
  - 31 - 

• Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya.  

• Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu. 

• Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.  

• Arxiu Gavín.  
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4. LLISTATS D’ELEMENTS FITXATS  
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4.1. Relació numèrica d’elements fitxats 

Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit  Tipologia 
 1 Palau Prioral 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 2 Ermita de l'Àngel 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 3 Sant Antolí 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 4 El Roser 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 5 Sant Pere de Monistrol 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 6 Sant Pere de Vilamarics 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 7 Can Cros 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 8 Can Japus 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 9 Hostal de la Creu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 10 Can Comes 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 11 Can Cavaller 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 12 Can Carlí 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 13 Can Gibert 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 14 Casa Cal Tupinamba. Carrer de Sant Joan, 17. 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 15 Casa del doctor Juncà - cal Roig 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 16 Casa del carrer Julià Fuchs, 29 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 17 Casa al carrer de Sant Pere, 4 / carrer de Montserrat, 22 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 18 Santa Maria de Montserrat 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 19 CEIP Sant Pere ("Escoles Noves") 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 20 Estació dels Ferrocarrils Catalans: Monistrol Enllaç 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 21 Antiga casa de la vila 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit  Tipologia 
 22 La Bestorre 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 23 Cases del carrer dels Espilons 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 24 Cases del carrer de Sant Joan 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 25 Cases del carrer de Julià Fuchs o Viserta 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 26 Plaça del Bo-Bo. 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 27 Plaça de la Font Gran 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 28 El Pontet; corraló del carrer de Manresa 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 29 Colònia Gomis 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 30 Enterraments a Sant Pere de Monistrol 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 31 Enterraments a Sant Pere de Vilamarics 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 32 Tram del camí ral: camí dels tres quarts 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 33 Pont sobre el Llobregat 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 34 Aqüeducte de cal Pla 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 35 Aeri de Montserrat 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 36 Monument a Julià Fuchs 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 37 La Font Gran 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 38 Imatges de Monistrol i de Montserrat al Fons Salvany 3.1 Patrimoni documental Fons imatges 
 39 Llibre dels Administradors de Sant Sebastià 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 40 Festa de Sant Sebastià 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 41 Processó de Corpus 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 42 Carnaval 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 43 Festa Major d'estiu 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 44 Fira de la coca i del mató 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 45 Fonedors de campanes 4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit  Tipologia 
 46 La ma morta dels Espilons 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 47 El Cavall Bernat 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 48 Troballa de la imatge de la Moreneta 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 49 Fer esquellots als vidus que es casaven 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 
 50 Parc natural de Montserrat 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 51 El dit gros (El cavall Bernat) 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 52 La Mentirosa 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 53 Via Crucis del monestir de Santa Maria de Montserrat 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 54 Sant Iscle i Santa Victòria 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 55 L'abat Oliba 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 56 Creu gòtica 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 57 Portal romànic de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 58 Marededéu de Montserrat 2.2 Patrimoni moble Objecte 
 59 Escala de l'Enteniment (Ramon Llull) 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 60 Ajuntament 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 61 Restes del claustre gòtic del monestir de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 62 Camí de la Santa Cova (inici) i Rosari Monumental 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 63 Sepulcre de don Joan d'Aragó 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 64 Sepulcre de Bernat de Vilamarí 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 65 Places del monestir 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 66 Camí dels Degotalls 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 67 Sant Dimes 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 68 Sant Salvador 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 69 Sant Benet 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit  Tipologia 
 70 Cel·les 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 71 Fons de la Biblioteca de Montserrat 3.3 Patrimoni documental Fons bibliografic 
 72 Fons del Museu de Montserrat 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 73 Gegants de Viserta 2.2 Patrimoni moble Objecte 
 74 Aplec de l'11 de setembre 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 75 Plàtan de la plaça Carles Amat 5.2 Patrimoni natural Especimens botànics 
 76 Plàtan d'en Gibert 5.2 Patrimoni natural Especimens botànics 
 77 Masia de la Graella 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 78 Font de les Guilleumes 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 79 Sant Jeroni 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 80 Regió de la Tebaida 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 81 Santíssima Trinitat 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 82 Llibre vermell de Montserrat 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 83 El fra Garí 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 84 Estació de ferrocarril: Monistrol Vila 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 85 Safareig 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 86 Antic pont del cremallera 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 87 Col·lecció de peces del cremallera 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 88 Col·lecció de premsa de can Banqué 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 89 Col·lecció municipal de pintura 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 90 Col·lecció de pintura d'Art i Esplai 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 91 Col·lecció d'Amics del Cremallera 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 
 92 Fons documental a l'Arxiu Comarcal del Bages 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 93 Ball del Bo-Bo 4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit  Tipologia 
 94 Façana de la basílica de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 95 Absis de la basílica de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 96 Altar del cambril de la Mare de Déu de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 97 Santa Anna 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 98 Santa Creu o de Santa Helena 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 99 Sant Antoni 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 100 Capella dels Apòstols 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 101 Mur antic sobre el monestir de Montserrat 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 102 Basílica de Montserrat 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 103 Camí de l'Ave Maria 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 104 Sant Jeroni 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 105 Tancat de bestiar 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 106 El Pinyó 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 107 El Piteu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 108 Les Escometes 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 109 Muralla de Montserrat 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 110 Escut de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 111 Hotel Abat Cisneros 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 112 Portal gòtic al monestir 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 113 Façana del monestir de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 114 Abastament hidràulic antic del monestir 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 115 Pedrís dels Bisbes 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 116 Els Degotalls 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 117 Camí de Dalt de les Canals 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit  Tipologia 
 118 Camí de l'Aigua 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 119 Drecera de l'Agrella (de la Graella) 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 120 Camí de l'Àngel 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 121 Drecera de les Guilleumes fins la Canal Plana 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 122 El Bisbetó 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 
 123 Camí dels pobres i escala dels francesos 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 124 Camí del monestir a Sant Jeroni pel Pla dels Ocells 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 125 Monument a Verdaguer 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 126 Monument a Anselm Clavé 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 127 Monument a Folch i Torres 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 128 Monument a Maragall 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 129 Monument a Pep Ventura 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 130 Ceràmica "Poema de cara als cims" 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 131 Plegària de Torras i Bages 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 132 Anunciació 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 133 Sant Domènec (monument a Domingo de Guzmán) 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 134 Baixrelleu de Joan XXIII 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 135 Sant Jordi 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 136 Sant Miquel 2.1 Patrimoni moble Element urbà 
 137 Fons documental de l'Arxiu de Montserrat 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 138 Gos de la casilla del cremallera 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 
 139 Llantions 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 
 140 El Virolai 4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
