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1.- PRESENTACIÓ
El present treball ha estat realitzat a petició de l’Ajuntament de Monistrol de Calders i
ha comptat amb el suport i el finançament de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de
la Diputació de Barcelona. Les bases per a la seva realització van ser acordades en el
conveni subscrit per ambdues administracions, en el marc del programa de Mapes del
Patrimoni Local que gestiona l’OPC. L’OPC ofereix un servei especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural, en el qual hi ha l’elaboració dels Mapes de Patrimoni Cultural, inclòs dins el programa d’Estudis i Projectes que s’ofereixen en el
marc del Catàleg de suport als serveis i activitats locals, als municipis de la Diputació
de Barcelona.
Els objectius dels mapes són:
-

La recollida intensiva de dades georeferenciades

-

La valoració dels elements immobles, mobles, documentals, immaterials i del
medi natural, que conformen el conjunt del patrimoni cultural i natural del municipi

-

La creació d’una eina que faciliti la gestió i l’establiment de polítiques i de mesures per a la seva protecció i conservació

-

La planificació d’accions de difusió i rendibilització social del patrimoni cultural

La realització del Mapa del Patrimoni Cultural de Monistrol de Calders ha estat encarregada a la historiadora Sara Simon Vilardaga per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a partir de la petició efectuada per l’Ajuntament de
Monistrol de Calders a la Diputació de Barcelona. En l’elaboració dels treballs
d’execució del mapa s’ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Monistrol de
Calders, que ha posat i ha facilitat els mitjans tècnics i humans necessaris per a la
seva elaboració.
L’execució del mapa inclou l’elaboració de la present memòria tècnica, que aporta els
resultats de la recerca i la valoració dels elements que configuren el patrimoni cultural i
natural del municipi de Monistrol de Calders junt amb l’aportació d’un seguit de dades
complementàries, segons els criteris establerts per l’Oficina de Difusió del Patrimoni.
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Agraïments

En la realització d’aquest mapa s’ha comptat amb l’ajuda i col·laboració de diverses
persones a les quals es vol agrair la seva disponibilitat i participació, els seus coneixements sobre el municipi han estat cabdals per a l’elaboració del present recull
d’elements patrimonials. En aquest sentit, cal fer una menció a l’Ajuntament de Monistrol de Calders, tant per l’interès mostrat com per les gestions realitzades, així com
també per oferir-nos les dependències municipals per treballar i facilitar les gestions; a
l’alcalde i regidor de cultura, Sr. Artur Argelaguer, i molt especialment a la resta de
personal administratiu i tècnic del consistori, junt amb totes aquelles persones vinculades al Consistori que d’una manera o altra han col·laborat i facilitat informació. En
aquest mateix sentit, també una menció especial a l’arxivera municipal, la Sra. Patrícia
Álvarez, qui ha facilitat totes les dades i consultes en relació a l’arxiu municipal i als
fons d’interès per la realització del mapa.
Mereix una especial referència el Sr. Gustau Erill, veí de Monistrol de Calders, regidor
de l’Ajuntament, molt bon coneixedor del patrimoni del municipi, estudiós de diverses
temàtiques històriques i patrimonials, entre altres, coautor d’un llibre sobre Monistrol
de Calders1 i d’un ampli i extens recull d’elements patrimonials, en especial de barraques de pedra seca recollides en gran part al web Xeròlit i a Wiquipedra, el qual també
ha realitzat una important i continuada recerca documental per diversitat d’arxius públics i privats i que ha estat de gran ajuda per l’elaboració del present mapa; un agraïment a la seva atenció, amabilitat i predisposició en proporcionar dades d’interès i fotografies, en acompanyar en la visita a diversos indrets, facilitar informació per localitzar elements i/o el contacte amb altres persones d’interès pel treball.
D’altra banda, cal destacar també la col·laboració de totes aquelles persones, la majoria veïns i veïnes del municipi, propietaris o antics residents, i en particular a les persones residents als masos de Rubió, Rossinyol, el Bosc i la Coma, entre d’altres. De fet,
un agraïment molt especial a totes i cadascuna de les persones que han obert les portes de casa seva, que han dedicat part del seu temps a explicar fets, vivències, records,.. i que han facilitat informació sobre el municipi.

1

ERILL I PINYOT, G.; GUAL I PURTÍ, J.; MANENT I ORISTRELL, Ll. (2006): Monistrol de Calders. El poble dels pagesos
enginyers. Edita: Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
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Agrair també les facilitats rebudes per part de Mn. Lluís Ruiz, en la visita a l’església
parroquial de Sant Feliu de Monistrol i a la rectoria, antic mas Guardiola.
D’altra banda, esmentar també, el Sr. Jordi Miralles, tècnic de la Diputació de Barcelona, qui ha facilitat dades i informacions d’interès, i a la resta de personal tècnic de la
Diputació de Barcelona, de la mateixa Oficina de Patrimoni Cultural i d’altres departaments, que han facilitat dades sobre els goigs, fons documentals, paleontologia, entre
altres. També agrair la col·laboració de totes i cadascuna de les persones a les quals
s’han s’ha realitzat consultes, al Sr. Rafel Ginebra, arxiver i bibliotecari de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, al Sr. Marc Torres, director de l’Arxiu Comarcal de Manresa,
a les persones que gestionen, coordinen i col·laboren en el web Wiquipedra i
l’Observatori del Paisatge de Catalunya. A nivell d’execució del treball, cal fer una referència directa i especial a aquelles persones que han participat i col·laborat en diversos aspectes o moments de desenvolupament del treball, especialment a l’historiador
Lluís Bonet.

2.- METODOLOGIA
En aquest capítol s’exposa la metodologia que s’ha seguit en la realització de
l’inventari i en l’elaboració de la present memòria. En aquest mateix apartat s’expliquen
els criteris de selecció amb els que s’ha elaborat el llistat inicial d’elements a inventariar i seguidament s’aporta una breu descripció de la fitxa de registre utilitzada, concretament el model proporcionat per l’OPC de la Diputació de Barcelona. Un segon apartat exposa les diferents fases del treball realitzat i el seu desenvolupament cronològic,
des de l’elaboració del mencionat llistat fins a la redacció de l’informe final. Finalment,
es dedica un darrer bloc a donar a conèixer les fonts i arxius consultats durant la recerca efectuada.
2.1.- Criteris de selecció

Els criteris de selecció emprats són els que es defineixen al “Plec de condicions tècniques per a la realització de mapes del patrimoni cultural”, establert per l’OPC de la
Diputació de Barcelona. L’objectiu principal és la recollida exhaustiva de dades del
patrimoni cultural de Monistrol de Calders, incloent tots els elements susceptibles
d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars del municipi, pels seus valors històrics,
artístics, simbòlics o identitaris, segons els criteris establerts per l’OPC. Així, en la se6

lecció de les fitxes que composen el mapa s’ha procurat aplegar el màxim nombre
d’elements definidors dels trets característics del terme municipal incloent-hi tots
aquells que poden tenir un valor patrimonial històric o de diferenciació del lloc, i que en
conjunt aporten una visió global del patrimoni local. I des del punt de vista concret de
cada element, s’ha procurat obtenir la informació necessària per tal de valorar-lo en la
seva individualitat i en el conjunt del territori; cal tenir en compte que en alguna ocasió
les dades queden acotades a la pròpia informació disponible i també a les possibilitats
reals de recollir aquestes dades.
Cal anotar que no s’han fitxat tots els elements detectats sinó que s’ha fet una selecció
seguint els criteris següents:
-Tots aquells elements patrimonials que estan contemplats en altres inventaris, bàsicament els que ha realitzat la Generalitat de Catalunya, és el cas de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. S’han inclòs tots aquells elements que tenen alguna figura de protecció.
-Com s’ha esmentat, s’han fitxat els elements immobles, mobles o naturals destacables per singularitat històrica, artística, etnològica, identitària o simbòlica. Concretament s’ha seleccionat i inventariat un nombre rellevant de cases o edificis d’habitatge
existents al terme municipal. Dins la tipologia d’edificis, s’ha inclòs una mostra significativa de barraques de pedra seca.
-Aquells fons documentals d’accés públic amb un contingut específic remarcable a
nivell individual o per al conjunt del municipi.
-Aquelles manifestacions festives o tradicions que es consideren representatives i
identificadores del municipi.
Així doncs, com a figures fitxades s’han inclòs els elements més representatius del
municipi que ofereixen una visió del conjunt del patrimoni local. Tot i això, hi ha un seguit d’elements no fitxats, inclosos en l’apartat 4.2., els quals cal tenir presents en el
conjunt del patrimoni cultural de Monistrol de Calders ja que les raons per no haver
estat fitxats són diverses. De fet, estem davant un estudi plantejat com una eina oberta
i així s’ha de contemplar, ja que noves investigacions, altres valoracions, etc., poden
suposar l’enriquiment d’aquest estudi, tant pel que fa a la modificació de continguts
com a afegir nous elements, com, per contra, haver-ne de suprimir algun per motius
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diversos com la seva desaparició o canvis de criteri. També s’ha de valorar en el mateix sentit, respecte de les perspectives patrimonials que conté el treball, cal considerar-lo com un punt de partida per afavorir la recerca i la gestió del patrimoni, tot generant sinergies que el posin en valor i que paral·lelament en suposin un millor aprofundiment, que es reflecteixi en la seva ampliació i conseqüent evolució.
Cal tenir present que l’objectiu principal d’aquest estudi no és la realització d’una tasca
de recerca estricta, ni tampoc té la pretensió de fer una història del municipi, ni es tracta d’un instrument normatiu. En aquesta línia, és bo remarcar que no és un estudi en el
sentit de catàleg de patrimoni arquitectònic ni té cap lligam amb la protecció urbanística dels béns ni és un instrument cadastral o que comporti accions sobre taxes o impostos.
El conjunt del mapa, incloent aquesta memòria, és una eina que permet tenir un coneixement global del patrimoni cultural del municipi i que faciliti la presa de decisions que
en relació a aquest es vulguin dur a terme; especialment respecte de la gestió i planificació de polítiques culturals i/o patrimonials futures, com poden ser elaborar propostes
de difusió, de rendibilització social, de conservació i protecció, a més de poder fer certes previsions a nivell de presa de decisions a nivell urbanístic, entre moltes altres actuacions.
2.2.- Elements no inclosos en el mapa

Anteriorment s’ha fet menció d’un apartat específic referent a “elements no fitxats” per
raons diverses, raons que s’exposen en l’apartat corresponent (4.2). Altrament, hi ha
una sèrie d’elements que no s’han d’incloure en el Mapa del patrimoni com a fitxa, seguint les directrius de l’OPC. En aquest sentit, els elements que no s’han de fitxar mai
són els casos d’entitats i associacions culturals, socials o esportives; festivals i altres
esdeveniments culturals no festius; biblioteques o altres equipaments culturals; l’escut
municipal; personatges il·lustres o esdeveniments. Tal i com s’especifica en el plec de
prescripcions tècniques, els Mapes del patrimoni cultural són inventaris d’elements del
patrimoni cultural i no un cens de recursos culturals del municipi. No es tracta, doncs,
de documentar l’activitat o l’agenda cultural, sinó allò que té un plus de component
patrimonial, històric o tradicional, ja sigui material o immaterial.
Es pot donar el cas d’haver de reflectir la importància d’una entitat determinada per la
seva implantació o antiguitat. En aquest cas es pot fer fitxant una activitat tradicional o
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festiva que organitzi aquesta entitat, o fent la fitxa del seu arxiu o del seu fons documental o, fins i tot, documentant la seva seu, encara que l’edifici com a tal no tingui
suficient importància arquitectònica.
2.3.- Descripció de la fitxa del mapa de l’OPC

La fitxa emprada per a realitzar el Mapa del Patrimoni Cultural del municipi ha estat
dissenyada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i constitueix un model de referència aplicat en el conjunt de mapes que promou aquesta institució. De fet, la fitxa es gestiona mitjançant una base de dades Microsoft Office Access
2000, a través d’una aplicació que ha estat igualment dissenyada per l’OPC, on el mapa rep el tractament per tal d’assolir el format final de consulta.
Respecte del contingut de la fitxa, cal destacar la seva gran versatilitat i la variabilitat
dels seus camps; no debades, es tracta d’un instrument útil per a registrar informació
relativa a categories de patrimoni diverses i força complexes. HI ha diferents tipus de
camps:
-

Obligatoris/no obligatoris: els primers sempre s’han d’omplir; els segons quan
es disposi d’informació

-

Tancats/oberts: els primers disposen d’una llista desplegable amb opcions definides per l’OPC; en els segons la redacció és lliure

-

Limitats/extensibles: tots els camps tenen un espai limitat, però n’hi ha alguns
(com “descripció”, “observacions”, “història”, “bibliografia”) en què es permet
una extensió de redacció fins a 4.000 caràcters.

Els elements fitxats es poden classificar en cinc àmbits generals i en diverses tipologi-

ÀMBIT

es:
1. PATRIMONI

2. PATRIMONI

3.

IMMOBLE

MOBLE
2.1.-

TIPOLOGIA

1.1.- Edifici
1.2.-

Conjunt

arquitectònic
1.3.-

Element

arquitectònic

Element

urbà
2.2.- Objecte
2.3.- Col·lecció

PATRIMONI

4. PATRIMONI

5. PATRIMONI

DOCUMENTAL

IMMATERIAL

NATURAL

3.1.-

4.1.- Manifes-

5.1.-

d’imatges

tació festiva

d’interès

3.2.- Fons do-

4.2.-

5.2.-

cumental

artesanal

3.3.- Fons bibli-

4.3.-

ogràfic

oral

Fons

Tècnica

Zona
Espèci-

men botànic

Tradició
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1.4.- Jaciment

4.4.- Música i

arqueològic

dansa

1.5.- Obra civil

4.5.- Costumari

En el resultat final cada fitxa es veu reflectida en un plànol d’ubicació on, a través
d’una simbologia específica, podem identificar l’àmbit a què correspon aquella fitxa; a
més, cada una d’aquestes fitxes es pot associar amb un màxim de tres fotografies que
il·lustrin l’element en qüestió.

2.4.- Les fases del treball

La realització del Mapa del patrimoni cultural s’ha desenvolupat en tres fases principals:
-

Fase 1: Recopilació prèvia de dades, bàsicament a partir de la bibliografia existent, i definició del llistat d’elements a fitxar.

-

Fase 2: Realització del treball de camp, basat en la localització i visita a cadascun dels elements, recollida de dades (documentals, orals, etc.) i registre fotogràfic per a la posterior elaboració de les fitxes.

