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1- OBJECTIUS DEL TREBALL 
 
 

1.1.  Agraïments 
 
Aquest treball, impulsat i finançat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mura a petició del mateix, d’acord 
amb el conveni subscrit per ambdues administracions el mes de juliol de 
2006, i en el marc del programa d’Inventaris del Patrimoni Local que 
gestiona l’OPC,  ha estat realitzat per la historiadora Mª del Agua Cortés 
Elía, per encàrrec de l'OPC amb l'estreta col·laboració de l'Ajuntament de 
Mura, que ha posat tots els mitjans tècnics i humans a disposició meva.   
 
Principalment agraeixo l’interès i col·laboració desinteressada de l’alcalde, 
Sr. Martí Perich, així com dels regidors, que van propiciar la realització 
d’aquest inventari degut al seu interès en tirar endavant projectes culturals 
en benefici de la població del municipi. Ha estat també molt important la 
col·laboració d’alguns treballadors de l’Ajuntament, en concret del tècnic 
municipal Josep M. Fontàs, i de l’administrativa Sílvia Falguera, que m’han 
proporcionat diferent documentació. 
 
He de fer menció especial de la col·laboració prestada pel gerent del 
Consorci Turístic de les Valls del Montcau, Artur Adrià, que ha posat al meu 
abast tots els mitjans tècnics i humans per facilitar-me la tasca de recerca. 
També del tècnic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Feliu 
Madaula; del tècnic Eugeni Estopà que gestiona actualment el Pla de Futur 
de Mura i Santi Mampel que va fer la gestió fins al gener de 2007; del 
director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Àngel Miño. 
 
 
Agraeixo l’ajuda prestada per Joaquin Calvet; per l’administrativa del Parc 
Natural, Elisabet Ros, que m’han facilitat documentació, informació 
cartogràfica d’ interès de cara a la meva feina.  
 
Especialment vull agrair l’interès mostrat per en Jordi Perich, de cal Carter, 
no només per com avançava la meva tasca de recerca, sinó també perquè 
ell mateix em va proporcionar molta informació, contactes i va perdre 
temps en acompanyar-me per la muntanya de Sant Llorenç a la recerca de 
“muntanyes de pedres”, balmes obrades i altres llocs  del seu terme que tan 
bé coneix i estima. No vull deixar de fer esment de les tertúlies a l’hora de 
l’esmorzar o el dinar a cal Carter, en les que participaven en Martí Perich, 
en Jordi Perich i l’Artur Adrià, a més d’altres persones i singularment en 
Marc Perich, futur estudiós de Mura i generós tertulià radiofònic. Cal a dir 
què una part important del meu treball s’ha vist incrementada per la seva 
recerca i estima al seu entorn, que sempre m’han facilitat les coses i que 
han provocat que les visites que jo feia a Mura per motius de feina 
s’acabessin convertint en una ruta esperada i molt gratificant.  
També molt especialment vull agrair l’atenció i la informació que em va 
facilitar Gabriel Marquès i Villacampa, president del Centre Excursionista de 
Mura i gran coneixedor del seu poble al que ha dedicat molts anys a una 
incansable recerca entusiasta. 
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Els guardes del Parc van ser de gran ajuda en la visita a llocs de difícil accés 
en un terme de tan important extensió: per això agraeixo els 
acompanyaments de Joan Manel Aguilar, Salvador Prat, Vicenç Gros i Adrià 
de Calders, que han demostrat que, no només es coneixen el terme pam a 
pam, sinó que també estimen el seu patrimoni natural i cultural del que 
tenen especial cura per feina i per devoció. 
 
 
He comptat també amb la col·laboració d’altres persones, Josep Llorenç 
Puig del Puig de la Balma; Octavi Sorrellés, Montserrat Lleixa de cal Llobet; 
Pere Fabrés, del Molí del Mig, pare i fill; Laia Miralta, de cal Martí; Esteve 
Cortés; Andreu Trullàs; la Fina de  cal Carter; Adela Tapioles de ca l’Arola, 
Joan Pla Sorribes, Felisa Prat, Francesc Melgosa Granja, persones que em 
van mostrar casa seva per què jo pogués documentar-la. També a en Jordi 
Guillamot, Josep Canals, Eulàlia Almuzara de l’Institut Amatller d’Art 
Hispànic, Montserrat Comte de l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, 
Francesc Vila director del Museu Comarcal de Manresa, Pere Izquierdo 
director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Jordi Torné de l’Arxiu 
Comarcal del Bages,  Rafel Ginebra, de l’Arxiu Episcopal de Vic, Josep Lluís 
Lorca Simon  de l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. 
 
Per descomptat també agraeixo l’ajuda de totes aquelles persones que 
anteriorment han estudiat diferents temes de Mura i que han escrit sobre la 
seva recerca. Concretament  Xavier Coll i Ferret, Miquel Ballbé i Boada, 
Antonio Ferrando i Roig, estudiosos de la història del poble que ens han 
llegat amb les seves publicacions, que constitueixen un important punt de 
partida de qualsevol estudi històric. Així com a tants que han fet petits 
escrits i als que cal un reconeixement per una feina que m’ha estat d’ajuda. 
 
No vull descuidar l’atenció prestada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i en 
concret per la tècnica Teresa Reyes que ha realitzat la correcció de tot 
l’inventari i a la que no se li ha escapat ni el més petit detall. Gràcies per 
l’ajuda i meticulositat. 
 