 141 Escolania de Montserrat 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit  Tipologia 
 142 Escut de Monistrol 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 143 Escut dels Riusec 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 144 Goigs de Sant Sebastià 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 145 Goigs de la Mare de Déu de Montserrat 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 146 Noms de les famílies 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 147 Escut del prior Vilaragut, a Sant Antolí 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 148 Escut del prior Vilaragut, al Palau Prioral 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 149 Escut del prior Jaume de Vivers, al palau prioral 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 150 Existència d'una Cova Santa 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 151 La Vall Mal 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 
 152 Imatge de Sant Pere 2.2 Patrimoni moble Objecte 
 153 Fons documental sobre l'empresa Roca Umbert 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 154 Escut de Monistrol 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 155 Barraca de vinya a les Cadiretes 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 156 Barraca de vinya, sota la serra de Canfranc 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 157 Barraca de vinya al camí del Piteu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 158 Barraca al Piteu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 159 Barraca de vinya al Piteu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 160 Font de Coll de Vaca 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 
 161 Cal Pla 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 162 Trull de can Gibert 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 163 Jaciment paleontològic del torrent del Fidené 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
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4.2. Relació tipològica d’elements fitxats 
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Codi Àmbit  Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Ajuntament 60 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Antiga casa de la vila 21 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Barraca al Piteu 158 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Barraca de vinya a les Cadiretes 155 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Barraca de vinya al camí del Piteu 157 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Barraca de vinya al Piteu 159 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Barraca de vinya, sota la serra de Canfranc 156 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Basílica de Montserrat 102 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Cal Pla 161 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Carlí 12 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Cavaller 11 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Comes 10 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Cros 7 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Gibert 13 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Japus 8 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa al carrer de Sant Pere, 4 / carrer de Montserrat, 22 17 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa Cal Tupinamba. Carrer de Sant Joan, 17. 14 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del carrer Julià Fuchs, 29 16 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Casa del doctor Juncà - cal Roig 15 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CEIP Sant Pere ("Escoles Noves") 19 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Cel·les 70 
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Codi Àmbit  Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.1 Patrimoni immoble Edifici El Pinyó 106 
1.1 Patrimoni immoble Edifici El Piteu 107 
1.1 Patrimoni immoble Edifici El Roser 4 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Ermita de l'Àngel 2 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Estació de ferrocarril: Monistrol Vila 84 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Estació dels Ferrocarrils Catalans: Monistrol Enllaç 20 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Hostal de la Creu 9 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Hotel Abat Cisneros 111 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Les Escometes 108 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Masia de la Graella 77 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Muralla de Montserrat 109 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Palau Prioral 1 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Sant Benet 69 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Sant Dimes 67 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Sant Iscle i Santa Victòria 54 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Sant Jeroni 104 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Sant Pere de Monistrol 5 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Sant Pere de Vilamarics 6 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Camí de la Santa Cova (inici) i Rosari Monumental 62 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer de Julià Fuchs o Viserta 25 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer de Sant Joan 24 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Cases del carrer dels Espilons 23 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Colònia Gomis 29 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic El Pontet; corraló del carrer de Manresa 28 
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Codi Àmbit  Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Plaça de la Font Gran 27 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Plaça del Bo-Bo. 26 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Places del monestir 65 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Santa Maria de Montserrat 18 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Via Crucis del monestir de Santa Maria de Montserrat 53 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Absis de la basílica de Montserrat 95 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Altar del cambril de la Mare de Déu de Montserrat 96 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Baixrelleu de Joan XXIII 134 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Camí de l'Ave Maria 103 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Ceràmica "Poema de cara als cims" 130 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Creu gòtica 56 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Escala de l'Enteniment (Ramon Llull) 59 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Escut de Monistrol 142 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Escut de Monistrol 154 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Escut de Montserrat 110 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Escut del prior Jaume de Vivers, al palau prioral 149 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Escut del prior Vilaragut, a Sant Antolí 147 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Escut del prior Vilaragut, al Palau Prioral 148 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Escut dels Riusec 143 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Façana de la basílica de Montserrat 94 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Façana del monestir de Montserrat 113 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Portal gòtic al monestir 112 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Portal romànic de Montserrat 57 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Restes del claustre gòtic del monestir de Montserrat 61 
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Codi Àmbit  Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Safareig 85 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Sepulcre de Bernat de Vilamarí 64 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Sepulcre de don Joan d'Aragó 63 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Tancat de bestiar 105 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Trull de can Gibert 162 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Capella dels Apòstols 100 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Enterraments a Sant Pere de Monistrol 30 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Enterraments a Sant Pere de Vilamarics 31 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Jaciment paleontològic del torrent del Fidené 163 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment La Bestorre 22 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Mur antic sobre el monestir de Montserrat 101 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Sant Antolí 3 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Sant Antoni 99 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Sant Salvador 68 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Santa Anna 97 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Santa Creu o de Santa Helena 98 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment Santíssima Trinitat 81 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil Abastament hidràulic antic del monestir 114 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil Aeri de Montserrat 35 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil Antic pont del cremallera 86 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil Aqüeducte de cal Pla 34 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil Pont sobre el Llobregat 33 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil Tram del camí ral: camí dels tres quarts 32 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Anunciació 132 
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Codi Àmbit  Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
2.1 Patrimoni moble Element urbà La Font Gran 37 
2.1 Patrimoni moble Element urbà L'abat Oliba 55 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Anselm Clavé 126 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Folch i Torres 127 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Julià Fuchs 36 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Maragall 128 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Pep Ventura 129 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Monument a Verdaguer 125 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Plegària de Torras i Bages 131 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Sant Domènec (monument a Domingo de Guzmán) 133 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Sant Jordi 135 
2.1 Patrimoni moble Element urbà Sant Miquel 136 
2.2 Patrimoni moble Objecte Gegants de Viserta 73 
2.2 Patrimoni moble Objecte Imatge de Sant Pere 152 
2.2 Patrimoni moble Objecte Marededéu de Montserrat 58 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció Col·lecció d'Amics del Cremallera 91 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció Col·lecció de peces del cremallera 87 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció Col·lecció de pintura d'Art i Esplai 90 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció Col·lecció de premsa de can Banqué 88 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció Col·lecció municipal de pintura 89 
2.3 Patrimoni moble Col.lecció Fons del Museu de Montserrat 72 
3.1 Patrimoni documental Fons imatges Imatges de Monistrol i de Montserrat al Fons Salvany 38 
3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons documental a l'Arxiu Comarcal del Bages 92 
3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons documental de l'Arxiu de Montserrat 137 