-

Fase 3: Treball de gabinet, en el qual es contrasten les dades proporcionades
pel treball de camp amb la documentació existent; introducció de la informació
a la base de dades i redacció de la memòria final.

Cronològicament, cadascuna de les fases mencionades s’ha desenvolupat de la
següent manera:
2.4.1.- Recopilació prèvia de dades (Fase 1)
a) Buidat bibliogràfic i consulta de documentació oficial de diversa índole, com ara
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya (o
Carta Arqueològica de la Generalitat de Catalunya), Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, el Pla general d’ordenació urbana de Monistrol de
Calders (Revisió del pla general d’ordenació urbana municipal de Monistrol de Cal-
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ders), aprovat per Urbanisme en data 20 d’abril de 1988, per l’Ajuntament de Monistrol
de Calders el 12 de maig de 1988, i acord definitiva de 14 de febrer de 1990.
Cal fer esment també a la recollida d’informació oral; que en aquest cas i en la primera
fase ha estat sobretot proporcionada per persones vinculades al consistori. Aquest
tipus de recull de dades és realitzada però, al llarg de tot el procés del treball.
El buidatge de la bibliografia existent, les obres publicades directament sobre el municipi i facilitades pel propi Ajuntament de Monistrol o altres obres consultades sobretot a
través de la xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, incloent bibliografia
sobre els municipis limítrofs, la comarca o altres obres de temàtiques específiques.
D’altra banda, també ha proporcionat informació bibliogràfica d’interès, la consulta i
buidatge de diverses revistes d’àmbit comarcal i/o local, com Dovella, el Clot, o altres.
b) Definició del llistat de possibles elements a fitxar. L’elaboració d’aquesta relació
d’elements va ser consensuat posteriorment amb els tècnics de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona i amb els membres de l’Ajuntament de Monistrol
de Calders.
Tot i la necessitat de disposar d’una llista definida sobre la qual desenvolupar el treball
de camp, aquesta relació no es va considerar definitivament tancada fins que no es
finalitzà la segona fase de l’inventari, ja que durant aquesta s’han identificat nous elements inventariables, alhora que d’altres s’han eliminat. Cal tenir present, que fins a
darrer moment, s’ha tingut notícies de nous possibles elements a fitxar, alguns dels
quals s’ha cregut adequat incloure.
c) Es va definir una primera estratègia a seguir en el desenvolupament del treball de
camp pròpiament dit. Distribuint el municipi en zones de treball, bàsicament per rendibilitzar al màxim les visites, especialment tenint en compte les característiques físiques
del municipi.
d) Es va intentar establir els primers contactes amb les persones que podien proporcionar informació útil per a la realització de les fitxes, com historiadors locals, institucions, responsables d’entitats culturals, alguns propietaris de masies, amb les persones
que s’encarreguen de les esglésies del municipi, entre d’altres.
2.4.2.- Treball de camp (Fase 2)
a) El treball de camp s’ha dut a terme al llarg de tot el període de desenvolupament del
treball, tot i que s’ha procurat concentrar les gran majoria de visites en uns períodes
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específics; en concret, els primers mesos de desenvolupament del treball i, especialment, durant gran part de tota la tardor i hivern, moment en que es van fer la majoria
de les visites. Un darrer grup de part d’aquestes visites es va dur a terme al llarg dels
mesos de primavera d’aquest any. Esmentar que en alguns casos es va requerir d’una
segona sortida a l’indret, la qual es va fer posteriorment. Aquesta segona tanda de
visites es va realitzar un cop es va poder fer una valoració més complerta de quins
eren els llocs als quals caldria tornar, a fi de concentrar les visites en menys sortides,
per tal de facilitar i procurar rendibilitzar al màxim el temps que es requeria per anar als
indrets de nou, també en la segona tongada de treball de camp es va poder realitzar
alguna visita més puntual a llocs on no s’havia tingut accés o elements de nova inclusió. Per tal de fer més àgil el treball de camp, es va procurar aplicar la coherència i la
lògica, en cadascuna de les sortides, tot cercant realitzar en una mateixa jornada la
visita a diferents elements que estiguessin ubicats en una mateixa àrea de proximitat.
D’aquesta manera es preparava anticipadament cada jornada de treball de camp, amb
una valoració prèvia de la cartografia de la zona, per tal de conèixer la ubicació dels
elements a inventariar, així com valorar la possibilitat de localitzar altres elements no
fitxats en les immediacions del sector a visitar.
b) La recollida de dades, es basava lògicament en la localització i la inspecció de cadascun dels elements inclosos al llistat prèviament elaborat. La tasca més important
era l’observació directa dels elements, amb la recollida de notes per tal de realitzar
posteriorment una descripció el més acurada possible. Pel que fa a les masies, en
alguns casos no ha estat possible accedir als seus interiors.
c) Paral·lelament es va portar a terme el registre fotogràfic dels elements inventariats,
així com la presa de coordenades UTM.
2.4.3.- Treball de gabinet (Fase 3)

a) El treball de gabinet s’ha centrat en la realització de les fitxes dels elements inventariats. Aquesta tasca s’anava desenvolupant de manera paral·lela al treball de camp, fet
que ha permès detectar errors i mancances en la recollida de dades que, tal vegada,
podien comportar una nova visita a l’element fitxat. Al mateix temps s’anava actualitzant el llistat inicial, a mida que s’identificaven nous elements a fitxar o bé es desestimava la realització d’algunes fitxes per diferents motius.
b) Les dades proporcionades per l’observació directa i per l’aportació puntual de
col·laboradors es contrastaven i ampliaven amb la historiografia existent; també es
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complementaven amb altres inventaris, fet que permetia corregir alguns errors i mancances.
c) S’han elaborat uns llistats dels elements “no fitxats” que s’adjunten a la present
memòria i que inclouen elements fora del nucli, i d’altres que no presenten suficient
entitat patrimonial o mancats d’informació com per a ser inclosos en l’inventari, així
com alguns que no han estat localitzats.
d) Una altra etapa important d’aquesta fase ha estat la recopilació de les diferents informacions sol·licitades per la fitxa model, l’obtenció de les quals no depenia estrictament de la realització del treball de camp (relacions existents entre els elements fitxats,
comprovació de coordenades UTM, legislació de protecció, etcètera).
e) Un cop finalitzada la introducció de les informacions pertinents en la base de dades,
es va procedir a l’associació del material fotogràfic referent a cada fitxa i, en alguns
casos, dels plànols topogràfics d’ubicació dels elements.
f) Després de la revisió definitiva del conjunt de fitxes realitzades es va abordar la darrera etapa del treball de gabinet, que va consistir en la redacció de la present memòria.
2.5.- Fonts consultades

En l’elaboració del mapa s’han utilitzat diferents tipologies de fonts: bibliogràfica, arxius
públics i privats, cartogràfica, informació oral i observació directa. Diverses de les consultes han estat realitzades a través d’Internet.
2.5.1.- Fonts bibliogràfiques

Tal i com s’ha citat anteriorment, una part molt important de la recerca bibliogràfica ha
estat realitzada a partir dels llibres proporcionats per l’Ajuntament de Monistrol de Calders, d’altres sol·licitats a partir del préstec interbibliotecari de la Xarxa de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona o la visita a biblioteques de la comarca, entre altres; entre
les obres consultades s’ha d’esmentar també el buidatge de les publicacions periòdiques locals o comarcals, que són una important font d’informació d’àmbit local, és el
cas de la revista Dovella, el Clot o el butlletí el Serrat o altres revistes de la base de
dades del portal web www.raco.com (a través del qual també es poden consultar online algunes publicacions), entre d’altres. Paral·lelament també s’ha dut a terme un bui13

datge de la bibliografia de referència (obres genèriques, com la Catalunya Romànica,
Costumari de Joan Amades, Castells Catalans, etc.).
2.5.2.- Arxius públics i privats, i altres fonts
En aquest cas s’ha recopilat informació procedent dels arxius següents:
-

Arxiu Municipal de Monistrol de Calders

-

Arxiu Comarcal del Bages

-

Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic

També s’han realitzat consultes online als catàlegs o fons de diversos arxius o
col·leccions en els casos en els que ha estat possible, en els alguns aquestes consultes han requerit una posterior visita a l’arxiu específic. Els principals webs emprats han
estat:
-

http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/

-

http://pares.mcu.es/

-

http://mdc1.cbuc.cat/index.php

A més, també s’han emprat els fonts d’imatges antigues i actuals dels portals webs:
De

-

l’Institut

Cartogràfic

i

Geològic

de

Catalunya,

en

especial

a

http://www.icc.cat/vissir/
Memòria

-

Digital

(inclou

una

amplia

diversitat

de

fons

d’arxius):

http://mdc1.csuc.cat/
Arxiu Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/web/arxiu/consulta-en-linia

-

Altres consultes a incloure en aquest apartat serien els inventaris consultats i utilitzats:
-

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPAC),
municipi

de

Monistrol

de

Calders,

a

través

https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f;

de
o

l’aplicació:
del

portal:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca/
-

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (o Carta Arqueològica del Servei d’Arqueologia), municipi de Monistrol de Calders, a través de l’aplicació: https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f; o
del portal: http://invarque.cultura.gencat.cat/
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-

Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (Museu de la Ciència i la Tècnica

de

Catalunya,

Generalitat

de

Catalunya)

(IPIC).

Consultable

a:

http://mnactec.cat/150elements/
-

Camins

ramaders

classificats

per

la

Generalitat

de

Catalunya:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/caminsramaders/dar_camins_ramaders_classificats/
-

Pla General d’ordenació urbana de Monistrol de Calders, aprovació definitiva
de 18 setembre de 2002, data de publicació 30 de gener de 2003 (Text refós
que incorpora les prescripcions de l’Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de data 13 de desembre de 2000).

2.5.3.- Cartografia
Per la realització del mapa s’ha consultat i utilitzat cartografia diversa entre la qual cal
esmentar:
-

Mapa desplegable annex i editat amb el llibre “Monistrol de Calders. El poble
dels pagesos enginyers” de Gustau Erill i Pinyot, Jordi Gual i Purtí (fotografies) i
Llibert Manent i Oristrell (cartografia); mapa realitzat a partir de la base topogràfica de Catalunya 1:5000 i de la base municipal de Catalunya1:50000, ambdós
de l’ICC.

-

Fulls 1:5.000 i ortofotomapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Consulta
per internet a través de la web: www.icc.cat; en el mateix portal és de molt interès la consulta d’altres bases topogràfiques i ortofotografies, podent destacar
les fotos aèries fins el 1945 i 1956.

-

També s’ha utilitzat el sistema d’informació territorial municipal, conegut com
Sitmun, consulta per internet a l’adreça: http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp
en la versió d’accés restringit.

2.5.4.- Informació oral
Un treball d’aquestes característiques comporta un recull de dades procedents
d’informació oral. Entre les persones que han proporcionat la seva col·laboració en
facilitar informació referent a elements patrimonials i/o a altres dades d’interès per a la
realització del mapa, hem de destacar especialment a les següents persones:
-

Artur Argelaguer, regidor de Cultura i alcalde de Monistrol de Calders
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-

Sílvia Sánchez, alcaldessa de Monistrol de Calders a l’inici del mapa i
posteriorment regidora d’educació i tecnologia de l’Ajuntament de Monistrol
de Calders

-

Enric Vilatersana, regidor de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Monistrol de Calders

-

Gustau Erill, regidor de l’Ajuntament de Monistrol de Calders i historiador
local

-

Jaume Sala , picapedrer

-

Mn. Lluís Ruiz, mossèn de l’església parroquial de Sant Feliu de Monistrol
de Calders.

A més de totes aquelles persones a les quals s’ha consultat, especialment veïns i veïnes del municipi, entre les quals cal comptar a totes i cadascuna de les persones que
han permès la visita a les seves cases, i a tothom que d’una manera o altra ha facilitat
informació per l’elaboració del mapa.
2.5.5.- Observació directa
L’observació directa constitueix una de les eines bàsiques per a la realització del Mapa, ja que ens permet una realització acurada de la descripció dels diferents elements
que són fitxats, podent contrastar les dades recollides, tant publicades com orals, amb
l’element objecte d’anàlisi. De fet, en general és aquesta observació directa la que
permet determinar la decisió final de fitxar o no algun element.
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3.- MARC D’INTERVENCIÓ GENERAL
3.1.- Marc geogràfic i medi físic

Plànol de Monistrol de Calders. A dalt a l’esquerre: mapa de Catalunya amb indicació de la comarca del Moianès; a sota, mapa de la comarca del Moianès amb senyalització en color vermell del
terme municipal de Monistrol de Calders.
Font:http://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Llibres-i-fons-documentals/Llibres-enPDF/Toponimia/Nomenclator-oficial-de-toponimia-major-de-Catalunya

El municipi de Monistrol de Calders està situat a la zona sud-oest de la nova comarca
del Moianès, creada definitivament l’any 2015 amb la Llei 4/2015 de 23 d’abril; amb
anterioritat a aquesta data havia format part de la comarca del Bages. El municipi té
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una extensió de 21,97 km2 amb una altitud mitjana de 447 metres sobre el nivell del
mar (segons el web de l’Ajuntament i el portal Hermes de la Diputació de Barcelona).
Limita al nord-oest i nord amb Calders, al nord amb Moià, al nord-est amb Castellcir i a
l’est amb Castellterçol, vers el sud-est amb Granera, cap al sud amb Mura i més cap al
sud-oest amb Talamanca (els dos darrers de la comarca del Bages). Es tracta d’un
municipi de creació relativament recent, ja que es formar l’any 1934 a partir de la segregació del veí municipi de Calders.
El terme compta amb un nucli principal de població, el poble de Monistrol de Calders,
que consta de diferents barris o àrees resultat de l’evolució urbanística del poble, així
compta amb la Sagrera, Poble Avall, Poble Amunt o el Poble, a més de les urbanitzacions o zones residencials de formació més contemporània, situades en connexió i
continuïtat amb el nucli central i històric del poble. D’altra banda, el terme compta amb
diversitat de masies disperses per el territori, algunes dempeus i en bon estat, d’altres
en procés d’enrunament.
La zona amb una altitud més baixa del municipi correspon al tram de sortida del riu
Calders del terme per entrar al municipi veí de Calders, amb una altitud d’uns 406
m.s.n.m.; el punt més alt el marca la el Puig del Rossinyol amb 687 m.s.n.m (o 685
m.s.n.m, segons el mapa consultat) i el Turó de Lligabosses amb 684,3 m.s.n.m.
Geològicament, el municipi de Monistrol de Calders forma part de la Depressió Central, formant part de la comarca del Moianès, la qual conforma un altiplà que determina
el seu clima i paisatge, limitant amb el pla del Bages, la plana de Vic i el Vallès; connectant els cingles de la part baixa de la comarca d’Osona amb els contraforts muntanyosos de la veïna comarca del Bages. El municipi està caracteritzat trobar-se en una
zona de gresos, calcàries i margues marins del Paleogen (Paleocè-Eocè) margues de
l’Eocè, amb presència lleugera d’alguns gresos i calcàries del mateix període i del
l’Oligocè. En conjunt el municipi està conformat per un terreny davalla cap a l’oest,
seguint el drenatge de les aigües cap a la zona del Llobregat; a grans trets el relleu és
ondulat en el que destaquen un seguit de pujols i alguna serra, amb diversitat de valls
formades per torrents, rieres i rius, en molts dels quals s’hi localitzen gorgs i balmes;
és destacable la presència d’un elevat nombre de fonts distribuïdes per tot el terme.
De les valls fluvials també cal esmentar la presència de masses rocoses caracteritzades per la forta acció erosiva de l’aigua, especialment en el riu de Calders.
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La vegetació del municipi defineix un paisatge rural amb grans extensions de boscos
combinades amb zones de conreu i d’hortes, tenint present que una part important del
territori, avui ocupat per bosc havia estat treballat a partir de feixes de conreu especialment dedicades a la vinya; el paisatge boscós està caracteritzat per vegetació de
tipus mediterrani, pinedes de pi blanc i alzinars a les solanes i roure martinenc a les
obagues. Les valls de torrents i rius a més de la important vegetació de ribera que suposa una riquesa en flora i fauna, també hi ha extenses zones dedicades a cultius de
regadiu, tot i que en el terme també hi ha àrees destinades al conreu de secà.
El municipi de Monistrol de Calders es caracteritza per un clima mediterrani continental subhumit, amb hiverns freds i estius calorosos, sense que sigui amb temperatures
molt extremes. El règim pluviomètric és d’entorn als 667mm2, la temperatura mitjana
és d’uns 14º.
Comunicacions