Vull destacar i deixar constància de la positiva predisposició de la majoria 
de persones que he visitat envers al descobriment i al coneixement del 
passat històric del municipi i de qualsevol tema relacionat, fet que m’ha 
encoratjat en tot moment en la realització del present treball. I per això el 
meu agraïment final és per a tots els habitants de Mura que m’ha facilitat la 
tasca amb el seu entusiasme sempre evident cap a la meva feina.  
 
Finalment, vull deixar palès que és probable que no hagi fet consultes a 
persones concretes i que això no ha estat fruit de deixadesa o descuit, sinó 
perquè la informació que probablement em podien proporcionar ja la havia 
aconseguit per altres vies. Igualment els agraeixo la segura disposició i 
espera. 
 
 
 
 

1.2. Objectius 
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El present Inventari de Patrimoni del municipi de Mura inclou tot el terme 
d'aquest municipi. 
 
El punt de partida va ser l'interès per part de l'Ajuntament d'obtenir 
informació dels elements històrics i d'interès cultural del terme municipal 
per tal de tenir coneixement de l'estat i la importància de cada un i del seu 
conjunt, a fi de portar a terme accions concretes, entre elles l'especificació i 
ampliació dels elements a protegir a les Normes Subsidiàries d’Ordenació 
del terme municipal de Mura, així com establir el punt de partida per 
l’elaboració del catàleg de masies que obliga la recent llei d’Urbanisme. La 
recollida i processament de les dades s'ha realitzat entre els mesos de 
setembre de 2006 i març de 2007. 
 
Els objectius d'aquest treball són els que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques per a la realització d'inventaris de patrimoni local de l'Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona: "la recollida exhaustiva de 
dades sobre el patrimoni cultural i natural del municipi i la seva valoració, 
permetent l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, 
així com la planificació de la seva rendibilitat social". El resultat és una eina 
a disposició de l'Ajuntament amb la informació individual i de conjunt dels 
elements patrimonials del municipi que ajudi a fomentar la conservació, la 
difusió, el coneixement del medi, i utilitzar-la com ajuda en la ordenació i 
planificació urbanística, així com en d'altres accions de benefici social”. 
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2-METODOLOGIA 
 
 

2.1. Metodologia de treball 
 
Per realitzar l'inventari es va adoptar una metodologia de treball 
estructurada en tres etapes principals, segons estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona: 
 
 1- Recopilació prèvia de documentació 
 2- Treball de camp: recollida d'informació oral i visita a cada element 

detectat i al terme en general 
 3- Treball de gabinet: contrastant les fitxes de camp amb la 

documentació, introducció de la informació a les fitxes i elaboració de la 
memòria com a conclusió 

 
 En cada una d'aquestes etapes s'ha procedit a realitzar una sèrie de 
tasques que es detallen a continuació de forma cronològica: 
 
 
 1- Recopilació prèvia de documentació: 

 
- Recopilació de la documentació existent sobre el municipi: 

bibliografia, publicacions, Inventari de Patrimoni Arqueològic de la 
Generalitat, Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, 
Inventari de Patrimoni Industrial de la Generalitat, Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi, llistats de Béns 
d'Interès Local, de Béns d’Interès Nacional, llistats d’elements 
protegits per normativa del Parc Natural.  Aquesta recopilació es va 
realitzar fent un buidatge de la bibliografia existent a la Biblioteca 
de Manresa, a la Biblioteca de Catalunya, A la biblioteca de 
Terrassa, a l'Arxiu Municipal de Mura, a l'Arxiu Històric i Comarcal 
de Manresa, a l’Arxiu Episcopal de Vic, a l’Arxiu Comarcal del Vallès 
i a d'altres arxius que s'especifiquen més endavant, junt amb la 
documentació i informació facilitada per l'Ajuntament,  així com les 
publicacions específiques que s’han realitzat sobre el municipi i 
citades a la bibliografia, aquestes publicacions, i d’altres, que s'han 
fet sobre diferents temes del terme, han facilitat molt la tasca 
d'inventari. 

 
- Amb aquesta base es va realitzar un llistat de possibles elements 

inventariables que es va contrastar amb l'opinió d'alguns estudiosos 
i  membres de l'Ajuntament i altres entitats. La llista no es va 
considerar tancada ja que quedava subjecta al treball de camp que 
va permetre identificar més elements en el transcurs de la feina. 

 
- Per tal de facilitar el treball de camp es van diferenciar zones del 

municipi que ja venien donades per l’estructura històrica i 
geogràfica.  
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- Es van establir contactes inicials amb informadors orals: estudiosos 

del terme, els habitants de les masies i cases, propietaris de fons 
documentals, rector de la parròquia,  gent gran, artesans, ....; i que 
en el moment del treball de camp es van anar visitant per tal de 
cercar el màxim d'informació. 

 
 
 2- Treball de camp:  

 
- En base als elements que ja s'havien detectat es va iniciar la 

recollida de dades visitant cada element,  recopilant la informació 
que ens proporcionava la observació directa junt amb la que ens 
proporcionaven les fonts documentals i els possibles col·laboradors;  
es fotografiaven els elements, fet que facilitava després la tasca de 
gabinet. 

 
- Es contrastava amb documentació cartogràfica històrica i actual per 

tal de detectar topònims o nous elements a la zona visitada. 
 