  



 
Mapa del patrimoni cultural. Monistrol de Montserrat. 
Memòria.  
  - 47 - 

Codi Àmbit  Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
3.2 Patrimoni documental Fons documental Fons documental sobre l'empresa Roca Umbert 153 
3.2 Patrimoni documental Fons documental Goigs de la Mare de Déu de Montserrat 145 
3.2 Patrimoni documental Fons documental Goigs de Sant Sebastià 144 
3.2 Patrimoni documental Fons documental Llibre dels Administradors de Sant Sebastià 39 
3.2 Patrimoni documental Fons documental Llibre vermell de Montserrat 82 
3.3 Patrimoni documental Fons bibliografic Fons de la Biblioteca de Montserrat 71 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives Aplec de l'11 de setembre 74 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives Carnaval 42 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives Festa de Sant Sebastià 40 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives Festa Major d'estiu 43 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives Fira de la coca i del mató 44 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives Processó de Corpus 41 
4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals Fonedors de campanes 45 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral El Cavall Bernat 47 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral El fra Garí 83 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral Existència d'una Cova Santa 150 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral La ma morta dels Espilons 46 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral La Vall Mal 151 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral Noms de les famílies 146 
4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral Troballa de la imatge de la Moreneta 48 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Ball del Bo-Bo 93 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa El Virolai 140 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari El Bisbetó 122 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari Escolania de Montserrat 141 
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Codi Àmbit  Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari Fer esquellots als vidus que es casaven 49 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari Gos de la casilla del cremallera 138 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari Llantions 139 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Camí de Dalt de les Canals 117 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Camí de l'Aigua 118 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Camí de l'Àngel 120 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Camí del monestir a Sant Jeroni pel Pla dels Ocells 124 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Camí dels Degotalls 66 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Camí dels pobres i escala dels francesos 123 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Drecera de l'Agrella (de la Graella) 119 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Drecera de les Guilleumes fins la Canal Plana 121 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes El dit gros (El cavall Bernat) 51 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Els Degotalls 116 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Font de Coll de Vaca 160 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Font de les Guilleumes 78 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes La Mentirosa 52 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Parc natural de Montserrat 50 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Pedrís dels Bisbes 115 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Regió de la Tebaida 80 
5.1 Patrimoni natural Zones d'interes Sant Jeroni 79 
5.2 Patrimoni natural Especimens botànics Plàtan de la plaça Carles Amat 75 
5.2 Patrimoni natural Especimens botànics Plàtan d'en Gibert 76 
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4.3. Relació onomàstica d’elements fitxats 