La principal via de comunicació que creua el municipi de Monistrol de Calders, és la B124, de Sabadell a Prats de Lluçanès, que discorre en sentit nord-sud travessant el
terme municipal, es tracta d’una important via de comunicació ja que pròpiament és la
única carretera que creua pel terme, a més, aquesta via comunica cap al nord amb
Calders, vers la zona de Manresa i altres poblacions i vies de comunicació, i al sud
amb Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès i Sabadell. De fet, la construcció
d’aquesta carretera a inicis del segle XX va suposar un gran canvi pel poble i veïns de
Monistrol de Calders i contrades.
Prop del límit del municipi a la zona del Coll de Lligabosses, hi ha la carretera local
asfaltada que porta a Mura i Talamanca, la qual, a més, connecta amb Terrassa.
Dins el terme municipal hi ha nombroses pistes forestals que connecten amb altres
poblacions com Castellcir, Castellterçol, Talamanca, Granera, Moià i Navarcles, però
que sobretot permeten la comunicació entre masies o d’aquestes cap al nucli del poble.
La presència del riu Calders travessant de nord a sud el terme municipal junt amb altres rieres i torrents que discorren pel municipi ha determinat que el terme compti amb
diversos ponts i palanques per tal de creuar els cursos fluvials en diverses vies de comunicació, tant la carretera B-124 com en altres vials i camins forestals.
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Com a camins tradicionals, molts convertits en actuals pistes forestals, tot i que en
alguns casos conservant-se trams dels antics corriols, es poden esmentar el camí de
Granera o el de la Closella, així com el de Marfà, entre altres.
Demografia
Les dades que es tenen de l’evolució demogràfica de Monistrol de Calders, són parcials ja que part de les xifres es troben fusionades amb el municipi de Calders, tot i això,
es desprèn una evolució que aparentment al tombant del segle XX i primeres dècades
es correspon amb el període en que s’assoleix l’augment més destacat (sembla que
de la mateixa manera que passà a altres contrades, el fort creixement s’inicià al segle
XVIII coincidint amb la implantació de manufactures de la llana, coincidint en un moment de gran creixement poblacional a tot Catalunya), és un moment amb un augment
demogràfic generalitzat arreu del país, afavorit a Monistrol de Calders pels efectes del
desenvolupament industrial (sobretot tèxtil i mineria, amb l’explotació de les pedreres)
el qual es va veure afavorit o consolidat amb la construcció de la carretera de Sabadell
a Prats de Lluçanès, a inicis del segle XX; l’existència d’aquesta important via de comunicació suposà directament un increment poblacional pel fet de permetre una destacada millora en les possibilitats de creixement o implantació de negocis. De les dades que es tenen, s’observa un màxim de població l’any 1936 amb 773 habitants, la
xifra demogràfica històrica coneguda més elevada. A partir de la xifra esmentada
l’evolució és totalment oscil·lant, amb unes variacions continuades com poden ser els
589 habitants del 1950 i els 706 de 1960.
Les primeres dades demogràfiques disponibles corresponen als fogatges (recomptes
de focs o cases) de l’època medieval i de principis de l’edat moderna i no ens poden
oferir una imatge completa de tot el terme municipal actual, d’altra banda, tal i com
s’ha comentat, esmentar la manca de dades en alguns períodes, especialment al segle
XIX i inicis del XX :

Any

1497

1515

1553

1626*

1717

1787

1857*

Habitants

9 focs

9 focs

11 focs

225

279

454

383

Any

1936

1940

1950

1960

1970

1981

1991

Habitants

773

672

589

706

657

597

607
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Any

2000

2004

2007

2009

2012

2013

2016

2018

Habitants

597

657

702

683

700

686

699

677

Font: https://www.idescat.cat/territori/?geo=mun ; * 1626: xifra d’habitants proporcionada per J. Piñero i J. Perarnau..... i la de 1857 per: https://ca.wikipedia.org/wiki/Monistrol_de_Calders#Demografia

Tal i com ja s’ha esmentat, la instal·lació de fàbriques tèxtils al municipi i municipis
veïns, a Monistrol especialment amb la fàbrica i colònia Clarassó, va suposar un creixement i consolidació de població, almenys als segle XX. El gran volum de població es
trobava localitzat al poble a la colònia i amb una part d’habitants repartit per les diverses masies disperses pel territori. Actualment un tant per cent elevadíssim dels habitants resideixen al poble i a les urbanitzacions, comptant amb un nombre molt reduït
de població que manté residència habitual a les masies. Cal referir-se també al fet que
el municipi és un lloc que compta amb cert nombre de segones residències, fent que
en determinats períodes, especialment èpoques de vacances i caps de setmanes, la
població incrementi.
Piràmide d’edats segons dades de l’any 2018, per sexes:
Actualment el municipi de Monistrol de Calders (dades del 2018) compta una població
de 677 habitants (357 homes i 320 dones), resultant una densitat de població de 39,8
hab/km2.
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Estructura econòmica
Segons dades de l’IDESCAT de març de 2019 els habitants de Monistrol de Calders
ocupats es reparteixen de la següent manera:
Sector

Règim general

Autònoms

Agricultura

15

-

Indústria

0

10

Construcció

-

12

Serveis

41

28

Total

60

53

Font: IDESCAT: https://www.idescat.cat/emex/?id=081287#h3fe0000000

Pel que fa a la població ocupada del municipi, el volum més important de treballadors
es concentra en el sector serveis, tant pel que fa a població activa adscrita al règim
d’autònoms com al règim general. El segon sector en importància és la agricultura, tot i
que amb poques diferències en relació a la construcció i la indústria. El sector serveis,
està molt determinat per els nous pols econòmics d’atracció, alguns vinculats al turisme com l’hostaleria però també la restauració, altres serveis de comerç, entre altres.
Pel que fa a l’agricultura, el conreu sobretot està dedicat al cereal, farratges i hortalisses, sense que constin actualment dades estadístiques d’existència de vinya com a
sector econòmic, tot i que la seva presència al territori hi ha estat molt arrelada, clarament constatada amb l’existència de nombrosos elements de patrimoni arquitectònic
que ho testimonien, com barraques de vinya, feixes o tines. De fet, consta que al 1782
es comptabilitzaven unes 1.500 càrregues de vi junt amb unes 300 d’oli. Pel que fa al
bestiar, les dades constaten l’existència d’explotacions porcines i bovines, tot i que
antigament també hi tenia forta presència el bestiar oví.
3.2.- Breu marc històric

Les referències als primers pobladors de la zona de Monistrol de Calders porten a parlar de les restes més antigues localitzen fins avui, concretament el dolmen del Pla del
Trullars, un sepulcre megalític de cambra simple datat a l’edat del Bronze, entorn al
2.000 i 1.500 aC. La presència d’aquesta estructura d’enterrament testimonia
l’ocupació del territori en l’esmentat període; en aquest sentit, a la comarca del Moianès hi ha diversos jaciments prehistòrics des de coves i balmes (com les interessants

22

Coves del Toll a Moià) fins a altres monuments megalítics o troballes esporàdiques de
materials, que en conjunt permeten parlar d’una ocupació de la zona del Moianès des
de final del neolític.
El territori de Monistrol de Calders caracteritzat per la presència de diversos cursos
fluvials que conformen valls que solquen el territori enmig serres i turons, en un entorn
amb presència d’interessants balmes, abrics i algunes restes de sepultures no estudiades científicament, permeten fer hipòtesis sobre una certa ocupació estable o estacional de la zona des del neolític i concretament des de l’edat del Bronze fins l’època
medieval, sense que de moment es disposi d’estudis i excavacions o troballes que
aportin noves dades en aquesta línia. Així, ens hem de remuntar a l’època medieval
per aportar testimonis documentats de poblament. La primera menció documental de
Monistrol és de l’any 974 en que es cita “Monisteriolo”, durant el segle XI consten altres cites similars. Aquest topònim s’ha relacionat amb la possible existència d’un monestir a la zona tot i que la bibliografia també recull altres hipòtesis com el fet que pot
tenir relació amb l’existència de dues esglésies molt pròximes, en aquest cas referintse a l’església parroquial de Sant Feliu i la capella Sant Joan. En aquesta època de
repoblació del territori de la Catalunya Central, Monistrol formava part dels territoris
administrats sota domini del castell de Calders (la vinculació de Monistrol de Calders
amb el municipi de Calders tindrà un llarg recorregut durant la seva història, conformant part del municipi de Calders fins a la seva segregació el 1934). El castell dominava tota la vall del riu Calders incloent els territoris de l’actual municipi de Calders, de
Monistrol de Calders i part de Navarcles. Al llarg de l’aquesta període el territori comptaria amb diversos masos dispersos entre els quals figuren mas Bosc, mas Solà, mas
Llandric, Rossinyol, Aigües Calentes, la Sala d’Abadal i mas Oliva, referenciats en els
segles XI-XII i posteriorment; a la zona on es formaria el poble a partir i a l’entorn de
l’església parroquial de Sant Feliu de Monistrol (documentada des del 1017), també hi
consta documentada l’esmentada capella de Sant Joan, a més del mas Guardiola que
donaria nom a una destacada nissaga del segle XII amb dominis territorials importants
i que a més, podrien haver estat castlans o feudataris de les terres de la part alta de la
vall del riu Calders a la zona de Monistrol. Hi ha certes dades no aclarides del tot, que
apunten a la possibilitat que hi hagués una torre de defensa a la zona del mas Guardiola. A l’entorn de l’església parroquial es conformaria un petit nucli de població que
esdevindria el poble de Monistrol. En aquest període també trobem l’existència d’una
altra destacada església dins l’actual terme municipal de Monistrol de Calders,
l’església de Sant Pere de Mussarra, documentada des del segle XI, concretament el
1026.
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Durant l’època medieval es documenten diverses referències documentals, sobretot
donacions, vendes, testaments,..; en són un exemple el testament de Pere de Calders
(1193) que entre altres feia deixa del mas Sola al seu fill amb un celler i 40 sous d’un
empenyorament de Ramon de Rossinyol a l’església de Sant Feliu i al mas Llandric
amb totes les pertinences, entre altres. Consta que la comtessa Ermesenda, dona de
Ramon Borrell, tingué possessions Monistrol; d’altra banda, un dels importants possessors de béns a Monistrol de Calders va ser el monestir de Sant Benet de Bages, en
molts casos rebuts a partir de donacions, en les que va rebre nombrosos alous, masos, o altres béns, però també realitzà la compra d’alguns masos; van ser possessió
de l’esmentat monestir el mas i molí Sala Abadal, el mas Berenguera, el mas Solà, el
mas Otzet junt amb altres.
El castell de Calders es va vendre al 1381, quan va passar a mans de la nissaga dels
Talamanca per tant, també els territoris de la parròquia de Sant Feliu de Monistrol de
Calders. El domini dels Talamanca es va mantenir fins el 1476 quan per núpcies, passà a mans dels Planella de Moià, tot i que passaren a tenir un nombre reduït de terres
a Monistrol.
Els territoris de la parròquia de Sant Feliu de Monistrol també es degueren veure afectats per les crisis i problemàtiques ocorregudes arreu del territori durant els segles XIV
i XV, entre les que destaca els brots de pesta negre que causà importants mortaldats i
el conseqüent despoblament de molts masos. En aquest període a Monistrol consten
documentats l’ocupació de nou focs o llars segons el cens, i que tot i la iniciada recuperació durant el segle XVI que també s’apunta al territori de Monistrol serà especialment des de finals del citat segle XVI i a partir del segle XVII en el que la recuperació
serà més destacada i continuada al llarg dels segles posteriors. En aquests segles es
documenten importants actuacions en masos i al mateix nucli urbà, es reconstrueixen
o amplien masies, es documenten continuats establiments de terres, es basteixen noves cases al nucli urbà i es comencen a configurar noves àrees de desenvolupament
urbà del poble que anirà evolucionant i mostrant un creixement força regular i continuat. Es pot esmentar que a més d’algunes cases que s’anaren construint a la zona de la
sagrera, a redós de l’església parroquial de Sant Feliu, també es documenten obres
importantíssimes al segle XVI al mas Guardiola i a la mateixa església, podent destacar l’inici de parcel·lació i construcció del que esdevindria poble avall. En aquests segles es constata a Monistrol, com en moltes contrades, l’arribada d’alguns occitans
que s’afegeixen a l’augment de població de la zona. En aquest sentit, el creixement de
població i la instal·lació en el territori de nous habitants portaria la rompuda de terres i,
per tant, ampliació de terres conreades i d’increment de la ramaderia.
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El 1567 el terme del castell de Calders, incloent les parròquies de Calders, Monistrol i
Sant Pere de Viladecavalls van passar a jurisdicció reial, sota la responsabilitat del
sots-veguer de Moià; les relacions administratives entre la sots-vegueria i la parròquia
de Sant Feliu es realitza a partir de la universitat de Calders a la qual Monistrol hi aportava quatre prohoms.
Tot i el destacat augment iniciat i continuat al segle XVII, constatat amb l’augment de
cases construïdes, testimoniat tant documentalment com en les dates de llindes de
diverses cases; Monistrol de Calders també va patir les crisis de subsistència i la plaga
de llagostes que afecta a les collites, segons consta en una vista pastoral del 1689.
A la zona del poble s’instal·laren alguns artesans, com ferrers, sastres o mestres
d’obres. L’augment de població i de construcció de cases continuat experimentà un
destacat període al segle XVIII, coincidint amb una època d’expansió generalitzada
arreu del territori que a Monistrol es materialitza amb el continuat creixement urbanístic
a la zona del carrer de Sant Llogari, iniciat al segle XVII, i la nova construcció en altres
carrers que s’anirien formant, com la Mallola o la Vinya. En aquest segle XVIII també
es documenten actuacions importants en molts masos, ampliacions de les cases, espais de treball, terres de conreu, sobretot de vinya,.. que tindran continuïtat al llarg dels
segles següents. A partir del segle XVIII i especialment el segle XIX, tot i els importants i coneguts fets històrics com la guerra de Successió, o les posteriors guerres
Carlines, i que al territori també es visqué amb intensitat, no s’ha d’oblidar la destacada Batalla de Talamanca, esdevinguda a tocar del municipi, amb afectació a tot el territori i en especial a la zona de la masia de Mussarra que esdevingué un punt vinculat a
la batalla.
Així, tot i els conflictes bèl·lics, es constata un important creixement demogràfic, tecnològic, urbanístic, etc., que a Monistrol també aportà un augment de conreus, passant a
tenir una importància cabdal el conreu de la vinya que aniria evolucionant i creixent
fins veure’s totalment frenada per efecte de la fil·loxera, junt amb altres conreus i activitats ramaderes, podent esmentar també les activitats preindustrials que mica en mica
anirien acollint les millores industrials arribades d’altres indrets. Monistrol havia comptat amb un destacat nombre de famílies paraires, entorn a 60 documentades el 1763.
No serà fins inici del segle XX i sobretot afavorit per la construcció de la carretera de
Sabadell a Prats de Lluçanès que facilità la instal·lació de noves empreses, inicialment
amb la compra de la fàbrica de telers manuals del carrer de la vinya per part de
l’industrial Clarassó reconvertint-la en treball de telers mecànics. Empresari que amb el
creixement industrial de la propera zona del Llobregat apostà per la construcció d’una
nova fàbrica a la zona del molí de la Païssa aprofitant la força hidràulica de l’aigua del
riu Calders, lloc on també construí la colònia Clarassó on vivien els treballadors de la
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fàbrica. Entre els habitants de Monistrol de Calders també es comptava amb un nombre de persones que treballaven a la fàbrica de Bellveí.
La construcció de la carretera va afavorir el desenvolupament de la mineria, concretament de les pedreres que anirien apareixen i ampliant-se al llarg de gran part del segle
XX i que van tenir un paper molt important en l’activitat econòmica del territori durant
tot el segle XX. En paral·lel, Monistrol de Calders continuà essent un municipi rural
amb una part de població i territori dedicat a l’agricultura i la ramaderia, fent esment al
destacat nombre d’hortes a redós de diferents dels cursos fluvials existents al municipi,
especialment a la riera de Sant Joan, a la Golarda i al riu Calders, que van determinar
la construcció d’un destacat nombre de preses i canals de rec. Altres indústries menors o complementàries s’han documentat al llarg dels anys, com poden ser
l’existència de diversos molins fariners que també aprofitarien la força hidràulica, fassines.
A partir de la segona meitat del segle XX, especialment des dels anys 70 i 80, Monistrol experimentà un creixement urbanístic de les zones residencials de nova creació,
fet que afavorí un augment del sector serveis especialment la restauració, hostaleria i
turisme en general, que aniria adaptant-se a les diferents necessitats i demandes del
sector. A partir d’aquest període la Monistrol esdevindria un lloc amb un nombre destacat de segones residències, afavorit per el paisatge, la climatologia, entre altres factors. Cal fer esment a que Monistrol de Calders també té part del territori que forma
part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, creat a l’any 1972 i que també
esdevé un destacat i important pol d’atracció de visitants.
Al llarg del segle XX Monistrol de Calders ha experimentat fet molt destacats de la seva història, probablement el més rellevant és la constitució definitivament com a municipi a partir de la segregació del terme de Calders, a l’any 1934 després de diferents
moments de reivindicació documentades des del segle XIX.
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3.3.- L’escut