- En el cas de les masies es va procurar visitar el major nombre de 
cases possibles tenint en compte la disponibilitat dels habitants i 
l’estat de les cases. Es documentava cada un dels elements 
destacables i es situaven en un plànol. Cal destacar que no s'ha 
pogut accedir a tots els immobles, tot i que s'ha conegut per altres 
mitjans l'existència o no d'elements interessants que permetessin o 
no la documentació. 

 
- Ha estat molt important la tasca de treball de camp sobre el 

territori, és a dir, de recerca directa en el medi a partir de les dades 
obtingudes per via oral o documental. Degut a que el terme és molt 
gran i muntanyós, la recerca ha estat més lenta que en altres 
inventaris realitzats anteriorment. 

 
 
 3- Treball de gabinet: 

 
- Realització de les fitxes dels elements. Les fitxes s'anaven 

completant a mida que es feia el treball de camp, de manera que 
aquestes dues fases s'han anat compaginant. Això ha facilitat la 
feina ja que s'havien detectat molts elements d'entrada i era 
necessària una estructuració per zones i completar el procés en 
cada zona. 

 
- En omplir els camps de descripció i d'història es contrastava la 

documentació escrita de que es disposava amb la informació 
obtinguda d'altres inventaris previs i amb les conclusions tretes de 
l'observació directa de cada element. D'aquesta manera es 
procurava ser el màxim exhaustiu en la documentació. En fer això, 
s'han detectat errades en altres inventaris previs i altra 
documentació publicada que queden subsanades amb el present. 
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- Es feien rutes per les zones diferenciades, inventariant els elements 
que ja es coneixien prèviament i detectant d'altres sobre el terreny. 
Aquestes rutes, completades amb la visita a cada element facilitava 
l'obertura de noves fitxes. D'aquesta manera també s'anava fent un 
llistat d'elements "no fitxats" per adjuntar a la memòria, consistent 
en aquells elements que no tenen prou entitat cultural per elaborar 
una fitxa documental, els elements no localitzats, així com també 
els desapareguts. 
 

- Quan es va tenir introduïda a les fitxes la informació documental i 
històrica, es van completar amb les dades complementàries: 
coordenades UTM, alçada i fitxes relacionades. 

 
- Finalment es van relacionar amb la base de dades les fotografies 

que s'havien realitzat en format digital i els plànols topogràfics en el 
cas d’elements que són de gran extensió, amb la qual cosa són 
difícils de representar només amb un punt, el que ens donen les 
coordenades UTM. Amb això les fitxes es donaven per tancades. 

 
- En tancar les fitxes es va procedir a la redacció del present informe. 

 
- Posteriorment es va realitzar una reunió amb Tècnics de la 

Diputació de Barcelona, tècnics i alcalde de l’Ajuntament de Mura i 
la tècnica que ha realitzat l’inventari per tal de fer una correcció de 
les fitxes, previ anàlisi d’aquestes per l’Ajuntament i l’Oficina de 
Patrimoni Cultural. Amb la incorporació de les correccions 
suggerides per aquests es va donar per acabada la tasca d’inventari 
i processament de dades. 

 
 
 

2.2. Fonts consultades  
 
S'han utilitzat diferents tipus de fonts per l'elaboració de l'inventari: 
documentació d'arxius públics i d'arxius privats, informació oral, 
bibliografia, a més de la observació directa dels elements. Passem a detallar 
aquestes fonts. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ D'ARXIUS: 
 
ARXIUS PÚBLICS 
 

 AMM Arxiu Municipal de Mura 
 APM Arxiu Parroquial de Mura   
 ACA Arxiu de la Corona d’Aragó   
 AAM Arxiu de l’Abadia de Montserrat   
 ABEV Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic 
 ABC Arxiu de la Biblioteca de Catalunya  
 ACB Arxiu Comarcal del Bages   
 ACVOC Arxiu Comarcal del Vallès Occidental 
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 ASM Arxiu de la Seu de Manresa 
 CDPS Centre de Documentació del Parc de Sant 

Llorenç del Munt i Serra de l’Obac  
 AG Arxiu Gavin  
 AFCEC Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de 

Catalunya  
 IAAH Institut Amatller d'Art Hispànic   
 AHDB Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona  
 ANC Arxiu Nacional de Catalunya 
 BPM  Biblioteca Pública de Manresa 
 BPT Biblioteca pública de Terrassa 

 
 
ARXIUS PRIVATS 
 
 APC   Arxiu privat can Llobet 
 APR Arxiu privat Molí del Mig 
 APP Arxiu privat de can Perich 
 APM Arxiu privat de La Mata 
 ACEM Arxiu del Centre Excursionista de Mura 

 
 
 
 
 
ALTRES INVENTARIS UTILITZATS O CONSULTATS 
 
 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya 

(IPAC), municipi de Mura. (1985-1992). (11 elements). 
 Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia 

de la Generalitat de Catalunya. Mura. (1988-2004). (8 elements). 
 Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-Artístics de Catalunya. 

Generalitat de Catalunya (BCIN). (1 element). 
 Inventari del Patrimoni Industrial (Museu de la Ciència i la Tècnica de 

Catalunya, Generalitat de Catalunya) (IPIC). (no hi ha elements 
inventariats). 

 Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya 
(IPEC). (recull de cançons populars).  