Denominació Codi Àmbit  Tipologia Núm. Fitxa 
 Abastament hidràulic antic del monestir 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 114 
 Absis de la basílica de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 95 
 Aeri de Montserrat 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 35 
 Ajuntament 1.1 Patrimoni immoble Edifici 60 
 Altar del cambril de la Mare de Déu de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 96 
 Antic pont del cremallera 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 86 
 Antiga casa de la vila 1.1 Patrimoni immoble Edifici 21 
 Anunciació 2.1 Patrimoni moble Element urbà 132 
 Aplec de l'11 de setembre 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 74 
 Aqüeducte de cal Pla 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 34 
 Baixrelleu de Joan XXIII 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 134 
 Ball del Bo-Bo 4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 93 
 Barraca al Piteu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 158 
 Barraca de vinya a les Cadiretes 1.1 Patrimoni immoble Edifici 155 
 Barraca de vinya al camí del Piteu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 157 
 Barraca de vinya al Piteu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 159 
 Barraca de vinya, sota la serra de Canfranc 1.1 Patrimoni immoble Edifici 156 
 Basílica de Montserrat 1.1 Patrimoni immoble Edifici 102 
 Cal Pla 1.1 Patrimoni immoble Edifici 161 
 Camí de Dalt de les Canals 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 117 
 Camí de la Santa Cova (inici) i Rosari Monumental 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 62 
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 Denominació Codi Àmbit  Tipologia Núm. Fitxa 
 Camí de l'Aigua 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 118 
 Camí de l'Àngel 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 120 
 Camí de l'Ave Maria 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 103 
 Camí del monestir a Sant Jeroni pel Pla dels Ocells 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 124 
 Camí dels Degotalls 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 66 
 Camí dels pobres i escala dels francesos 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 123 
 Can Carlí 1.1 Patrimoni immoble Edifici 12 
 Can Cavaller 1.1 Patrimoni immoble Edifici 11 
 Can Comes 1.1 Patrimoni immoble Edifici 10 
 Can Cros 1.1 Patrimoni immoble Edifici 7 
 Can Gibert 1.1 Patrimoni immoble Edifici 13 
 Can Japus 1.1 Patrimoni immoble Edifici 8 
 Capella dels Apòstols 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 100 
 Carnaval 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 42 
 Casa al carrer de Sant Pere, 4 / carrer de Montserrat, 22 1.1 Patrimoni immoble Edifici 17 
 Casa Cal Tupinamba. Carrer de Sant Joan, 17. 1.1 Patrimoni immoble Edifici 14 
 Casa del carrer Julià Fuchs, 29 1.1 Patrimoni immoble Edifici 16 
 Casa del doctor Juncà - cal Roig 1.1 Patrimoni immoble Edifici 15 
 Cases del carrer de Julià Fuchs o Viserta 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 25 
 Cases del carrer de Sant Joan 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 24 
 Cases del carrer dels Espilons 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 23 
 CEIP Sant Pere ("Escoles Noves") 1.1 Patrimoni immoble Edifici 19 
 Cel·les 1.1 Patrimoni immoble Edifici 70 
 Ceràmica "Poema de cara als cims" 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 130 
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 Denominació Codi Àmbit  Tipologia Núm. Fitxa 
 Col·lecció d'Amics del Cremallera 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 91 
 Col·lecció de peces del cremallera 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 87 
 Col·lecció de pintura d'Art i Esplai 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 90 
 Col·lecció de premsa de can Banqué 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 88 
 Col·lecció municipal de pintura 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 89 
 Colònia Gomis 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 29 
 Creu gòtica 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 56 
 Drecera de l'Agrella (de la Graella) 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 119 
 Drecera de les Guilleumes fins la Canal Plana 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 121 
 El Bisbetó 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 122 
 El Cavall Bernat 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 47 
 El dit gros (El cavall Bernat) 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 51 
 El fra Garí 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 83 
 El Pinyó 1.1 Patrimoni immoble Edifici 106 
 El Piteu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 107 
 El Pontet; corraló del carrer de Manresa 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 28 
 El Roser 1.1 Patrimoni immoble Edifici 4 
 El Virolai 4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 140 
 Els Degotalls 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 116 
 Enterraments a Sant Pere de Monistrol 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 30 
 Enterraments a Sant Pere de Vilamarics 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 31 
 Ermita de l'Àngel 1.1 Patrimoni immoble Edifici 2 
 Escala de l'Enteniment (Ramon Llull) 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 59 
 Escolania de Montserrat 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 141 
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 Denominació Codi Àmbit  Tipologia Núm. Fitxa 
 Escut de Monistrol 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 142 
 Escut de Monistrol 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 154 
 Escut de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 110 
 Escut del prior Jaume de Vivers, al palau prioral 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 149 
 Escut del prior Vilaragut, a Sant Antolí 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 147 
 Escut del prior Vilaragut, al Palau Prioral 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 148 
 Escut dels Riusec 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 143 
 Estació de ferrocarril: Monistrol Vila 1.1 Patrimoni immoble Edifici 84 
 Estació dels Ferrocarrils Catalans: Monistrol Enllaç 1.1 Patrimoni immoble Edifici 20 
 Existència d'una Cova Santa 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 150 