L’escut oficial de Monistrol de Calders fou aprovat
per acord del Ple de l’Ajuntament del 29 de juliol de
1996, un cop emès dictamen favorable per part de
la

secció

Històrico-arqueològica

de

l’Institut

d’Estudis Catalans. La resolució definitiva va ser
aprovada pel govern de la Generalitat el 19 de setembre de 1996 i fou publicada en el DOGC número
2270 de 18 d’octubre de 1996. Segons consta a la
mateixa resolució, la descripció de l’escut és la següent:
Escut caironat: d’or, un mont de sinople movent de
la punta somat d’un sol ixent de gules i carregat
d’una faixa ondada d’argent. Per timbre una corona
mural de poble.
L’Ajuntament de Monistrol de Calders també disposa de bandera oficial, aprovada pel
Ple de l’Ajuntament en data 27 d’agost de 1998, després que la Secció Històricoarqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans emetés dictamen favorable en data 13 de
desembre de 2005, i posterior aprovació per resolució del Govern de la Generalitat, de
8 d’octubre de 1998 i publicació al
DOGC 2752, de 27 d’octubre de 1998.
Es tracta d’una bandera apaïsada, de
proporcions dos d’alt per tres de llarg, la
meitat superior groga i la inferior vermella i verda, amb una faixa ondada blanca, de tres crestes, de gruix 1/12 de
l’alçada del drap, entre las parts vermella i verda.
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4.- ANÀLISI PATRIMONI CULTURAL - ESTADÍSTIQUES

4.1.- Elements fitxats

El present treball ha permès fitxar un total de 347 elements que formen part del conjunt
patrimonial del municipi. Els diferents elements són els que apareixen en els següents
llistats, seguint diferents criteris de classificació. Els llistats es poden consultar a la part
final de la memòria:
-Llistat per numeració
-Llistat per denominació
-Llistat per tipologia
4.1.1.- Anàlisi estadístic de la informació recollida a les fitxes
Com es pot observar en les gràfiques següents, en el terme municipal de Monistrol de
Calders, hi ha un clar predomini del patrimoni immoble, representant un 73% del conjunt d’elements fitxats, aquest percentatge equival a 255 elements, dels quals els subgrups més rellevant és el d’edifici amb 186 elements. En menor percentatge trobem el
patrimoni documental amb un 1%, seguit del patrimoni immaterial amb un 2% respecte
del total d’elements fitxats, en concret amb 3 elements i 6 elements fixats respectivament

Tipologies generals del patrimoni
de Monistrol de Calders (%)
Immoble

Moble

Documental

Immaterial

Natural

8%

2%
1%

16%

73%
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Nombre d'elements fitxats per tipologies específiques

Patrimoni
documental

28

1

Zona d'interès

Espècimen botànic

Costumari

3
Música i dansa

Element urbà

1
Tradició oral

Obra civil

2

Tècnica artesanal

Jaciment arqueològic

Patrimoni
moble

3

Manifestació festiva

Element arquitectònic

Patrimoni immoble

2

Fons bibliogràfic

52

Fons documental

13

Fons d'imatges

11

Col·lecció

37

Objecte

8
Conjunt arquitectònic

186

Edifici
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4.1.2.- Patrimoni immoble

Patrimoni immoble
nombre d'elements per tipologia específica
186

37
8
Edifici

Conjunt
arquitectònic

Element
arquitectònic

11

13

Jaciment
arqueològic

Obra civil

29

Barraques

La resta d'edificis

43

143

37
8
Edifici

11

Conjunt
Element
Jaciment
arquitectònic arquitectònic arqueològic

13
Obra civil

Com s’ha comentat, el grup de patrimoni immoble és el que presenta un nombre més
elevat d’elements fitxats. En aquest sentit el total d’elements és de 186, dels quals els
edificis en són la tipologia específica amb més entrades. Aquesta característica es deu
al fet que el municipi compta amb un nombre molt elevat de barraques de vinya, les
quals estan incloses en aquesta tipologia; del total de la tipologia d’edifici, 143 registres corresponen a barraques de vinya i 43 a altres edificis (cases, masies, esglésies).
El nombre de barraques però és tant sols una mostra de l’extensíssim volum localitzat
al municipi, en el web de Wiquipedra s’hi comptabilitzen més de 600 barraques i sembla que actualment ha continuat augmentant el total de barraques identificades. Pel
que fa a conjunts arquitectònics encara que no és un nombre molt elevat, en concret 8
elements, cal deixar constància de que es tracta d’elements molt significatius; entre els
quals s’inclouen diversos nuclis que reflecteixen l’evolució i creixement del poble, així
com alguns carrers específics que destaquen del conjunt.
Dins l’àmbit del patrimoni immoble, la segona tipologia en nombre d’elements fixat és
el d’elements arquitectònics, amb 37 registres; compta un ampli i divers conjunt
d’elements, fites de terme, forns de calç i d’obra, llindes de portes o finestres de diferents edificis, rellotges de sol, diverses rescloses, entre altres.
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En la tipologia de jaciments, fer esment al total d’11 registres, els qual són testimoni de
restes conservades corresponents a un extens període històric, des del Dolmen del
Pla del Trullars fins a les restes d’alguns masos.
Pel que fa a l’obra civil, ens trobem davant d’una tipologia que inclou un nombre significatiu d’elements, entre els quals s’inclou un nombre remarcable de ponts, ja que ens
trobem en un municipi en el que els cursos fluvials hi tenen molta presència, amb el riu
Calders que creua el terme municipal de nord i sud, i la riera de Sant Joan a redós de
la qual es desenvolupà gran part del nucli urbà, conformant part de la imatge i de la
identitat del poble.

4.1.3.- Patrimoni moble

Patrimoni moble
nombre d'elements per tipologia
específica
52

2

Element urbà

Objecte

Col·lecció
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L’àmbit d’elements mobles és la segona tipologia en percentatge del total d’elements
fitxats, concretament un 16%. D’aquest conjunt destacar especialment la tipologia específica d’element urbà, la qual compta amb 52 registres, dels quals 42 són escultures.
Aquestes escultures es corresponen al conjunt procedent de la col·lecció de Fèlix Estrada Salarich del Pedregar de Bellaterra i actualment es troben distribuïdes per diferents indrets del poble i rodalies pròximes conformant un conjunt escultòric a l’aire lliure. La resta d’elements està format sobretot per fonts urbanes. D’altra banda, la tipologia de col·lecció és formada únicament per 2 registres corresponents a la parella de
Gegants de Monistrol i a la Col·lecció de quadres del concurs de pintura ràpida.
4.1.4.- Patrimoni documental
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Patrimoni documental
nombre d'elements per tipologia específica
3

Fons d'imatges

Fons documental

Fons bibliogràfic

El recull d’entrades corresponents a patrimoni documental és poc destacat, tractant-se
de 3 elements, tots corresponents a la tipologia de fons documental. Es tracta d’una
tipologia d’elements que en el municipi pot ser molt més àmplia, tenint en compte que
algunes masies o famílies del municipi poden comptar amb fons documentals als quals
és difícil tenir accés i que es pugui registrar. En aquest sentit s’ha fitxat l’Arxiu Municipal de Monistrol de Calders, tot i que és de formació força recent en tractar-se d’un
municipi creat al 1934, i gran part de la documentació és del segle XX, tot i això també
compta amb alguns documents anteriors i custodia un petit conjunt de pergamins
d’època medieval. Els altres dos registres corresponen al fons documental corresponent a la parròquia de Sant Feliu de Monistrol de Calders i el fons de Monistrol de Calders a l’Arxiu Comarcal de Manresa.

4.1.5.- Patrimoni immaterial
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Patrimoni immaterial
nombre d'elements per tipologia específica
3

2

1

Manifestació
festiva

Tècnica artesanal

Tradició oral

Música i dansa

Costumari

Els elements que conformen l’apartat de patrimoni immaterial constitueixen un grup
reduït dins el conjunt de tipologies, corresponent a un 2% del total. Com es pot observar en el gràfic, està format per un total de 6 elements, 3 registres de música i dansa
corresponents a 3 goigs; 2 manifestacions festives, la Festa Major i la recuperada Festa de Sant Antoni, a més d’una tècnica artesanal, l’ofici de picapedrer, essent un element a destacar per la importància i valor que té dins el municipi, tant pel vincle amb el
treball de la pedra seca (testimoniat amb una forta presència de barraques de vinya)
com per l’existència de diverses pedreres al municipi, que van tenir un pes destacat
en l’economia de Monistrol de Calders durant part del segle XX.