 Inventari de tines de les Valls del Montcau, “Tines al mig de les vinyes”. 
Consorci Turístic de les Valls del Montcau. 2004. Realitzat per VR 
Consultors (Viladecavalls).  (3 elements) 

 Inventari de Patrimoni del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l‘Obac,  
Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural. 
Diputació de Barcelona, Servei de Parcs. (39 elements). 

 Catàleg de Recursos Turístics de Mura. Realitzat amb una subvenció de 
Filons d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya l’any 2001. La intenció 
era tenir un catàleg dels recursos de la zona per tal d’establir línies 
d’actuació turístiques. Va ser impulsat per l’Ajuntament de Mura i el 
Consorci de les Valls del Montcau. 
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INFORMACIÓ  ORAL 
 
S'ha obtingut informació oral, i a vegades amb alguna documentació escrita 
puntual, de les següents persones: 
 
Martí Perich 
Jordi Perich 
Artur Adrià 
Feliu Mdaula 
Santi Mampel 
Eugeni Estopà 
Àngel Miño 
Joaquím Calvet 
Joan Manel Aguilar 
Salvador Prat 
Vicenç Gros 
Gabriel Marquès 
Jordi Guillemot 
Mn Manel Cornellà 
Josep Canals 
Josep Miravet 
Mercé Homs 
Elisabet Ros 

 Josep Llorenç Puig  
Octavi Sorrellés 
Montserrat Lleixa 
Pere Fabrés 
Laia Miralta 
Esteve Cortés 
Andreu Trullàs 
Adela Tapioles  
Francesc Malgosa 
Josep Canals 
Eulàlia Almuzara  
Montserrat Comte  
Francesc Vila  
Pere Izquierdo  
Jordi Torné  
Rafel Ginebra 
Josep Lluís Lorca Simon   
 

 
A més d'aquests col·laboradors directes, cal fer esment de cada un dels 
habitants de les cases que s'han visitat, ja que tots ells han contribuït a la 
documentació dels elements.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Es va realitzar un buidat de la documentació bibliogràfica existent 
principalment a la Biblioteca Pública de Manresa, a la Biblioteca de Terrassa,  
a l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa, al Centre de Documentació del Parc 
Natural de Sant Llorenç i a la biblioteca de La Mata de les oficines del Parc,  
ja que conserven fons bibliogràfic local. També es va consultar 
documentació de diferents arxius que s’han especificat més amunt. 
 
 
 
CARTOGRAFIA  
 
Per a l'anàlisi del terme municipal s'ha utilitzat: 
 
 Mapa topogràfic de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, del Centre 

Excursionista de Terrassa. E/ 1:20.000. Any 1988. 
 
 Mapa topogràfic de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, editorial Alpina. E/ 

1:25.000. Any 2003. 
 
 Mapa Comarcal de Catalunya: El Bages, E/ 1:50.000. Institut Cartogràfic 

de Catalunya. Edició de l'any 2002. Format paper i format digital. 
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 Mapes topogràfics de Catalunya de l'Institut Cartogràfic de Catalunya E/  

1:5.000 i 1:10.000. www.icc.cat. www.diba.es/SITMUN.   

Per la localització de les coordenades topogràfiques s’ha utilitzat la web de  
l'Institut Cartogràfic de Catalunya i del programa SITMUN de la Diputació de 
Barcelona:  

http://www.geoportal-idec.net/gestor/mapawms/index.jsp.  

http://www.diba.es/SITMUN

 

Cal deixar constància de les moltes errades toponímiques i cartogràfiques 
dels dos primers mapes, fet que els fa molt obsolets per realitzar excursions 
seguint camins que a vegades no existeixen; així com algunes errades 
topogràfiques en els mapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i del 
programa SITMUN de la Diputació de Barcelona. 

 
 
 

2.3. Explicació de la fitxa  
 
El model de fitxa que s'ha utilitzat és el que ha proporcionat l'Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per a la realització 
d'inventaris municipals, i que formen part d'una base de dades programada 
en MS Access 2000. 
 
La fitxa conté una sèrie de camps d'informació que s'han omplert per a cada 
element: Número de Fitxa, Codi, Àmbit, Denominació, Ubicació, Titularitat, 
Propietari, Tipologia, Ús actual, Descripció, Observacions, Estat conservació, 
Autor, Any, Estil/Època, Segle, Emplaçament, Longitud, Latitud, UTM, 
Alçada, Accés, Número negatiu, Fitxes associades, Història, Bibliografia, 
Protecció, Número Inventari Generalitat, Autor fitxa, Data registre, Data 
modificació, Mapa, Fotografies. 
 
Hi ha una sèrie de camps en que el contingut s'ha de triar d'uns establerts 
prèviament per l'OPC: Àmbit, Codi, Tipologia i Titularitat. L'Àmbit i la 
Tipologia donen un Codi concret establert d'acord amb el següent esquema: 
 
 
 
 
 
1- 
PATRIMONI 
IMMOBLE 

2- 
PATRIMONI 
MOBLE 
 

3- 
PATRIMONI 
DOCUMENTAL 

4- 
PATRIMONI 
IMMATERIAL 

5- 
PATRIMONI 
NATURAL 

1.1- Edificis 2.1-Elements 3.1-Fons 4.1- 5.1-Zones  

http://www.icc.cat/
http://www.diba.es/SITMUN
http://www.diba.es/SITMUN
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 urbans d’imatges 
 

Manifesta-
cions festives 

d’interès 
natural. 
 