 Façana de la basílica de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 94 
 Façana del monestir de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 113 
 Fer esquellots als vidus que es casaven 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 49 
 Festa de Sant Sebastià 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 40 
 Festa Major d'estiu 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 43 
 Fira de la coca i del mató 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 44 
 Fonedors de campanes 4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals 45 
 Fons de la Biblioteca de Montserrat 3.3 Patrimoni documental Fons bibliografic 71 
 Fons del Museu de Montserrat 2.3 Patrimoni moble Col.lecció 72 
 Fons documental a l'Arxiu Comarcal del Bages 3.2 Patrimoni documental Fons documental 92 
 Fons documental de l'Arxiu de Montserrat 3.2 Patrimoni documental Fons documental 137 
 Fons documental sobre l'empresa Roca Umbert 3.2 Patrimoni documental Fons documental 153 
 Font de Coll de Vaca 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 160 
 Font de les Guilleumes 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 78 
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 Denominació Codi Àmbit  Tipologia Núm. Fitxa 
 Gegants de Viserta 2.2 Patrimoni moble Objecte 73 
 Goigs de la Mare de Déu de Montserrat 3.2 Patrimoni documental Fons documental 145 
 Goigs de Sant Sebastià 3.2 Patrimoni documental Fons documental 144 
 Gos de la casilla del cremallera 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 138 
 Hostal de la Creu 1.1 Patrimoni immoble Edifici 9 
 Hotel Abat Cisneros 1.1 Patrimoni immoble Edifici 111 
 Imatge de Sant Pere 2.2 Patrimoni moble Objecte 152 
 Imatges de Monistrol i de Montserrat al Fons Salvany 3.1 Patrimoni documental Fons imatges 38 
 Jaciment paleontològic del torrent del Fidené 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 163 
 La Bestorre 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 22 
 La Font Gran 2.1 Patrimoni moble Element urbà 37 
 La ma morta dels Espilons 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 46 
 La Mentirosa 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 52 
 La Vall Mal 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 151 
 L'abat Oliba 2.1 Patrimoni moble Element urbà 55 
 Les Escometes 1.1 Patrimoni immoble Edifici 108 
 Llantions 4.5 Patrimoni immaterial Costumari 139 
 Llibre dels Administradors de Sant Sebastià 3.2 Patrimoni documental Fons documental 39 
 Llibre vermell de Montserrat 3.2 Patrimoni documental Fons documental 82 
 Marededéu de Montserrat 2.2 Patrimoni moble Objecte 58 
 Masia de la Graella 1.1 Patrimoni immoble Edifici 77 
 Monument a Anselm Clavé 2.1 Patrimoni moble Element urbà 126 
 Monument a Folch i Torres 2.1 Patrimoni moble Element urbà 127 
 Monument a Julià Fuchs 2.1 Patrimoni moble Element urbà 36 
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 Denominació Codi Àmbit  Tipologia Núm. Fitxa 
 Monument a Maragall 2.1 Patrimoni moble Element urbà 128 
 Monument a Pep Ventura 2.1 Patrimoni moble Element urbà 129 
 Monument a Verdaguer 2.1 Patrimoni moble Element urbà 125 
 Mur antic sobre el monestir de Montserrat 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 101 
 Muralla de Montserrat 1.1 Patrimoni immoble Edifici 109 
 Noms de les famílies 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 146 
 Palau Prioral 1.1 Patrimoni immoble Edifici 1 
 Parc natural de Montserrat 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 50 
 Pedrís dels Bisbes 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 115 
 Plaça de la Font Gran 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 27 
 Plaça del Bo-Bo. 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 26 
 Places del monestir 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 65 
 Plàtan de la plaça Carles Amat 5.2 Patrimoni natural Especimens botànics 75 
 Plàtan d'en Gibert 5.2 Patrimoni natural Especimens botànics 76 
 Plegària de Torras i Bages 2.1 Patrimoni moble Element urbà 131 
 Pont sobre el Llobregat 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 33 
 Portal gòtic al monestir 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 112 
 Portal romànic de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 57 
 Processó de Corpus 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 41 
 Regió de la Tebaida 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 80 
 Restes del claustre gòtic del monestir de Montserrat 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 61 
 Safareig 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 85 
 Sant Antolí 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 3 
 Sant Antoni 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 99 
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 Denominació Codi Àmbit  Tipologia Núm. Fitxa 
 Sant Benet 1.1 Patrimoni immoble Edifici 69 
 Sant Dimes 1.1 Patrimoni immoble Edifici 67 
 Sant Domènec (monument a Domingo de Guzmán) 2.1 Patrimoni moble Element urbà 133 
 Sant Iscle i Santa Victòria 1.1 Patrimoni immoble Edifici 54 
 Sant Jeroni 5.1 Patrimoni natural Zones d'interes 79 
 Sant Jeroni 1.1 Patrimoni immoble Edifici 104 
 Sant Jordi 2.1 Patrimoni moble Element urbà 135 
 Sant Miquel 2.1 Patrimoni moble Element urbà 136 
 Sant Pere de Monistrol 1.1 Patrimoni immoble Edifici 5 
 Sant Pere de Vilamarics 1.1 Patrimoni immoble Edifici 6 
 Sant Salvador 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 68 
 Santa Anna 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 97 
 Santa Creu o de Santa Helena 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 98 
 Santa Maria de Montserrat 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 18 
 Santíssima Trinitat 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 81 
 Sepulcre de Bernat de Vilamarí 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 64 
 Sepulcre de don Joan d'Aragó 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 63 
 Tancat de bestiar 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 105 
 Tram del camí ral: camí dels tres quarts 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 32 
 Troballa de la imatge de la Moreneta 4.3 Patrimoni immaterial Tradicció oral 48 
 Trull de can Gibert 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 162 
 Via Crucis del monestir de Santa Maria de Montserrat 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 53 
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4.4. Elements no fitxats 