4.1.6.- Patrimoni natural
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Patrimoni natural
nombre d'elements per tipologia específica
28

1
Zona d'interès

Espècimen botànic

La tipologia de patrimoni natural compta amb un destacat conjunt d’elements registrats, en concret un total de 29, dels quals 27 són zones d’interès i 1 espècimen botànic, en concret un faig a la zona de la Coma. Les característiques físiques del terme
municipal de Monistrol de Calders reflecteixen els nombre i tipus d’elements inclosos
en aquesta tipologia. En aquest sentit, esmentar que un elevat nombre del total es
correspon amb elements vinculats a l’aigua, cursos fluvials (el Calders, la Riera de
l’Om, la Riera de Sant Joan, ), salts d’aigua, gorgs i altres elements (Gorgs Blaus,
Gorg de Saladic), junt amb un nombre destacat de fonts. Cal dir que el nombre de
fonts existents al municipi és molt més elevat (veure apartat següent, d’elements no
fitxats), havent-se realitzat una selecció en funció a l’estat de la font, la seva dificultat
de localització, entre altres. Un altre grup d’elements registrats són cinc codros, que
suposen un elements característics del municipi. Fer esment que en aquesta tipologia
també s’hi inclou el registre del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, espai
d’interès natural protegit que comprèn una part destacable del municipi.
4.2.- Elements no fitxats

Tal i com ja s’ha esmentat en l’apartat de la metodologia emprada, l’elaboració del
mapa suposa la localització i identificació d’un conjunt d’elements que no es fitxen per
determinades causes, com ser considerats poc significatius, amb poc valor històric,
elements desapareguts, o elements que inicialment havien estat inclosos però que
després s’ha confirmat que es troben fora del terme municipal, entre altres possibilitats. S’aporta un llistat per tal de deixar constància de la seva existència, ja que tot i no
haver estat fitxats formen part del conjunt patrimonial del municipi. Cal afegir, a més,
que el terme municipal pot comptar amb altres elements susceptibles de ser fitxats o,
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com a mínim, de ser tinguts en compte. Per això s’insisteix en què el Mapa és una eina
oberta, no només per aquells elements no detectats, sinó també perquè poden donarse circumstàncies diverses que comportin una ampliació del mapa, a partir de la localització o identificació de nous elements i de canvis de criteri o de valoració d’uns determinats elements que faci que posteriorment siguin inclosos.
Tal com marca el plec de condicions, en tot moment s’ha procurat incloure el màxim
nombre possible de dades en una mateixa fitxa, especialment en les masies i els seus
annexes, dels quals s’ha inclòs la informació o la referència a la mateixa fitxa de
l’immoble, sense desgranar-ho en diversos registres.
En el municipi de Monistrol de Calders es compta amb un destacadíssim nombre de
barraques de vinya fetes de pedra seca i altres elements bastits amb la mateixa tècnica; especialment significatiu és l’extensíssim nombre de barraques, que en el cas del
present mapa es va optar per fitxar un nombre representatiu de barraques que inclogués exemples de les diverses tipologies presents en el municipi així com que suposés
un mostratge de la seva dispersió per tot el terme municipal. En aquest sentit s’han
fitxat un total de 143 barraques, i la resta s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats.
La consulta del conjunt de barraques es pot consultar al web Wiquipedra, especialitzat
en l’inventari d’elements de pedra seca.
4.2.1.- Llistat dels elements no fitxats
En relació als elements no fitxats destaca de manera remarcable un elevat nombre de
barraques de pedra seca de vinya. Cal anotar que en els elements fitxats al mapa s’ha
inclòs una quantitat destacable de barraques disperses per tot el terme municipal, essent únicament una mostra de barraques de diferents tipologies i estats de conservació de la totalitat existent en el conjunt del terme municipal.
Les dades dels elements de pedra seca llistats a continuació han estat proporcionats
pels gestors del web Wiquipedra; deixar constància que actualment els registres corresponent a Monistrol de Calders inclosos en el web esmentat es troben en plena fase
de revisió, per tant, són susceptibles de patir canvis importants, de fet, es tracta d’un
inventari viu que es veu sotmès a noves incorporacions o canvis si s’escau.
El llistat de barraques no incloses en el mapa són les següents (en data d’elaboració
del mapa i segons les dades recollides al web de Wiquipedra en el moment
d’elaboració del mapa):
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Núm. ref.
Wiquipedra

Coordenades
UTM
NOM DE LA BARRACA

X

Y

6803 Barraca 3 del Molí d'en Sala.

419046 4623025

6940 Barraca 3 del Rènec (els Casalons).

417603 4622948

6966 Barraca 1 del Pere Pla (Sot de l'Abellar).

417447 4622792

6775 Barraca 12 de la Riera de l'Om.

418262 4621765

6776 Barraca 14 de l'Om.

418765 4621553

6777 Barraca 13 del Pla de Trullars.

419335 4622176

6856 Barraca 1 del Pastisser (Sot dels Planters).

417456 4623571

6858 Barraca del Sot del Bosc.

417012 4622633

8065 Barraca 7 del Serrat del Pla.

416657 4622458

8066 Barraca 9 del Serrat del Pla.

416550 4622684

8067 Barraca 8 del Serrat del Pla.

416615 4622566

8072 Barraca 4 del Serrat del Pla.

416825 4622339

8128 Barraca del Joan (Torrent de la Cucalera).

417792 4622292

8129 Barraca del Perotet (Costes de Mussarra).

417603 4622621

8185 Barraca 1 del Joan a la Soleia de la Casanova.

418642 4622417

7003 Barraca del Pitjat (Sot de la Daina).

419238 4623527

Barraca 7 del Sot de l'Hort de l'Om. A uns 10 metres de la barraca,
8353 enfonsada interiorment, hi ha un curiós seient en el mateix marge.

419086 4621808

8418 Barraca 2 dels Pins Grossos.

419596 4621107

7087 Barraca del Pau Joanet (Soleis de Rubió).

420020 4623531

7160 Barraca 3 de la Soleia de la Baga Cerdana.

419825 4626812

7161 Barraca 3 del Serrat de la Tirolena.

419096 4626392

6904 Barraca 4 de la Païssa.

418214 4624495

8164 Barraca 1 del Corder (les Costes de Mussarra).

417660 4622599

6933 Barraca 2 del Rènec (els Casalons).

417742 4623124

6934 Barraca 4 del Serrat de Brusa.

417816 4623266

7136 Barraca 1 del Torrent de Vall-llosera.

420146 4623373

7151 Barraca 2 del Pla del Tasar.

420752 4623951

7162 Barraca 2 del Serrat de la Tirolena.

419065 4626311

6015 Barraca del Vaquer (Sot de l'Abellar).

417296 4622990

6016 Barraca del Feliu (la Llandriga).

417537 4623820

6018 Barraca del Clareta (el Trull).

418399 4624814

6019 Barraca del Cuca (la Serreta).

417892 4624407

6025 Barraca del Quirzet (l'Estoviada de la Païssa)

418124 4624467

6037 Barraca 1 del Moliner (Sot de Pumanyà)

419315 4624849

6039 Barraca 1 del Tet (Baga de l'Om).
Barraca 1 del Salt de la Baga Cerdana. És en un lloc de molt difícil
6058 accés, i no és possible, ara per ara, d'obtenir una foto millor.

418735 4622161

6065 Barraca 1 de la Coma.

419193 4626011

6113 Barraca del Xic Benet (Camp del Xei).

418490 4623204

419191 4626170

6119 Barraca del Mundeta (Sot de Pumanyà).

419775 4624785

6121 Barraca de l'Estanquer (Soleia de la Casanova).

418790 4622210
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6123 Barraca 1 del Llogari (Serrat del Llogari).

417202 4623136

6124 Barraca 2 del Llogari (Serrat del Llogari).

417180 4623167

6127 Barraca 5 de les Fraus de l'Otzet.

418899 4620015

6128 Barraca 6 de les Fraus de l'Otzet.

418789 4619898

6131 Barraca 1 de les Fraus de l'Otzet.

418669 4620739

6132 Barraca 1 del Serrat dels Ermots del Coll.

419743 4621146

6133 Barraca 2 del Serrat dels Ermots del Coll.

419728 4621174

6134 Barraca 1 dels Pins Grossos.

419473 4620956

6135 Barraca 3 dels Pins Grossos.

419619 4621027

6138 Barraca 8 de la Soleia de Damunt la Riera.

419387 4621173

6139 Barraca 7 de la Soleia de Damunt la Riera.

419379 4621190

6148 Barraca 2 de la Soleia de Damunt la Riera.

418815 4621096

6149 Barraca 1 de la Soleia de Damunt la Riera.

418709 4621075

6151 Barraca 17 del Sot de l'Hort de l'Om.

418844 4621304

6166 Barraca 5 del Serrat dels Ermots del Coll.

419808 4621625

7513 Barraca-balma del Quirzet (Costes de Mussarra).
Barraca 6 del Serrat dels Ermots del Coll. És una barraca curiosa i
6167 petita, que devia fer més de fresquera que pròpiament de barraca.

417574 4622346

6168 Barraca 1 de les Roques del Calbet.

419549 4621709

6169 Barraca 1 del Serrat del Trompa.

419440 4621706

6170 Barraca 2 del Serrat del Trompa.

419434 4621584

6171 Barraca 3 del Serrat del Trompa.

419410 4621638

6176 Barraca 6 de la Soleia de Damunt la Riera.

419379 4621380

6177 Barraca 6 del Sot de l'Hort de l'Om.

419014 4621737

6179 Barraca 11 del Sot de l'Hort de l'Om.

419126 4621710

6180 Barraca 5 de l'Om.

418561 4621665

6181 Barraca 12 del Sot de l'Hort de l'Om.

418991 4621576

6182 Barraca 14 del Sot de l'Hort de l'Om.

418882 4621484

6183 Barraca 13 del Sot de l'Hort de l'Om.

418923 4621487

Barraca 15 del Sot de l'Hort de l'Om. No estÓ enderrocada, sin¾
6184 plena de runa exterior

418866 4621417

6185 Barraca 2 del Sot de l'Hort de l'Om.

418825 4621497

6190 Barraca 9 de l'Om.

418706 4621529

6191 Barraca 10 de l'Om.

418738 4621643

6192 Barraca 11 de l'Om.

418703 4621733

6193 Barraca 12 de l'Om.

418757 4621805

6194 Barraca 13 de l'Om.

418833 4621728

419764 4621664

6195 Barraca 4 de l'Om.

418540 4621496

6196 Barraca 3 del Sort de l'Hort de l'Om.
6207 Barraca 3 de l'Om.

418816 4621552
418378 4621504

6208 Barraca 2 de l'Om.

418314 4621607

6216 Barraca 1 de Puigllobató.

417728 4621617

6227 Barraca 3 de la Carena de Puigllobató.

418060 4621835

6229 Barraca 6 de Puigllobató.

418063 4621530

6230 Barraca 7 de Puigllobató.

418065 4621597

6231 Barraca 3 de Puigllobató.

417538 4621494
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6233 Barraca 3 de les Costes de Mussarra.

417354 4621756

6234 Barraca 4 del Torrent de la Cucalera.

417581 4621793

6239 Barraca 3 de la Muntanya de la Sala.

420447 4622384

6243 Barraca 8 del Pla de Trullars.

419537 4621982

6244 Barraca 10 del Pla de Trullars.

419606 4621955

6252 Barraca 1 de l'Hort de l'Om.

419346 4622040

6253 Barraca 2 de l'Hort de l'Om.

419332 4621964

6254 Barraca 3 de l'Hort de l'Om.

419361 4621978

6255 Barraca 13 de la Baga de l'Om.

418710 4622039

6256 Barraca 1 del Pla de Trullars.

419350 4622210

6257 Barraca 2 del Pla de Trullars.

419411 4622177

6258 Barraca 3 del Pla de Trullars.

419429 4622214

6266 Barraca del Tinoi (Solella de la Casanova).

418994 4622284

6267 Barraca de l'Esquirol (Solella de la Casanova).

418947 4622347

6272 Barraca 5 de la Riera de l'Om.

418151 4621990

6273 Barraca 6 de la Riera de l'Om.

418153 4622003

6278 Barraca 8 de la Baga de l'Om.

418409 4621981

6279 Barraca 10 de la Baga de l'Om.

418330 4621964

6280 Barraca 6 de la Baga de l'Om.

418370 4622014

6281 Barraca 5 de la Baga de l'Om.

418376 4622023

6282 Barraca 7 de la Baga de l'Om.

418371 4622031

6283 Barraca 4 de la Baga de l'Om.

418320 4622124

6284 Barraca del Julià (Pins del Julià).

418354 4622196

6301 Barraca 13 de la Baga de l'Om.

418726 4622028

6314 Barraca 2 del Benet (Clot de la Casanova).

418118 4622398

6315 Barraca 10 de la Riera de l'Om.

418148 4622219

6336 Barraca 2 del Serrat del Pla.

416923 4622272

6335 Barraca 1 del Serrat del Pla.

416965 4622327

6337 Barraca 5 del Serrat del Feliu.

416776 4622320

6339 Barraca 6 del Serrat del Feliu.

416721 4622391

6340 Barraca 7 del Serrat del Feliu.

416565 4622340

6341 Barraca 8 del Serrat del Feliu.

416498 4622392

6344 Barraca 1 de la Muntanya de la Sala.

420314 4622508

6343 Barraca 1 de la Muntanya de la Sala.

420314 4622675

6350 Barraca 15 del Sot de l'Hort de l'Om.

418937 4621359

6351 Barraca 11 del Pla de Trullars.

419474 4621799

6352 Barraca 12 del Pla de Trullars.

419400 4621840

6364 Barraca 3 de la Baga del Coll.

419524 4622764

6365 Barraca 6 de la Baga del Coll.

419618 4622849

6366 Barraca 8 de la Baga del Coll.

419643 4622857

6390 Barraca 7 del Sot de l'Arç.

419027 4622735

6389 Barraca 6 del Sot de l'Arç.

418977 4622742

6391 Barraca del Saladic (Sot de l'Arç).

418990 4622511

6403 Barraca 5 de l'Estalviada de Mussarra.

416511 4622077

6404 Barraca 4 de Rubió.

420411 4623033
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6405 Barraca 1 dels Pins del Met.

419436 4623294

6431 Barraca de la Carena de la Baga.

420723 4623472

6432 Barraca 3 de Rubió.

420363 4623143

6437 Barraca del Quel (Soleis de Rubió).

420017 4623454

6440 Barraca 3 dels Pins del Met.

419591 4623448

6441 Barraca 4 dels Pins del Met.

419680 4623574

6442 Barraca 4 dels Pins del Met.

419721 4623383

6443 Barraca 2 dels Soleis de Rubió.

419870 4623414

6444 Barraca 1 dels Soleis de Rubió.

419839 4623508

6445 Barraca 3 dels Soleis de Rubió.

419797 4623442

6446 Barraca 13 de la Baga del Coll.

419714 4622820

6462 Barraca del Pitjat (la Daina).

419109 4623379

6478 Barraca de l'Eixaneia (Saladic).

418829 4623147

6479 Barraca del Puig Xic (Saladic).

418480 4623311

6487 Barraca 6 del Sot de l'Abellar.

417354 4623122

6489 Barraca 2 del Vilanova (Sot de l'Abellar).

417466 4623158

6490 Barraca del Rènec (els Casalons).

417734 4623135

6497 Barraca 2 del Ferrer Manel (Soleia de Mas Pujol).

416955 4623559

6498 Barraca 5 del Ferrer Manel (Soleia de Mas Pujol).

417031 4623488

6499 Barraca 3 del Pastisser (la Llandriga).

417314 4623499

6500 Barraca del Xesc (Soleia de Mas Pujol).

416623 4623611

6511 Barraca 4 del Torrent de Vall-llosera.

420485 4623687

6504 Barraca del Marcel·lí (Serrat de la Guinardera).

416401 4623139

6514 Barraca 2 de la Fàbrega.

420194 4623759

6529 Barraca 1 del Peter (Serrat del Gordi).

417337 4623906

6530 Barraca del Serrat de Sant Andreu.

417006 4624125

6543 Barraca 4 del Serrat del Gordi.

417403 4624143

6548 Xup 1 del Pere Cintus (Soleia de Mas Pujol).

420425 4624647

6549 Barraca 3 del Solei del Codro Bolet.

420336 4624668

6550 Barraca 6 del Solei del Codro Bolet.

420522 4624699

6590 Barraca-dipòsit2 del Serrat dels Ametllers.

417956 4624689

6597 Barraca 4 del Serrat del Gordi.

417436 4624344

6598 Barraca del Postilla (la Llandriga).

417631 4624325

6599 Barraca 3 de les Abrines.

417069 4624536

6600 Barraca del Xei (les Abrines).

417015 4624378

6602 Barraca del Postilla (els Campassos).

417237 4624482

6635 Barraca del Xic Benet (els Gorgs Blaus).

419181 4625213

6637 Barraca 2 del Xafa (els Gorgs Blaus).

419049 4625176

7524 Barraca del Puig Xic (Fondos de Mas Pujol).

416406 4623477

7525 Barraca del Rovell (Mas Pujol).

417129 4623253

6648 Barraca 1 de la Païssa.

418124 4625154

6650 Barraca 1 del Tasar (Pedrera d'en Sala).

417482 4625011

7108 Barraca de la Font de Rubió. ContÚ la font de la masia de Rubió.

420248 4623086

7109 Barraca del Saladic.

419954 4623137

6651 Barraca 2 del Tasar (Pedrera del Sala).

417417 4625026
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7551 Barraca del Càndidu (Fondos de Mas Pujol).