1.2-Conjunts 
arquitectònics 
 

2.2- Objectes 
 

3.2-Fons 
documentals 
 

4.2-Tècniques 
artesanals 

5.2-
Espècimens 
botànics 
singulars 

1.3-Elements 
arquitectònics 

2.3- 
Col·leccions 
 

3.3-Fons 
bibliogràfics 
 

4.3-Tradició 
oral 

 

1.4-Jaciments 
arqueològics 
 

  4.4-Música i 
dansa 

 

1.5- Obra 
civil 
 

  4.5- 
Costumari 
 

 

 
 
Cada fitxa es completa amb un mapa d'ubicació, generat des del Sistema 
d’Informació Geogràfica (SIG) en que es presenta l’inventari, i d'una a tres 
fotografies. 
 
 
 

2.4. Criteris de selecció 
 
En aquest treball s'ha procedit a la identificació, descripció i documentació 
dels elements que s'han considerat patrimoni cultural del terme municipal 
de Mura per tal d'oferir una visió panoràmica d'un conjunt que determina 
les característiques concretes del lloc. No és aquest un estudi tancat, sinó 
que ha de mantenir-se obert a qualsevol aportació que contribueixi a 
l'enriquiment d'aquest patrimoni en funció de noves investigacions. Tampoc 
és un estudi que limiti les perspectives patrimonials al que conté l'inventari, 
sinó que ha de servir com a punt de partida per a incentivar  la recerca i la 
gestió del patrimoni que doni forma a diferents tasques entorn aquest i 
permeti la seva ampliació i conseqüent evolució. 
 
S'ha tingut en compte reunir el màxim nombre d'elements identificadors del 
terme incloent tot allò que podia tenir un valor patrimonial històric o de 
diferenciació. S'ha procurat obtenir el màxim d'informació de cada element 
de forma individual i de la  relació amb el seu entorn per tal de mostrar la 
importància de cada element com a quelcom característic i definitori 
d'aquest territori. Però cal assenyalar que no s'han inclòs tots els elements 
detectats sinó que s'ha fet una selecció envers els següents criteris: 
 
1- S'han inventariat tots els elements que prèviament havien estat 

compilats en altres inventaris: 
. De la Generalitat: Patrimoni Arqueològic (8 elements), Patrimoni 
Arquitectònic  (11 elements). 

. Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-Artístics de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya (BCIN). (1 element). 
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. Béns Culturals d’interès Local (BCIL). (22 elements). 

. Elements protegits pel Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del 
Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i l‘Obac (Servei 
de Parcs). (39 elements). 

 
2- S'han inventariat els elements mobles, immobles o naturals destacables 

per: 
. Singularitat històrica, artística, etnològica, identitària, simbòlica. 

 
3- S'han inventariat els fons documentals i fotogràfics que tinguessin  un 

fons històric important individualment i per al conjunt del municipi. 
 
4- S'han inventariat les manifestacions festives, musicals, artesanes i de 

tradició que són representatives i identificatives del terme. 
 
 
És per això que el volum de fitxes s'ha limitat finalment a les que hi ha a 
l'inventari com a elements més representatius, però  hi ha una sèrie 
d'elements que no s'han fitxat perquè s'ha considerat que no tenen prou 
significació per a ser inclosos a l'Inventari, elements que coneixem però 
que han desaparegut  o elements que s'han inclòs dins d'altres fitxes.   
D'aquests elements "no fitxats" es fa una relació a l'apartat corresponent 
d'aquesta memòria.  
 
 
Finalment, cal deixar clar què aquesta feina no és ni una recerca, amb 
uns objectius i unes conclusions finals (encara que s’hagin utilitzat 
coneixements i procediments científics per a realitzar-la), com tampoc es 
tracta d’un catàleg del patrimoni del municipi, el qual hauria de portar 
unes categories i proteccions determinades. Però si què és una base per a 
poder realitzar tant tasques d’investigació com de protecció, convertint-se 
també en un instrument per la gestió, la difusió i la informació del patrimoni 
del municipi, entre d’altres utilitats. També cal fer esment que aquest 
inventari no esta tancat ja que podran anar incorporant-se elements 
patrimonials si en sorgeixen de nous i fer les esmenes necessàries al ja 
existents.  
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3- MARC D'INTERVENCIÓ GENERAL 
 
 
3.1. Marc geogràfic, geomorfològic i econòmic 
 
 
El municipi de Mura es troba situat a la província de Barcelona, a la comarca 
del Bages, al seu límit oriental tocant amb la comarca del Vallès, entre 
aquestes comarques  es troba el conglomerat muntanyós de Sant Llorenç 
del Munt amb els cims de La Mola i el Montcau. Limita al nord amb els 
municipis de El Pont de Vilomara i Rocafort, Talamanca i Calders; al sud 
amb els de Sant Vicenç de Castellet, Rellinars, Vacarisses, Terrassa i 
Matadepera; per llevant amb Granera i Sant Llorenç Savall; i per ponent 
amb el riu Llobregat i Manresa.  
 
Queda ubicat entre muntanyes, destacant la serra de Rafardes, la de la Vall, 
la de la Mata (930m), la de l’Espluga (924m), la dels Ermitanets (420-
610m) i el turó del Mal Pas de Puigdoure. El Montcau, es troba entre els 
termes de Mura i Sant Llorenç Savall pertanyent als dos municipis; és el pic 
més alt  que arriba als 1052m.  
 