Hi ha un seguit d’elements que per les seves característiques calia que tinguessin fitxa 
essent els que s’han documentat al Mapa de Patrimoni Cultural. Durant la realització 
de l’inventari se n’han localitzat d’altres que no tenen fitxa pròpia; es tracta, en 
general, d’elements poc rellevants, desapareguts, no localitzats, seriats...  

No s’han fitxat els elements desapareguts o no localitzats, a excepció dels que estaven 
inclosos en altres catàlegs (en aquests casos, és necessària la inclusió de la seva fitxa). 
Molts elements han desaparegut per l’evolució i creixement del terme: masies 
deshabitades, antics forns de guix o calç... 

Tampoc s’han inventariat edificis de nova planta; només s’han fet fitxes d’edificis 
construïts abans del segle XX, i els fitxats del segle XX ho són per la seva singularitat o 
interès artístic, històric o cultural, o s’han fitxat com a conjunt d’edificis, no de forma 
individual.  

Les prescripcions tècniques del mapa indiquen que no s’han d’inventariar les entitats 
del municipi, que queden recollides a l’apartat 3.4.1. Entitats locals d’aquesta 
memòria.  

Finalment, destaquem que no s’han inclòs elements mobles que es troben dins el 
santuari i el monestir de Montserrat, perquè per si mateixos mereixerien un treball propi 
(i els seus propietaris ja disposen dels seus propis sistemes de control). 

Per deixar constància dels elements que, pels motius abans descrits, no s’han 
inventariat, en aquest apartat s’hi inclou una relació dels mateixos, seguint la mateixa 
classificació tipològica que a les fitxes (a l’apartat dedicat a les tècniques artesanals 
s’han inclòs diferents oficis relacionats amb el cremallera): 

  

Patrimoni immoble Edificis Col�legi dels Germans de la Salle / de les 
Germanes Dominiques. Els Germans de la Salle 
van arribar a Monistrol per contrarrestar la 
influència d’un grup de protestants. Van ser els 
fundadors d’una escola que van dirigir fins els 
anys setanta, i que des d’aleshores fins 
l’actualitat per les Germanes Dominiques. 

Cal Batlle. 

Cal Coma. Fàbrica situada a tocar del riu 
Llobregat. Durant els anys en els quals va estar 
en funcionament va ser gestionada per diverses 
empreses, com UNITESA o Andreu Amat.  

Cal Manel. Una antiga fàbrica que va cremar-
se. 

Cal Batalla. Es tracta d’un dels nuclis fabrils més 
antics de la conca del Llobregat. 

Rectoria de Sant Pere de Monistrol. 

“Torre de don Julián” o torre del Bacus. Xalet 
construït per l’enginyer Julià Fuchs, d’estil suís, 
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prop de l’estació del cremallera. 

Torre del cal Salvi. 

Cal Guinges. Casa enderrocada a causa del 
nou traçat de la carretera de Manresa. 

Capella de la Concepció. Situada a Viserta. Va 
ser enderrocada quan es traçà el nou camí del 
cementiri. 

Edifici de l’Ateneu Obrer Monistrolenc, 
enderrocat l’any 1982 per ordre municipal, 
degut al seu estat de conservació. L’Ateneu va 
ser fundat l’any 1921 per Bernardí Corral i 
Raimon Torroja; Tonet Santcristòfol es va fer 
càrrec del cafè en aquesta època.  

 Elements 
arquitectònics 

Font de la plaça del Bo-Bo. L’actual substitueix 
una anterior.  

Fresc a l’entrada de l’Ajuntament. Pintura al 
fresc, de l’any 1968, que reprodueix una vista de 
la vila de Monistrol, amb Montserrat al fons.  

Pintada de la CNT. A la façana posterior de can 
Cavaller, una pintada de grans dimensions amb 
la imatge de la CNT recorda la relació de la vila 
amb aquesta organització. 

Molí d’oli de cal Pla. Antigament hi havia 
diversos molins d’oli, necessaris ja que també hi 
havia oliverars. Estava situat en el lloc on avui hi 
ha una oficina bancària.  

Dovella al carrer Sant Joan. Antigament hi havia 
el costum de posar, en algunes dovelles o en 
llindes de portes o finestres, la data de 
construcció de l’edifici. En aquest cas, a més de 
la data (1562) hi ha una referència al seu autor, 
de la família Coll (mestres d’obres documentats 
durant segles). 

Safareig de ca l’Hospitaler. Era el lloc on 
s’anava a rentar la roba dels malalts. 

Safareig de l’Altra Banda. En aquest safareig 
feien la bugada els veïns d’aquesta zona. 

Murs, marges i trams de camí empedrats. 
Fragments de murs o marges de vinyes fets en 
pedra seca. Estan repartits per tot el terme 
municipal. En funció de l’indret on estiguin 
poden ser de major o menor alçada i/o 
amplada, o de materials diferents (pedra 
calcària, pedra molera...). 
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Jaciments 
arqueològics 

Ca l’Hospitaler. Restes d’una masia. 