416552 4623443

7552 Barraca de l'Emplà (els Campassos).

417380 4624575

6654 Barraca 4 del Vilar.

417159 4625289

7159 Barraca 4 de la Soleia de la Baga Cerdana.

419919 4626794

6658 Barraca 5 de la Soleia de Serramitja.

420450 4625851

6659 Barraca 10 de la Soleia de la Coma.

420403 4625550

6021 Barraca del Ferlando (Coll de Portella).

417426 4623170

6023 Barraca 1 del Jaume Pla (Soleia de Mas Pujol).

416489 4623624

6034 Barraca del Flora (Gorg de Saladic). El 2012 vas ser del tot destruïda.

418816 4623259

6035 Barraca del Fusteret (els Casalons).

417700 4622858

6040 Barraca 1 del Tet (el Trull).

418423 4625040

6041 Barraca del Tet (Pla de Trullars).

419541 4622142

6043 Barraca del Perotet (els Casalons)

417735 4623069

6044 Barraca del Xafa (els Gorgs Blaus).

419109 4625075

6045 Barraca del Toia (Baga de l'Om)

418653 4622167

6054 Barraca 2 del Salt de la Baga Cerdana.

419246 4626406

6055 Barraca 3 del Salt de la Baga Cerdana

419176 4626353

6756 Barraca 1 del Serrat de Brusa.

417895 4623228

6757 Barraca 2 del Serrat de Brusa.

417884 4623177

6758 Barraca dels Pins del Feliu.

418462 4624015

6114 Barraca 2 del Calbet (Pla de Trullars).

419485 4621954

6115 Barraca 3 del Serrat del Gordi.

417334 4624198

6116 Barraca del Geroni (Soleia de Mas Pujol).

416871 4623653

6117 Barraca 2 del Marfà (Soleia de Mas Pujol).

416702 4623683

6118 Barraca 1 del Marfà (Soleia de Mas Pujol).

416741 4623690

6129 Barraca 12 de les Fraus de l'Otzet

418428 4620146

6130 Barraca 10 de les Fraus de l'Otzet

418585 4620646

8202 Barraca de l'Esquirol a la Baga de l'Om.

418941 4622240

6140 Barraca 9 de la Soleia de Damunt la Riera.

419399 4621119

6141 Barraca 10 de la Soleia de Damunt la Riera.

419411 4621110

6145 Barraca 4 de la Soleia de Damunt la Riera.

418964 4621063

6147 Barraca 3 de la Soleia de Damunt la Riera.

418849 4621019

6152 Barraca 4 de les Fraus de l'Otzet.

418500 4620846

6153 Barraca 5 de les Fraus de l'Otzet.

418496 4620829

6154 Barraca 5 de Puigllobató.

417719 4621383

6164 Barraca 1 de l'Om.

418496 4621686

6165 Barraca 4 del Serrat dels Ermots del Coll.

419796 4621502

6173 Barraca 5 del Serrat del Trompa.

419350 4621649

6174 Barraca 9 del Serrat del Trompa.

419257 4621337

6175 Barraca 5 de la Soleia de Damunt la Riera.

419379 4621381

6186 Barraca 1 del Sot de l'Hort de l'Om.

418780 4621436

6187 Barraca 6 de l'Om.

418589 4621586

6188 Barraca 8 de l'Om.

418703 4621456

6189 Barraca 10 de l'Om.

418708 4621495

6197 Barraca 4 del Sot de l'Hort de l'Om.

418857 4621586
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6163 Barraca 7 del Serrat dels Ermots del Coll.

419913 4621523

6209 Barraca 3 de la Riera de l'Om.

418137 4621878

6210 Barraca 9 de Puigllobató.

418253 4621533

6213 Barraca 1 de la Riera de l'Om. És una barraca moderna.

418409 4621748

6214 Barraca 2 de la Riera de l'Om.

418195 4621848

6215 Barraca 9 de la Baga de l'Om.
Barraca 3 de la Serra del Bosc. Pertany al terme municipal de Grane6237 ra.

418329 4621831

6245 Barraca 4 del Pla de Trullars.
Barraca 8 de la Solella de la Casanova. Barraca i prestatge exterior
6246 annex.

419486 4622080

6248 Barraca 9 del Pla de Trullars.

419605 4622150

6250 Barraca 7 del Sot de l'Hort de l'Om.

419167 4621972

6249 Barraca 6 del Sot de l'Hort de l'Om.

419183 4621928

6251 Barraca 8 del Sot de l'Hort de l'Om.

419236 4621886

6263 Barraca 15 de la Baga de l'Om.

419285 4622186

6264 Barraca 12 de la Baga de l'Om.

418622 4622109

6274 Barraca 7 de la Riera de l'Om.

418167 4622002

6275 Barraca 8 de la Riera de l'Om.

418224 4622020

6276 Barraca 4 de la Riera de l'Om.

418266 4621947

6297 Barraca 11 de la Baga de l'Om.

418500 4622007

6298 Barraca del Calbet (Soleia de la Casanova).

418329 4622244

6310 Barraca del Joan (Clot de la Casanova).

418210 4622290

6312 Barraca del Calbet (Soleia de la Casanova).

418482 4622365

6313 Barraca 1 del Torrent de la Cucalera.

417591 4622292

420438 4622085

418729 4622372

6316 Barraca 11 de la Riera de l'Om.

418079 4622221

6317 Barraca 1 de la Carena de Puigllobató.

417972 4622216

6318 Barraca 9 de la Riera de l'Om.

418114 4622063

6319 Barraca de les Cabres Encantades.

417714 4622398

6320 Barraca 3 del Torrent de la Cucalera.

417702 4622020

6321 Barraca 1 de les Costes de Mussarra.

417497 4622145

6322 Barraca 2 de les Costes de Mussarra.

417553 4622118

6331 Barraca 1 del Serrat del Feliu.

416954 4622171

6332 Barraca 2 del Serrat del Feliu.

416904 4622182

6333 Barraca 4 del Serrat del Feliu.

416859 4622197

6345 Barraca 1 de Rubió.

420200 4622854

6356 Barraca 15 de la Baga del Coll.

419808 4622790

6357 Xup de la Baga de Can Dat.

419876 4622674

6362 Barraca 5 de la Baga del Coll.

419588 4622579

6367 Barraca 2 de la Baga del Coll.

419454 4622674

6368 Barraca 9 del Serrat del Feliu.

416318 4622450

6370 Barraca 1 del Mundeta (Sot de l'Arç).

419100 4622950

6371 Barraca 2 del Mundeta (Sot de l'Arç).

419132 4622836

6372 Barraca 2 dels Pins del Met.

419496 4623342

6373 Barraca 10 del Sot de l'Arç.

419105 4622726

6381 Barraca 9 del Sot de l'Arç.

419086 4622656
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6382 Barraca del Saladic (Sot de l'Arç).

419115 4622507

6383 Barraca 12 del Sot de l'Arç.

419133 4622577

6384 Barraca 15 del Sot de l'Arç.
Barraca 1 de la Baga de Saladic. Una altra barraca que aprofita ro6395 ques.

419145 4622718
418584 4622839

6396 Barraca del Xafa (els Casalons).

417655 4622871

6406 Barraca-dipòsitdel Vilanova (Sot de l'Abellar).

417366 4623059

6407 Barraca 3 del Pere Pla (Sot de l'Abellar).

417498 4622968

6409 Barraca 2 de la Solella del Coll.

419517 4621154

6410 Barraca 3 de la Soleia del Coll.

419568 4621196

6411 Barraca 7 de l'Om.
Barraca 1 de l'Estudiant (Serrat de la Guinardera). És al costat de la
6412 6313, per‗ no s¾n bessones.
6413 Barraca 2 de l'Estudiant (Serrat de la Guinardera).

418670 4621399
416715 4623073
416545 4623065

6414 Barraca de la Quintana de les Oliveres.

416791 4622973

6422 Barraca 11 de la Vinya Vella de Mussarra.

415914 4622576

6420 Barraca 9 de la Vinya Vella de Mussarra.

415737 4622731

6421 Barraca 10 de la Vinya Vella de Mussarra.

415869 4622681

6433 Barraca 5 de Rubió.

420455 4623206

6434 Barraca 4 dels Soleis de Rubió.

419899 4623553

6435 Barraca 5 dels Soleis de Rubió.

419949 4623459

6436 Barraca 6 dels Soleis de Rubió.

419957 4623511

6456 Barraca 2 del Mundeta (Sot de la Daina).

419295 4623342

6457 Barraca del Llebrer (Sot de la Daina).
6470 Xup del Molí d'en Sala (Solei del Codro Llampat).

419240 4623616
419019 4623475

6472 Barraca 2 del Molí d'en Sala (Solei del Codro Llampat).

419049 4623403

6473 Barraca 1 del Molí d'en Sala (Solei del Codro Llampat).

419053 4623418

6474 Xup del Camp del Rovell.

418817 4623191

6480 Barraca del Pere Negra (Feixa Llarga).

418298 4623189

6494 Xup 1 del Ferrer Manel (Soleia de Mas Pujol).

417094 4623468

6505 Barraca del Torrent de Mussarra.

416008 4623194

6506 Barraca 1 del Pla del Tasar.

420906 4623827

6510 Barraca 2 del Torrent de Vall-llosera.

420167 4623429

6515 Barraca 2 de la Fàbrega.

420135 4623708

6519 Barraca 2 de la Vinya Vella de Rubió.

419893 4623064

6520 Barraca de la Daina.

419054 4623742

6522 Barraca del Gibelló (Camp del Collet).

418193 4623942

6523 Barraca del Llebrer (Camps del Collet).

418314 4624036

6531 Barraca 2 del Peter (Serrat del Gordi).

417269 4624100

6532 Barraca del Susagna (Serra de les Abrines).
6533 Barraca del Mestre Perotet (Serrat de Mas Pujol).
Barraca 1 de Puigvoltor. Actualment és sota la runa del tallafoc que
6545 passa a ran.

417042 4623750
416988 4623683

6546 Barraca 2 del Tet (Baga de l'Om).

418824 4622142

6547 Barraca 2 del Clot de la Casanova.

418256 4622473

418669 4624116

6556 Barraca 2 del Serrat de Pumanyà.

420258 4624809

6558 Barraca 2 del Solei del Codro Bolet.

420308 4624652
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6561 Barraca 1 del Xic Benet (Pumanyà).

419670 4624663

6567 Xup del Moliner (Sot de Pumanyà).

419314 4624795

6568 Barraca 3 del Sot de Pumanyà.

419552 4624724

6569 Barraca 2 del Sot de Pumanyà.

419439 4624708

6570 Barraca 1 del Sot de Pumanyà.

419391 4624638

6571 Barraca Grossa de Pumanyà.

419455 4624440

6572 Barraca 3 de Pumanyà.

419411 4624347

6573 Barraca 1 del Torrent de Colljovà.

419130 4624367

6575 Barraca 7 de la Baga de la Païssa.

418713 4624353

6584 Barraca del Pla de Cardona.

418214 4624434

6585 Barraca 11 de les Fraus de l'Otzet.

418505 4620176

6595 Xup del Serrat del Gordi (Mas Llandric).

417464 4624270

6621 Barraca 1 del Serrat de la Baga de la Coma.

419501 4624896

6623 Barraca 3 del Serrat de la Baga del Coll.

419826 4624941

6624 Barraca 4 del Serrat de la Baga del Coll.

419802 4624911

Barraca 1 del Rènec (Sot de Pumanyà). Barraca que es complementa
6626 amb la barraca per a la mula codi 6627.
Barraca 2 del Rènec (Sot de Pumanyà). Barraca per a la mula, com6627 plementÓria de la barraca codi 6626.

419677 4624894
419683 4624879

6628 Barraca 4 del Rènec (Sot de Pumanyà).

419773 4624865

6629 Barraca Grossa del Farell.

419643 4624841

6643 Barraca del Dretxu (la Païssa).

418332 4625215

6645 Barraca Gran del Gibelló (la Païssa).

418237 4624785

6638 Barraca 1 del Racó del Forn de la Païssa.

418287 4625364

6655 Barraca 5 del Vilar.

417159 4625322

6656 Barraca del Masover (les Abrines).

417137 4625046

6665 Barraca 7 dels Soleis de la Coma.

420116 4625477

6666 Barraca 8 dels Soleis de la Coma.

420202 4625730

6668 Barraca de l'Hort de la Coma.

419960 4625396

6669 Barraca 1 dels Soleis de la Coma.

419868 4625626

6670 Barraca 2 del Racó del Forn de la Coma.

419811 4625746

6679 Barraca 1 del Racó del Forn de la Coma.

419944 4626136

6681 Barraca 1 de la Soleia de Serramitja.

420170 4626036

6682 Barraca 2 de la Soleia de Serramitja.

420184 4625927

6683 Barraca 3 de la Soleia de Serramitja.

420344 4625966

6684 Barraca 4 de la Soleia de Serramitja.

420414 4626004

6694 Barraca de la Pedrera de la Païssa.

418743 4625384

6727 Barraca 1 del Pere Cintus (Soleia de Mas Pujol).

416755 4623584

6731 Barraca 4 del Salt de la Baga Cerdana.

419018 4626126

6736 Barraca del Moliner (Serrat dels Ametllers).

417776 4624782

6737 Barraca 4 del Serrat dels Ametllers.

417722 4624829

6738 Barraca 5 del Serrat dels Ametllers.

417708 4624911

6739 Barraca 1 del Serrat de les Vinyes de la Païssa.

418315 4625477

6740 Barraca 2 del Serrat de les Vinyes de la Païssa.

418324 4625587

6741 Barraca 2 de Puigvoltor.

418676 4624118

6744 Barraca 1 del Serni (Racó del Rovell).

418955 4623842
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6763 Barraca del Calbet (Coll de les Abrines).