Mura és un dels termes més grans del Bages, ocupant una extensió de 
53,39 km2, de la que una part important forma part del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, fet que ha provocat una revifalla turística del 
municipi. 
 
Geològicament el paisatge pedregós i agrest de la zona és producte de 
l'erosió insistent sobre la roca que el configura. L’origen el trobem en els 
còdols i altres materials dipositats pels corrents fluvials fruit de l’erosió de la 
recent formada Serralada Prelitoral. Aquesta acció erosiva va ser 
especialment activa en el Període Terciari, concretament en l’Època de 
l’Eocè inferior, és a dir, entre els 40 i 23,70 milions d’anys. En el municipi 
de Mura podem reconèixer fàcilment els conglomerats i altres materials més 
fins com gressos i lutites procedents dels ventalls al·luvials de Sant Llorenç 
del Munt.  L'acció erosiva actual de l'aigua sobre aquest tipus de roca ha 
donat lloc al singular relleu, amb elements tan característics com les canals, 
els roqueters i els monòlits. A nivell subterrani, l'aigua ha modelat un 
impressionant conjunt de cavitats que, en aflorar a l'exterior, donen lloc als 
coneguts avencs, coves, caus i surgències. 
 
Pel terme passen quatre rieres principals. La d’Estenalles, neix una mica 
més amunt del Caus de Mura, i rep, més avall, el nom de riera de Nespres 
(Nèspola) i més tard el de riera de Mura. La riera de Talamanca recull les 
aigües del sector de llevant; les del sud la riera de Santa Creu, i la riera de 
les Arenes que neix al peu del Montcau i desemboca al Llobregat. La riera 
de Nespres travessa el terme i al costat seu s’aixeca el poble, rega els horts 
i ha mogut un important nombre de molins tot i que generalment no és 
cabalosa excepte en èpoques de molta pluja. 
A més hi ha nombrosos torrents i fonts, de les que trobem de dos tipus, de 
raig i de brollador. Entre les fonts més importants cal esmentar la 
d’Estenalles, de l’Olla, d’en Japet, de l’Era, dels Caus, del Toll, de la vall de 
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Mura, de can Biel, de la Vila, de Sant Lleïr, del Puxet, de la Coma, del 
Cellerot, de Mata-rodona, del Formatget, del Foradot, de la Blanquera, del 
Rector, de l’Escolà, entre moltes altres; hi ha qui diu que a Mura hi ha més 
de cent fonts. 
 
Una part molt important del terme forma part del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac creat l’any 1987 , fet que garanteix la preservació 
del patrimoni natural de la zona. La vegetació està formada per boscs de 
pins, pinasses, alzines i roures. Per sobre dels 800 metres té també 
espècies pròpies de llocs humits, com la moixera, el boix i el roure, mentre 
que en altituds inferiors es barreja amb pins i arbusts mediterranis, com el 
bruc i l'arboç. La base del massís es troba ocupada per pinedes de pi blanc, 
que a les zones més obagues és substituït sovint pel pi roig i la pinassa. A 
les canals més obagues apareixen clapes ocupades per avellaners on 
s'arreceren plantes pròpies de la regió centreuropea, que constitueixen els 
reductes més meridionals de la seva distribució. Als roqueters i a les 
cingleres creixen diverses plantes de gran interès, típiques de llocs secs i 
amb poc sòl. 
 
La gran diversitat d'ambients ecològics fa que visquin al parc moltes 
espècies animals pròpies tant de les regions mediterrànies com de les 
centreuropees, fins al punt que s'hi poden comptabilitzar més de dues-
centes espècies de vertebrats. La salamandra, la serp verda, el gaig, la 
merla, el pit-roig, el senglar, el gat mesquer, la mostela i diversos 
rapinyaires en són algunes de les més representatives.  
 
Són especialment interessants les comunitats que poblen rocams i 
cingleres, així com també les colònies de ratpenats que ocupen alguns 
avencs. Pel que fa a la fauna invertebrada, és remarcable la presència 
d'algunes espècies avui rares a la resta de Catalunya. 
 
Tot i que en general el terreny és molt accidentat, s’han dedicat parcel·les 
al conreu, unes 200 hectàrees dedicades a conreu de cereal, vinya, oliveres 
i regadiu situades a prop de les rieres. L’agricultura ha anat perdent pes 
progressivament des de l’inici de la crisi en el sector a mitjans del segle 
XIX. Les explotacions actuals són unitats familiars, amb tan sols 1,5% de la 
població activa. La vinya pràcticament ha desaparegut, així com el blat, 
dedicant-se bàsicament al conreu de farratges i alguns fruiters. El sector 
tèxtil va tenir una única mostra en una fàbrica de teixits al poble a partir del 
finals del XVIII, essent la única mostra.  
 
El clima és mediterrani subhumit, fred a l’hivern i calorós a l’estiu, però amb 
variacions segons l’altitud i zona. Destaca l’abundància de precipitacions a 
la tardor, cosa que ha provocat nombroses riuades.  
 
La via de comunicació més important és la carretera de Terrassa a 
Talamanca i Navarcles (BV-1221). També passa pel terme la carretera del 
coll de LLigabosses que uneix la BV-1221 i la B-124 de Monistrol de Calders 
a Sant Llorenç Savall. Una pista asfaltada uneix Mura amb Rocafort i 
segueix com a local fins al pont de Vilomara. L’eix viari proper més 
important és l’autopista Terrassa-Manresa que passa pels termes de Sant 
Vicenç de Castellet i Manresa. 
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L’eix de comunicació més important de l’antiguitat eren el camí Ral de 
Manresa i el de Berga, que passaven pel terme. 
 