Torre andalusí prop de l’ermita de Sant Antolí 
(desapareguda). Es parla que a Monistrol hi 
havia dues torres andalusins. La primera seria la 
Bestorre (de la qual pràcticament no queden 
restes d’aquest període), la segona estaria 
situada prop de Sant Antolí, de la qual no 
queden restes. Zoile Gibert, l’any 1824, la va 
descriure d’aquesta manera: “Eren construïdes, 
estes torres, en forma rodona de dins i de fora, 
parets molt gruixudes, hi havia una sola porta o 
portal per entrar-hi. De dins també tenien la 
forma rodona, i de la paret eixien unes pedres 
en forma d’escalons, les que anaven voltant la 
paret, i anant pujant amunt fins a arribar al més 
alt, on hi havia un fosat, que un home pogués 
passar librement, i per dits escalons se pujava, 
pués de la part de dintre quedava molt poc 
vàcuo. (...) La de S. Antolí era construïda de 
pedra amb argila, alta uns quaranta pams, i de 
mon temps la destruïren per utilitzar la pedra (...) 
que en la de Sant Antolí m’hi havia ficat vàries 
vegades per cerciorar-me de sa construcció”. 

 

Obra civil Rescloses de cal Manel, cal Comes i cal Gomis.  

 
Elements de pedra seca: Rasa al camí de la 
Creu. Les rases servien per conduir l’aigua de la 
pluja fins als torrents. Aquesta, en concret, està 
feta combinant pedres de margues blaves i 
grises amb pedres de gres, i es pot dividir en 
dues parts. La part de la rasa que rep l’impacte 
de l’aigua és formada per pedres de 
dimensions més grans que les del cantó per on 
no baixa l’aigua.  
 
Pedreres a la zona de Sant Antolí. Extracció de 
pedra per a construir cases... 

Marges i parets. N’hi ha de diferents tipus 
escampades pel municipi, generalment el seu 
ús era agrícola (entrades de vinyes, 
aprofitament del terreny per a l’agricultura...).  

Basses. En algunes vinyes i horts hi ha basses que 
s’utilitzaven per emmagatzemar aigua per si 
s’havia d’utilitzar. Actualment es troben en 
desús, ja que en general s’ha abandonat el 
terreny per a l’agricultura. 

Patrimoni moble Objectes Estendard de l’Orfeó Monistrolenc. Brodat en els 
tallers de can Jorba, de Manresa, segons el 
dibuix i disseny del pintor manresà Francesc 
Cuixart i Barjau. El motiu pictòric és l’escut de 
l’entitat incardinat amb el nom de l’entitat. 
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Elements 
urbans 

Monument cedit per antics alumnes dels 
Germans de la Salle.  

Fons 
d’imatges 

Fons d’imatges antigues a domicilis particulars. 
Moltes famílies conserven imatges antigues que, 
per si mateixes, no constitueixen un fons prou 
significatiu, però que sí que són importants com 
a conjunt. Entre aquests fons d’imatges 
destaquen el de David Blasco i Salvador Redó.  

Patrimoni 
documental 

Fons 
documentals 

Fons de l’empresa Ferrocarrils de Muntanya de 
grans pendents, s.a., a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya.  L’empresa es va crear a Barcelona 
el 31 de desembre de 1881, per a construir i 
explotar el ferrocarril cremallera de Monistrol de 
Montserrat. A l’Arxiu Nacional de Catalunya es 
conserva documentació generada entre 1928 i 
1952 i constituïda per accions de la Societat.  

Tècniques 
artesanals 

Maquinistes del cremallera: tenien la 
responsabilitat de fer arribar el tren al seu punt 
de destí a l’hora exacta. 
 
Caps de tren o revisors del cremallera: Els 
revisors anaven a la plataforma que tenien els 
vagons, on hi havia penjat un filferro que 
comunicava amb el xiulet de la màquina per si 
calia avisa d’algun perill. Com a revisors, la seva 
feina era una mica exposada: havien de passar 
per sobre del marxapeu que seguia de cap a 
cap el vagó. Agafat a unes nanses, el revisor 
havia de recórrer tot el tren i, a l’estació, obrir el 
vagó des de fora (per seguretat, els vagons no 
es podien obrir des de dins). 
 
Membres de la “brigada”: Encarregats de tenir 
la via arreglada, especialment quan hi havia 
hagut una pluges importants o despreniments 
de pedres.  

Patrimoni 
immaterial 

Tradició oral “A Montserrat, cop i nap; a Monistrol, nap i col”. 
Dita popular. 
 
Llegendes sobre els orígens mitològics de 
Montserrat.  

Patrimoni natural Zones 
d’interès 

Font Pudent. Font d’aigües sulfuroses que hi 
havia tocant el riu, i que actualment està 
colgada. 
 
Fonts al medi natural. Hi ha diferents fonts (no 
inventariades), que apareixen descrites en  
l’annex 1 d’aquesta memòria. 
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Torre del Bacus 
 

 
 

 Marges de pedra seca 

Tram camí empedrat 
 

 
 

Font de la plaça del Bo-Bo 
 

 

Pintada CNT 
 

 
 

Dovella al carrer de Sant Joan 
 

 

Monument alumnes Germans de la Salle 

 
 

Fonts al medi natural: Font del Baldiri 
 
 

 

4.4.1. Personatges. 

A l’hora de parlar de personatges il�lustres relacionats amb Monistrol de Montserrat, 
sorgeix el nom de Joan Carles i Amat, al qual hi ha dedicada una plaça a la vila.  
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Joan Carles i Amat va néixer el 1572 i morí el 1642. Fou escolà de Montserrat. Estudià 
medicina a València i va exercir la seva professió a Monistrol i autor de diverses obres 
mèdiques de gran difusió al segle XVII. A més a més, també va ser l’autor d’un mètode 
de guitarra (“Guitarra española”) i va escriure el recull “Quatre-cents aforismes 
catalans”, publicat a Barcelona l’any 1636. 