416970 4624589

6779 Barraca 2 del Calbet (Pla de Trullars).

419599 4621845

6801 Barraca del Jep Dó(la Llandriga).

417670 4624195

6853 Barraca del Calbet (Racó de la Llandriga).

417231 4623782

6855 Barraca 2 del Pastisser (Sot dels Planters).
Barraca 2 del Tet (el Trull). Mentre no es netegi no és obtenir una
6884 fotografia més bona

417373 4623491

8075 Barraca 3 del Serrat del Pla.

416890 4622288

8352 Barraca 5 del Sot de l'Hort de l'Om.
Barraca 3 de la Païssa. Una part de les pedres foren dutes a un altre
6903 lloc.

418992 4621777

6918 Barraca 2 del Pla de Cardona.

418440 4624432

6920 Barraca 3 de Puigvoltor.

418761 4624064

6928 Barraca 2 de les Fraus de l'Otzet.

418568 4620424

6939 Barraca 5 del Pere Pla (Sot de l'Abellar).

417550 4622890

6941 Barraca 2 del Perotet (els Casalons).

417597 4622859

8118 Barraca 2 del Torrent de la Cucalera.

417602 4621781

418450 4625023

418218 4624527

6982 Barraca del Jaima.

419501 4623501

6984 Barraca 2 del Clareta (els Salerots).

419457 4623966

7007 Barraca 1 del Mundeta (Sot de la Daina).

419304 4623280

7009 Barraca 1 del Coix (Sot de la Daina).

419193 4623699

Barraca 6 dels Soleis de Rubió. Rere mateix d'una altra barraca, el
7016 marge s'esfondrà i omplí l'interior de la barraca.
Barraca del Pastor (les Abrines). Corre perill per l'extensi¾ de l'explo7045 taci¾ de la pedrera.

419952 4623461
417270 4624879

8165 Barraca 2 del Corder a les Costes de Mussarra.

417703 4622586

7089 Barraca 3 de la Vinya Vella de Mussarra.

419924 4623122

7104 Barraca 2 de Rubió.

420285 4622961

7163 Barraca 1 del Serrat de la Tirolena.

419013 4626341

7175 Barraca 11 dels Soleis de la Coma.

420300 4625684

7201 Barraca 2 de l'Horta de la Coma.

419843 4625447

6945 Barraca 2 del Pere Pla (Sot de l'Abellar).
7219 Barraca 3 de l'Horta de la Coma. Totalment coberta de vegetació.

417489 4622832
419513 4625412

6662 Barraca 4 dels Soleis de la Coma.

419966 4625867

7226 Barraca 2 de la Cinglera de la Rovira.

417945 4625772

7227 Barraca de la Rovira de Sant Amanç.

418258 4625893

6664 Barraca 6 dels Soleis de la Coma.

420080 4625762

7253 Barraca-bauma del Racó del Forn de la Païssa.

418087 4625564

7256 Barraca 3 del Rènec (Sot de Pumanyà).

419728 4624876

7896 Barraca 2 de l'Eixaneia.

418888 4623096

6672 Barraca 2 del Racó del Forn de la Païssa.

418288 4625525

6673 Barraca 3 del Racó del Forn de la Païssa.

418259 4625568

Barraca 2 del Xic Benet (Pumanyà). Inicialment de pedra seca, fou
7273 ampliada amb ciment. Conserva una paret i mitja de pedra seca.

419667 4624648

7274 Xup del Xic Benet (Pumanyà).

419669 4624662

7275 Barraca 5 del Serrat de la Baga de la Coma.

419848 4624870

7276 Barraca 2 de Pumanyà.

419160 4624471
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7277 Barraca 1 de Pumanyà.

419281 4624572

7280 Barraca 3 del Serrat de Pumanyà.

420286 4624837

7282 Barraca 1 de la Soleia del Codro Bolet.

420239 4624586

7283 Barraca 4 del Solei del Codro Bolet.

420389 4624745

7284 Barraca 5 del Solei del Codro Bolet.

420471 4624638

7285 Barraca 7 del Solei del Codro Bolet.

420525 4624622

7290 Barraca 2 del Torrent de Colljovà.

419820 4624360

7301 Barraca del Faci (el Trull).

418363 4625006

Barraca 2 dels Horts del Rial de la Païssa. Inicialment de pedra seca,
7308 fou en part reforþada exteriorment

417599 4624904

7309 Barraca de Ca la Xica (els Campassos).

417526 4624512

7338 Barraca de l'Onclet (la Païssa). Pràcticament desapareguda del tot.

417934 4625518

6686 Barraca 1 de la Cinglera de la Rovira.

418002 4625570

7345 Barraca del Regató (Torrent de Colljovà).

419136 4624292

7351 Barraca 1 del Postilla (Soleia de Mas Pujol).

416699 4623515

7352 Barraca 3 del Serrat del Llogari.

417113 4623154

7360

417031 4623488

Barraca del Molí de la Païssa. Totalment coberta de vegetació i en
7356 part soterrada

417765 4625204

6696 Barraca del Patau (la Llandriga).

417420 4623662

6697 Barraca del Llirac (la Llandriga).

417534 4623803

6698 Barraca de les Quintanes de la Païssa.

418061 4624545

6699 Barraca 4 del Racó del Forn de la Païssa.

418194 4625606

6700 Barraca 6 del Racó del Forn de la Païssa.

418086 4625598

7392 Barraca 2 del Fusteret (les Abrines).

417144 4624310

7393 Barraca del Molineret (les Abrines).

417022 4624502

7395 Barraca de Mas Pujol.

417124 4623302

7396 Xup de Mas Pujol.

417021 4623281

7409 Barraca 1 del Ferrer Manel (Soleia de Mas Pujol).
Barraca 4 del Ferrer Manel (Soleia de Mas Pujol). Barraca inacabada.
Fou el motiu i l'escenari d'un violent assassinat dels qui l'estaven
7413 construint: l'amo del tros i el seu gendre.
Barraca 3 del Tasar (Pedrera d'en Sala). Esfondrada interiorment per
6702 culpa del camí que es va eixamplar, per damunt de la barraca.

416949 4623611
416803 4623440
417436 4625202

6703 Barraca-dipòsitdel Tasar (Pedrera d'en Sala).

417437 4625166

6704 Barraca de la Pedrera de la Colònia.

417436 4625212

6721 Barraca 2 de la Païssa.

417928 4624998

7689 Barraca del Mundeta (les Abrines).

417087 4624988

6722 Barraca de la Soleia de la Rovira.

418554 4625588

7436 Barraca del Peter (Fondos de Mas Pujol).

415998 4623629

7692 Barraca 1 del Postilla (Soleia de Mas Pujol).

416575 4623535

7693 Barraca del Vintró. Volada el 1941 en una explosió.

417544 4624116

6732 Barraca de la Carena del Peter.

418961 4625843

6735

417820 4624913

7494 Barraca 4 del Forn del Peneta.

417440 4623404

7495 Barraca del Forner o del Pastisser .

417355 4623348

7496 Barraca 3 del Forn del Peneta.

417369 4623441
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7497 Barraca 2 del Forn del Peneta.

417516 4623593

7498 Barraca 1 del Forn del Peneta.

417538 4623595

7624 Barraca-bauma del Serni (Racó del Rovell).
Barraca del Ferlandu (Roques de l'Oan). Reconeguda pels vinyaters
7714 que l'havien utilitzada.
7962 Barraca 2 del Sot de l'Arç. Molt desfeta i coberta de brossa.

419049 4623845

8076 Barraca 3 del Serrat del Feliu.

416877 4622187

Barraca 1 de l'Estoviada de Mussarra. Enderrocada a principis dels
8077 anys vuitanta (del segle XX).
Barraca 2 de l'Estoviada de Mussarra. Enderrocada cap als anys 80
8078 (del segle XX).

417631 4623364
418844 4622740

416540 4622130
416442 4622148

8171 Barraca 2 del Feliu al Clot de la Casanova.

418296 4622523

6660 Barraca 2 dels Soleis de la Coma.

419923 4625610

6661 Barraca 3 dels Soleis de la Coma.

419943 4625821

6663 Barraca 5 dels Soleis de la Coma.

420089 4625894

6671 Barraca del Minga, o del Mera.

418511 4625460

6674 Barraca 5 del Racó del Forn de la Païssa.

418188 4625579

7690 Barraca del Fusteret (Serra de les Abrines).

417052 4624259

Barraca petita del Postilla (Soleia de Mas Pujol). Barraca de petites
7691 dimensions; servia per a les eines, el fato i el càntir o la bota.

416523 4623522

6724 Barraca del Pastisser (els Casalons).

417648 4623051

6725 Barraca del Pep Garrell (els Casalons).

417748 4622966

8043

416718 4622645

Barraca 3 del Tet (el Trull). Només té els muntants de la porta de
6885 pedra seca. La resta és de la terra natural on es troba encastada.

418469 4625126

7982 Barraca 9 de la Baga del Coll.

419652 4622882

8015 Barraca 4 del Torrent de la Baga del Coll.

419973 4622557

8044 Barraca 1 de la Quintana de la Font.

416822 4622622

Barraca 2 de la Quintana de la Font. Testimonis vius havien vist la
8045 barraca dempeus.

416911 4622652

8085 Barraca 5 dels Pins del Met.

419727 4623367

6935 Barraca 2 de Ca la Xica (els Casalons).

417711 4623119

6936 Barraca 1 de Ca la Xica (els Casalons).

417668 4623094

8123 Barraca 1 del Torrent de la Cucalera.
Barraca 1 de les Costes de Mussarra. Fou enderrocada per una màquina que eixamplava els camins forestals; ara és un munt de pedres
8124 al marge del camí.

417630 4622033

6022 Barraca 2 del Jaume Pla (Soleia de Mas Pujol).

416548 4623646

6047 Barraca del Tet (Soleia de la Casanova).

418536 4622263

6063 Barraca 2 de la Coma.
Barraca de la Pedrera del Coll de Portella. Moderna; no és barraca de
6122 vinya

419057 4625963

6150 Barraca 9 de les Fraus de l'Otzet.

418608 4620811

6172 Barraca 5 del Serrat del Trompa.

419304 4621530

6211 Barraca 8 de Puigllobató.

418230 4621695

6212 Barraca 10 de Puigllobató.

418325 4621688

6232 Barraca 3 de Puigllobató.

417589 4621532

6236 Barraca 2 de la Serra del Bosc.

420380 4622118

6262 Barraca 14 de la Baga de l'Om.

419218 4622156

417533 4622657

417464 4623267
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6353 Barraca del Serrat del Coll.

419896 4621715

6386 Barraca 3 del Sot de l'Arç.

418884 4622704

Barraca del Molineret (Baga del Coll). Actualment ha estat transfor6359 mada en abeurador de bestiar boví.

419678 4622651

6387 Barraca 4 del Sot de l'Arç.

418959 4622581

6388 Barraca 5 del Sot de l'Arç.

418969 4622677

6392 Barraca 8 del Sot de l'Arç.

419012 4622497

6408 Barraca 4 del Pere Pla (Sot de l'Abellar).

417523 4622956

6417 Barraca 10 del Serrat del Pla.

416500 4622587

6415 Barraca 3 dels Camps del Francesc.

416832 4622568

6338 Barraca 5 del Serrat del Feliu.

416737 4622320

6416 Barraca 11 del Serrat del Pla.

416517 4622553

6369 Barraca 10 del Serrat del Feliu.

416310 4622466

6428 Barraca 5 de la Vinya Vella de Mussarra.

415524 4622764

6385 Barraca 1 del Sot de l'Arç.

418823 4622736

6429 Barraca 3 del Torrent de Vall-llosera.

420436 4623653

6430 Barraca-balma del Torrent de Vall-llosera.

420329 4623583

6448 Barraca 1 de la Vinya Vella de Rubió.

419803 4623223

6465 Barraca del Nanjo (Solei del Codro Llampat).

418871 4623593

6466 Barraca de l'Emplà (Solei del Codro Llampat).

418944 4623564

6592 Barraca 1 del Serrat dels Ametllers.

417988 4624669

6485 Barraca 3 del Serrat de Brusa.

417832 4623271

6486 Barraca del Pedró Gros.

418110 4623218

6591 Barraca 1-bis del Serrat dels Ametllers.

418020 4624713

6501 Barraca 2 del Postilla (Soleia de Mas Pujol).

416520 4623509

6502 Barraca del Pumanyà (Fondos de Mas Pujol).

416334 4623554

6503 Barraca del Toia (Fondos de Mas Pujol).

416229 4623643

6593 Barraca 1 dels Horts del Rial de la Païssa.

417480 4624745

6594 Barraca 1 dels Campassos.

417592 4624579

6526 Barraca del Postilla (Camps del Collet).

418094 4624104

6596 Barraca 1 del Serrat del Gordi.

417483 4624308

6536 Xup del Jaume Pla (Soleia de Mas Pujol).

416560 4623674

6537 Barraca 3 del Peter (Serrat del Gordi).

417224 4623907

6551 Barraca 3 del Torrent de Colljovà.

420384 4624538

6557 Barraca 4 del Serrat de Pumanyà.

420243 4624879

6562 Barraca 4 de Pumanyà.

419559 4624385

6633 Barraca dels Gorgs Blaus.

419314 4625011

6563 Barraca 4 del Sot de Pumanyà.

419611 4624659

6564 Barraca 1 de la Soleia de Pumanyà.

419824 4624453

6760 Barraca 4 del Racó del Rovell.

419029 4623752

6653 Barraca 3 del Vilar.

417184 4625309

6622 Barraca 2 del Serrat de la Baga de la Coma.

419731 4624972

6657 Barraca del Peter (les Abrines).

417064 4624855

6667 Barraca 9 dels Soleis de la Coma.

420361 4625805

6632 Barraca 2 del Moliner (Sot de Pumanyà).

419180 4624810
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6701 Barraca 1 de les Abrines.