Mura pertany al Partit Judicial de Manresa i a la Diòcesis de Vic. 
 
 
 
 
POBLACIÓ 
 
A Mura hi ha un únic nucli de població concentrada, a l’entorn de l’església 
parroquial de Sant Martí i a la vora de la riera de les Nespres, mantenint les 
cases la seva antiga estructura, fet que li proporciona un aspecte molt 
agradable i pintoresc. A més al terme hi ha masos disseminats alguns 
datats de principis del segle XII com la Casa de la Vall, Mata-rodona, la 
Pineda, Puigderoure, El Marquet i les Solanes; del XIII com La Mata, El Puig, 
El Soler; del XIV com La Roca, Sant LLeïr, entre d’altres. 
 
L’origen del poble i del poblament el trobem ja a l’edat del bronze, tot i que 
no hi ha un assentament més dens fins a inici de l’Edat Mitjana, tant al 
poble formant una sagrera, com als masos i balmes obrades. L’estructura 
del poble recorda a aquesta sagrera medieval, tot i que, probablement 
degut a terratrèmols i abandonament de cases, els elements que es 
mantenen en l’actualitat corresponen a partir del segle XVII tal i com 
mostren les dates gravades a les llindes de les cases.  
 
Els primers vestigis d’ocupació humana del territori els tenim en època del 
bronze antic i mig, tal i com ens mostren les troballes de les coves de Mura, 
i posteriorment els enterraments neolítics del Turó del Mal Pas, mostrant 
així una ocupació troglodítica de les cavitats que més tard es desenvoluparà 
en el fenomen de les balmes obrades a partir de l’Edat Mitjana. 
 
  

La dada demogràfica més antiga correspon al 1497, quan el fogatge de la 
vegueria de Manresa indica que Mura tenia 12 focs (Iglésies, 1991). En el 
de 1515 enumera 14 focs, mentre que el de 1553 (Iglésies, 1979) havia 
augmentat a 18. 
 
A la consueta de Mura de Mn. Oller de 1592 hi havia un total de  261 
habitants que ocupaven 15 masos i 21 cases al poble (ABEV). 

Mura al 1686 tenia 49 cases i un fort comerç vinícola que s’encetà després 
de la Guerra de Successió, manifestant un engrandiment de les masies que 
mostren l’esplendor de l’època (ABEV, consueta de 1686).  

Al segle XVIII, els nous censos de població ens donen dades més 
complertes. Als censos de 1717, 231 persones.  El cens de Floridablanca de 
1787, dóna 305 habitants, mostrant un augment demogràfic important a 
finals d’aquest segle produït per la millora de la sanitat i els conreus que és 
extensible a tot el país.  
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Any 
 

focs 
 

 
 

Any Cases o 
habitants 

1497 
1515 
1553 

 

 12 
 14 
 18 

 
 
 
 
 

1717 
1787 
 

231 
305 

(Font: Iglésies) 
 
 
any habitants 
1857 887 
1860 895 
1877 751 
1887 731 
1900 615 
1910 477 
1920 502 
1930 278 
1936 401 
1940 354 
1945 340 
1950 331 
1960 308 
1970 193 
1981 179 
1991 269 
2006 233 

(Font: IDESCAT) 
 
Al segle XIX hi ha un augment progressiu i espectacular, entre 1787 i 1860 
es passa de 305 a 895 habitants. Madoz al seu diccionari diu que al 1842 hi 
havia 80 cases distribuïdes en quatre carrers estrets i una plaça, en total 79 
veïns i 289 ànimes. A partir d’aquest any la població va disminuint any rera 
any, fins arribar als 233 habitants actuals. El descens de població es veuria 
condicionat a l’economia de la zona basada en el cultiu de la vinya que va 
entrar en retrocés, provocant aquesta reducció.  
 

En el cens de l’any 2000 Mura comptava amb 286 habitants, tot i que la 
temporada d’estiu augmenta considerablement la població ja que moltes 
cases s’han arreglat com a segona residència i són molts els muratans que 
treballen i viuen fóra però mantenen la casa familiar. L’any 2006 Mura tenia 
233 habitants, amb una densitat de població de 4,9hab./km2, i per tant en 
clara disminució la població fixa. Darrerament les diverses iniciatives en el 
camp turístic centrades en el Parc Natural han afavorit la creació d’ocupació 
al poble al voltant d’aquest fenomen: restaurants, residències cases de 
pagès, rutes turístiques, museus, botigues especialitzades, artesans, són 
alguns del incentius que pot trobar el nou turisme que es present a Mura 
durant molts dies de l’any. 
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3.2.Marc històric 
 
 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE MURA 
 
Els establiments arqueològics de Regal Marcet, cova del Mal Pas, la 
Poquerissa i coves de Mura ens indiquen que hi havia una comunitat més o 
menys estable en època del Bronze a la zona. Sembla que es tractaria de 
petites comunitats que ocuparien coves, unes com a lloc d’habitatge i altres 
d’inhumació. No podem assegurar una ocupació posterior, ni tan sols 
d’època romana, tot i que els vestigis de municipis de l’entorn són 
nombrosos i ens poden indicar algun probable assentament, encara que a 
Mura no s’hagin fet intervencions arqueològiques que permetin  confirmar-
ho. 
 