Tot i no ser fill de Monistrol, un altre personatge especialment reconegut pels 
monistrolencs és l’enginyer suís Julià Fuchs, que va encarregar-se de la portada 
d’aigua a la vila i de la construcció del ferrocarril cremallera de Montserrat. Un carrer 
de Monistrol porta el seu nom, i se li ha dedicat un bust.  

4.4.2. Entitats locals. 

A Monistrol hi ha una tradició associativa important, amb les següents entitats:  
 
Culturals: 

• ART I ESPLAI  

• BASTONERS DE MONISTROL DE MONTSERRAT DEL SAGRAT COR  

• CAU LA BESTORRE  

• COLLA DE DIABLES “ELS TRONATS”  

• COMISSIO DEL PUBILLATGE  

• ESBART MONISTROL DANSAIRE  

• GRALLERS I GEGANTERS DE VISERTA  

• GRUP DE CARAMELLES  

• ORFEÓ MONISTROLENC  

Esportives: 

• AMICS DE LA MOTO DE MONISTROL.  

• ASSOCIACIÓ DE VETERANS DE FUTBOL  

• ASSOCIACIÓ PESCA AMB CANYA  

• CLUB D'ESCACS MONISTROL  

• CLUB MUNTANYENC  

• PENYA BARCELONISTA MONTSERRAT-MONISTROL  

• SOCIETAT DE CAÇADORS  

Altres entitats: 

• AFUM  

• AMPA COL�LEGI SAGRAT COR  

• AMPA COL�LEGI SANT PERE  

• ASSOC. AMICS DEL CREMALLERA  

• ASSOC. CONTRA EL CANCER  



 
Mapa del patrimoni cultural. Monistrol de Montserrat. 
Memòria.  
  - 64 - 

• ASSOC. DE SANT SEBASTIÀ  

• ASSOC. DE VEÏNS DE LA BATANERA  

• ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL  

• ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONISTROL  

• COORDINADORA DE JUBILATS I PENSIONISTES  

• PENYA JOVE MONISTROL DE MONTSERRAT.  

• UNIÓ COMERCIAL, EMPRESARIAL I TURÍSTICA (UCET)  

4.4.3. Equipaments culturals: 

4.4.3.1. Nucli urbà 

• Can Gibert: casal cultural recentment habilitat. 

• Biblioteca municipal Antoni Estatuet, amb un punt públic d’accés a internet. 

4.4.3.2. Monestir de Montserrat 

• Museu de Montserrat 

• Arxiu de l’Abadia de Montserrat 
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5. ANNEX: Torrents i fonts al medi natural 
 
L’absorció de les aigües que emergeixen a Montserrat es realitza a la zona de 
Collbató, amb unes condicions de filtració òptimes, en canvi, les aigües absorvides a la 
part central de Montserrat no arriben a la base del relleu.  
 
Moltes de les fonts i deus del municipi pertanyen al torrent de les Guilleumes, el qual 
s’endinsa gairebé dos quilòmetres en el massís. En el primer nivell del torrent hi hauria 
les fonts de Collcabiró, Pastor, Janon i de les Guilleumes; exceptuant la darrera (fitxa 
núm. 78), són de cabal pobre i només ragen en època de pluges. En el segon nivell, 
conegut també com de Coll de Vaca, les fonts només ragen en èpoques de pluges 
abundants i seguides; en aquest nivell hi hauria del font de Coll de Vaca (fitxa núm. 
160). En el tercer nivell o de la Font Gran hi hauria les fonts de la Grella, dels Pellaires, la 
Font Gran (fitxa núm. 37) i la Mentirosa (fitxa núm. 52). En el quart nivell hi hauria la Font 
de la Canaleta.  
 
Hi ha altres deus, com la font de la Llofresa, la de la Capella, la del Cirerer, la del Baldiri 
o la de la Valentina, totes al mateix nivell que la Font Gran.  
 
En referència als torrents, a part del de les Guilleumes, també hi ha el de Santa Maria 
(que neix sota el cim de Sant Jeroni), el del Soldat, el de l’Escuder, el de la Valentina, el 
de Collcabiró, el de la Concepció, el del Salt, el del Tortuguer (o Riusec) i els torrents de 
l’Est. 
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INTERNET 

• www.escolania.cat Escolania de Montserrat. 

• www.montserratvisita.com Patronat de la Muntanya de Montserrat 

• www.idescat.net Institut d’Estadística de Catalunya 

• www.monistroldemontserrat.org Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

• www.gencat.cat Generalitat de Catalunya 
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• www.diba.cat Diputació de Barcelona 

• www.cremallerademontserrat.com Informació sobre aquest mitjà de transport, 
el Parc Natural i altres elements de Montserrat.  

• www.abadiamontserrat.net/catala/index.htm Abadia de Montserrat 

• www.trenscat.com/funis/aerimontserrat_ct.html Informació sobre el funicular 
aeri de Montserrat 

• www.trenscat.com/montserrat/ Informació sobre el funicular aeri i el cremallera 
de Montserrat 

• www.aeridemontserrat.com Pàgina oficial de l’aeri de Montserrat 

• www.ccbages.cat/monistroldemontserrat Consell Comarcal de Bages 

• www.geocities.com/francescroma/uab6.htm Informació sobre les ermites de 
Montserrat 
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