417364 4625147

6723 Xup 2 del Sot de l'Arç.

418984 4622734

6734 Barraca 2 del Serrat dels Ametllers.

417836 4625022

6759 Barraca 2 del Serni (Racó del Rovell).

418966 4623873

D’altra banda com elements de pedra seca que es troben inclosos en el web Wiquipedra i que no han estat fitxats consten els següents elements:

Núm. Ref. Wiquipedra

NOM DEL DIPÒSIT D’AIGUA

X

Coordenades UTM
Y

461 Xup del Rènec a la Llandriga.

417620

4623892

480 Xup 2 del Ferrer Manel (Soleia de Mas Pujol).

416959

4623473

468 Xup del Postilla (la Llandriga).

417623

4624318

469 Xup 1 del Calbet (la Llandriga).

417736

4623719

470 Xup 2 del Calbet (la Llandriga).

417759

4623770

476 Xup del Farell (Sot de Pumanyà).

419612

4624845

477 Xup de Pumanyà.

419166

4624469

478 Xup del Benet (Collet del Benet).

416445

4623762

479 Xup 2 del Pere Cintus (Soleia de Mas Pujol).

416708

4623474

483 Xup de la Carena del Molí d'en Sala.

418889

4623260

Núm. Ref. Wiquipedra

NOM DEL MUR

X

6

Coordenades UTM
Y
418458

4623237

Altres elements no fitxats:
Elements desapareguts, poc rellevants o poc interès històric, manca d’informació, no localitzats, ubicació
fora del municipi o altres circumstàncies (no haver-hi tingut accés).
Tipologia
Patrimoni immoble

Element:
Edificis

-Fàbrica del Clarassó
-Cal Llorensa
-Mas Llandric
-Mas Pujol
-Mas la Riba
-Masia Sabruneta (Moià)

Conjunt arquitectònic

-Colònia Clarassó

Element arquitectònic

-Fites de terme, únicament s’ha fitxat les més significatives
-Forn del Peneta
-Tines i altres elements emprats en l’elaboració del
vi.
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Jaciment arqueològic

-Sepultures de la Muntanya de la Sala
-Baresma

Patrimoni moble

Obra civil

-Camí de Castellterçol

Element urbà

-1 escultura en molt mal estat de conservació (nom
no confirmat) procedent de la col·lecció escultòrica
de Fèlix Estrada Salarich
-Conjunt d’elements petris que conformaven un amfiteatre al parc de Bellaterra, procedent de la col·lecció
escultòrica Fèlix Estrada Salarich

Col·lecció

-Mobiliari de diverses masies (particulars)
-Col·lecció privada de cotxes antics

Patrimoni documental

Fons documental

-Fons documentals d’algunes masies
-Fons fotogràfics particulars

Patrimoni immaterial

Patrimoni natural

Manifestacions festives

-Festa de Sant Antoni

Música i dansa

-Sardana la Monistrolenca

Tradició oral

-Llegenda del Casalot

Zones d’interès

-Font de Mussarra
-Font de Can Falo
-Font del Feliu
-Font del Roc
-Font de la Païssa
-Font de la Perdiu
-Fonts de Pompenyà
-Font del Campaner
-Font Fresca
-Font del Clot
-Font del Molí d’en Sala
-Font de Rubió
-Font del Coix
-Font de la Casa Nova
-Font de la Tórtora
-Font de la Casilla
-Font Bones Fonts
-Font de l’Esclop
-Font dels Pets
-Font de l’Abella
-Font de l’Esquirol
-Font del Forner
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4.2.3.- Entitats i associacions

El present apartat s’aporta d’acord amb les directrius que marca el plec de condicions
del Mapa, en el que s’indica que no s’han de fitxar les entitats i les associacions per si
mateixes, però sí que es poden adjuntar en la memòria ja que es pot tractar d’entitats
o associacions vinculades al món patrimonial o cultural del municipi. Segons el web de
l’Ajuntament de Monistrol de Calders, consten les següents entitats registrades:

Entitats i associacions:

-Agrupació de Defensa Forestal Artés-Calders-Monistrol
-Associació Centre Parroquial de Monistrol de Calders
-Associació Cultural El Barral
-Associació Cultural Teixit d’Inquietuds
-Associació Ecoconsum La Meuca
-Associació Esportiva Monistrolencca
-Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi l’Esqueix
-Associació de la gent gran L’Espiga
-Associació per les defuncions de Monistrol de Calders

5.- DIAGNOSI DEL PATRIMONI
5.1.- Estat legal del Patrimoni

Segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC número 1.807, 11 d’octubre de 1993) “s’estableixen tres categories de protecció, comunes a
béns mobles, immobles i immaterials: els béns culturals d’interès nacional, els béns
catalogats i la resta de béns integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultural definit
per l’article 1.” Respecte de les dues primeres categories, conegudes també amb les
corresponents abreviatures (BCIN=Bé Cultural d’Interès Nacional; BCIL=Bé Cultural
d’Interès Local, específic de béns immobles catalogats), la legislació estableix els procediments de declaració per a cada categoria.
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La categoria de BCIN es correspon a la de BIC (= Bé d’Interès Cultural) establerta a la
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. En aquest sentit, es consideren BCIN tots aquells elements fortificats que es troben emparats en el Decret de
22 d’abril de 1949 (també conegut com “decret dels castells”), decret que concretava
que tots els castells d’Espanya, sigui quin sigui el seu estat de ruïna, resten sota la
protecció de l’Estat, adoptant tots ells la figura de Bé d’Interès Cultural. Seguint aquesta directriu es va elaborar un inventari previ i l’any 1968 es va realitzar un nou inventari
en el qual es van incloure un nombre molt elevat d’elements. Als anys 80 del segle XX,
la Generalitat va refer la llista dels béns catalans inclosos en el llistat, el Ministeri la va
acceptar i es van donar d’alta 1.501 registres inclosos en la nova relació de BIC (BCIN
a Catalunya a partir de la Llei 9/1993).
Relació d’elements protegits:
Elements protegits per normativa general:

El municipi de Monistrol de Calders no compta amb cap element protegit per la categoria Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Elements protegits per normativa local:
Consta un únic element protegit en la categoria de BCIL. Pel que fa a la categoria
BCIL d’acord amb la Llei 9/1993, de Patrimoni Cultural Català, “els béns integrants del
patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional han de ser inclosos en el Catàleg
del Patrimoni Cultural Català”. L’element actualment catalogat com a BCIL és el següent:
-

Església parroquial de Sant Feliu de Monistrol de Calders, BCIL, 2920-I,
Acord de Ple del Consell Comarcal 20/05/2010

Altres elements protegits:
-En relació al patrimoni eclesiàstic la Llei 9/1993 estableix que “1.-L’Església catòlica,
com a titular d’una part molt important del patrimoni cultural català, ha de vetllar per la
protecció, la conservació i la difusió d’aquest patrimoni i, amb aquesta finalitat, ha de
col·laborar amb les diverses administracions públiques de Catalunya. 2.-Una comissió
mixta entre l’Administració de la Generalitat i l’Església catòlica ha d’establir el marc de
col·laboració i coordinació entre les dues institucions i fer-ne el seguiment. 3.-
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Reglamentàriament s’ha de determinar, si s’escau, la col·laboració amb l’Administració
local.” En aquest sentit, correspondria bàsicament a elements d’interès i vàlua que
pugui custodiar o haver format part de l’església parroquial de Sant Feliu de Monistrol
de Calders.
-El patrimoni arqueològic es defineix a la Llei 9/1993 com “Els béns mobles i immobles
de caràcter històric per a l’estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica integren el patrimoni arqueològic català. També l’integren els elements geològics i paleontològics relacionats amb l’ésser humà i amb els seus orígens i antecedents.”, en la
mateixa Llei s’hi defineixen els espais de protecció arqueològica (Art. 49), coneguts
també com EPA, els quals a més també es regulen a través de la Llei d’Urbanisme
Català 2/2002 (art. 9.3 i 34.5). Considerant com espais de protecció arqueològica els
llocs que no han estat declarats d’interès nacional però en els quals, per antecedents
històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques i paleontològiques, els determina per resolució el Conseller de Cultura. En aquest cas, el
municipi compta amb quatre jaciments inclosos en l’IPAC: la Païssa, Còdol Bressol, el
Pla del Trullars i el Jaciment paleontològic de Monistrol de Calders. De fet, l’Inventari
del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAPC), s’estructura a partir
de la realització de les anomenades Cartes arqueològiques, que s’elaboren per comarques. L’inventari s’inicià a finals del 1982 i inclou la informació sobre els jaciments
arqueològics coneguts (i ja esmentats) i també incorpora, des del 2001, els jaciments
paleontològics i els llocs que han estat objecte d’intervencions arqueològiques que han
donat resultats negatius. En el cas de Monistrol de Calders, es compta també amb el
jaciment de la masia de Pumanyà, que fou objecte d’intervenció arqueològica i que
resta pendent de l’actualització en l’inventari de la Generalitat de Catalunya.
- Els béns mobles que formen part del Patrimoni Cultural Català són aquells que es
troben a museus, els procedents d’intervencions arqueològiques i els que tenen unes
característiques artístiques singulars. Els museus són els encarregats de la seva custòdia i conservació, i els han de tenir catalogats i documentats. En aquest apartat cal
fer referència als materials que s’hagin pogut recuperar en les excavacions arqueològiques realitzades en el terme municipal, els quals un cop realitzats els estudis pertinents són dipositats als centres assignats per la Direcció General de Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya.
-En relació al Patrimoni documental hem de fer esment a que la documentació conservada a arxius i que té més de 100 anys està protegida per la Llei 10/2001, de 13 de
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juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya. En aquest sentit s’ha fitxat l’Arxiu Municipal
de Monistrol de Calders i el fons documental corresponent a la parròquia de Sant Feliu
de Monistrol de Calders, el fons de Monistrol de Calders a l’Arxiu Comarcal de Manresa.
-Els camins ramaders són un bé de domini públic i de titularitat autonòmica, i són inalienables, imprescriptibles i inembargables; estan protegits per la Llei 3/1995, de 23 de
març, de vies pecuàries. La llei diu que "se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero."(art.12). La llei contempla usos complementaris dels camins ramaders com el
passeig, la pràctica de senderisme, i altres, sempre respectant la prioritat del trànsit
ramader. El municipi de Monistrol de Calders no compta amb camins inclosos dins el
registre de la Generalitat, tot i això, compta el camí de Monistrol de Calers a Moià passant per la vall de Marfà, que coincideix en un tram del sender GR-3, que correspon
amb un camí important dins el municipi, de connexió vers Moià, però del que no s’ha
pogut contrastar la seva vinculació com a camí ramader, encara que com a camí històric que és ha estat via de pas de ramats.
-Dins l’àmbit de patrimoni natural, part del terme municipal de Monistrol de Calders
forma part i està inclòs dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el qual
disposa de normativa específica que forma part del marc jurídic que regula el parc (es
pot consultar a l’enllaç: https://parcs.diba.cat/web/santllorenc/normativa ) fent esment a
la modificació del Pla especial que s’inicià el 1994 per part de la Diputació de Barcelona a petició de diversos ajuntaments, i que va significar una ampliació notable, tant pel
que fa a àmbits normatius, estructura del territori com l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic.

5.2.- Intervencions sobre el patrimoni

En aquest apartat s’hi inclouen esquemàticament el tipus intervencions més rellevants,
i de les que s’ha pogut tenir coneixement, que s’han dut a terme sobre el patrimoni
cultural, concretament dels elements més significatius del municipi.
-

Sant Feliu de Monistrol de Calders, actuacions de reforma, les darreres
consistents en la reparació de l’escala de cargol,...

-

Actuacions arqueològiques:
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-

Dolmen del Pla de Trullars: intervenció preventiva entre el 10 de febrer i el
31 de març de 2003; excavació preventiva i actuació de reconstrucció i
consolidació entre el 7 de febrer i el 7 de març de 2005.

-

Necròpolis de la Païssa: actuació inclosa dins un projecte d’investigació de
la Diputació de Barcelona entre l’1 i el 7 d’agost de 1983 i actuació de prospecció arqueològica entre l’1 i el 30 de novembre 2002 (dins un projecte
d’investigació als Monistrols del Bages).

-

Masia de Pumanyà: a l'estiu del 2016 es va dur a terme un Camp d'Arqueologia al jaciment de Pumanyà. Actualment no consta encara registrat a
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAPC).

-Sant Pere de Mussarra: actuacions de reconstrucció i adequació de l’església durant
els anys 2008 i 2009, no consta que es realitzés cap tipus d’intervenció arqueològica.

5.3.- Equipaments i activitats patrimonials
Monistrol de Calders compta amb els següents equipaments, infraestructures o activitats vinculades al patrimoni o per a activitats culturals:
Equipaments municipals i altres espais:
-

Arxiu municipal: ubicat en una de les plantes de l’edifici de l’Ajuntament.

-

Ca la Mestra: espai cultural polivalent per a activitats com xerrades, exposicions, cursos, tallers,...

-

Caseta d’informació turística: punt d’informació turística del municipi, del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i de les poblacions veïnes i
comarca.

-

Centre Recreatiu Municipal: espai cultural polivalent, amb dues sales, una
de gran amb escenari i una de més petita amb barra de bar. Per a usos diversos: reunions, xerrades, conferències, representació d’espectacles, concerts, ball, festes populars,..

-

Parc municipal El Serrat: parc condicionat amb taules i bancs, fonts, zona
per activitat esportiva, etc. Durant l’any al parc s’hi realitzen algunes activitats culturals i de lleure. Compta amb unes quantes escultures situades en
el recinte.

-

Bibliobús Cavall Bernat.
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-

Museu municipal d'escultures a l'aire lliure: conjunt escultòric distribuït per
diversos punts del poble i zones properes. Compta amb fullets informatius
que faciliten realitzar diverses rutes de descoberta del conjunt.

-

Ruta de la pedra seca: es tracta d’un itinerari que compta amb el suport
d’un fullet que facilita la realització d’un recorregut que discorre per part del
terme municipal i que permet veure una seguit de barraques de pedra seca
i gaudir del paisatge. En el recorregut hi ha algun panell informatiu col·locat.

-

Dolmen del Pla del Trullars: monument megalític reconstruït i condicionat
amb un panell informatiu. L’indret on es troba ubicat és un punt elevat a
mode de mirador. Una ruta que amb el suport d’un fullet informatiu facilita
als visitants l’accés caminant a peu des del poble.

-

En el terme municipal discorren diversos senders, entre els quals destacar
la Ruta del Moianès GR-177 i el Sender Central de Catalunya, el GR-3,
també es creà la Ruta del Turisme Verd, consistent en una ruta d’uns 16 km
per el municipi.
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