L’establiment medieval de la zona de Mura s’organitzà a l’entorn del castell i 
de la parròquia, citada documentalment al 972, on la riera de Nespres rebia 
el nom de riera de Sant Martí. Però, molt probablement, abans d’aquest 
establiment ja hi havia diferents grups que habitaven les coves dels 
entorns, hereus dels primitius habitants.  

El primer cop que apareix el nom de Mura és de l’any 987, quan el Bisbe de 
Barcelona establí un conveni “dommo Guitardo de Mureden” assignant-li la 
castlania del castell de l’Alba. El mateix any el comte Borrell ven el puig que 
es diu Mura, al comtat de Manresa a la vall de Nèspola. A finals del X segle  
Mura és coneguda per diversos noms procedents del llatí: Mure, Muredine, 
Murea i Mureze. 

Al segle X es basteix el monestir de Sant Llorenç del Munt que inicià la seva 
influència de l’entorn, així com va fer el monestir de Sant Benet de Bages. 
És en aquest moment quan es creen diferents nuclis de població com el de 
Mura, així com masies com La Mata i cases fortes com El Farell que es 
trobaven sota domini del senyor jurisdiccional que dominava el castell i dels 
senyors eclesiàstics dels monestirs. 

Des dels orígens el castell i el terme de Mura van estar sota la tutela dels 
comtes de Barcelona, tot i que els monestirs de Sant Cugat del Vallès i de 
Sant Llorenç del Munt tenien també propietats a la zona. La primera menció 
del castell és del 978, formant part d’un conjunt defensiu de la vall de 
Nèspola que actuà durant un temps com a terme. Era un dels castells 
adjudicats a la comtessa Ermessenda de Carcassona, tal i com consta en 
una relació de castell que aquesta va oferir al seu fill Berenguer Ramon per 
acabar amb certs litigis familiars, essent un castell comtal que el 978 va 
acabar amb el seu domini després que el comte Borrell i la seva dona 
Ledgarda se’l vengueren, juntament a d’altres possessions, a Riculf. Aquest 
va fer una donació poc després a Sant Benet de Bages. Al 1023, quan 
semblava que els comte havien perdut el domini sobre el castell, tornem a 
trobar que la comtessa Ermessenda empenyora al seu fill, Berenguer 
Ramon I, diversos castells entre ells el de Mura, fet que mostra que 
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continuaven sent els senyors del castell. En aquesta època la documentació 
anomena a dos personatges com a senyors de Mura, tot i que desconeixem 
si eren els del castell. El 978 s’anomena a Guitard de Mura i el 1022 hi ha la 
família dels Mura. 

Al segle XIII el castell entra en el joc de venda per part del rei i de 
redempció per part de la ciutat de Manresa. Passà a ser propietat de la 
família Guàrdia, que va engrandir i reedificar la fortalesa. Posteriorment 
passa al Ponç i Armengou de Banyeres i, a mitjans del segle XIII, passa a 
ser propietat de la corona i el rei Jaume feu donació a Guillem de Santa Fe. 
Més tard, al segle XIV, la corona el ven a Hug de Montcada, i a la mort 
d’aquest, el rei Pere II el Cerimoniós, revoca l’antiga donació i el passa a 
Pere de Planella, camarlenc reial. A inicis del XV, Martí l’Humà adquireix 
novament el castell per vendre’l a Ramon Sescomes. Aquesta família el 
regenta i el passa per successió a la família Cordelles. L’arxiduc Carles III 
d’Àustria, volent premiar els serveis de Felicià de Cordelles a la guerra 
contra els francesos, li atorgà el títol de marquès de Mura (1707). En 
aquest segle el castell quedà abandonat i es va anar enderrocant. Diverses 
vendes i recaudacions successives fins al 1400, any en que el rei Martí I el 
vengué a Martí de Comes, de qui va passar per matrimoni a la família 
Peguera i a la família Cortadelles, fins a la desaparició dels senyorius 
jurisdiccionals. El poble de Mura va estar subjecte al castell de Mura fins 
entrat el s. XVIII, quan el senyoriu de Mura es va convertir en comtat; el 
1707 passà a ser marquesat degut a que la família Cordelles eren partidaris 
de la causa de l’Arxiduc Carles d’Àustria contra la casa d’Anjou. Els 
Coderllers formaven part dels membres militars que participaren en la 
defensa contra el setge felipista de Barcelona el 1714, per la qual cosa 
varen ser desposseïts dels seus béns pels invasors, tot i que van seguir 
cobrant censos de la pagesia de Mura fins al segle XIX. 

Diverses fonts documentals ens deixen constància de l’antiguitat del poble 
de Mura, destacant els fons documentals de l’Arxiu de la Corona d’Aragó; el 
de la Biblioteca de Montserrat amb el fons de l’antic monestir de Sant Benet 
de Bages i el “Cartularium et index totius archivii Monasterii Sci. Laurenti de 
Monte” del segle XVI o Speculo de Sant Llorenç del Munt; els arxius 
parroquials de Sant Martí de Mura que es troben actualment a l’Arxiu 
Episcopal de Vic; l’Arxiu de Terrassa i l’Arxiu de Manresa.  
El document més antic relacionat amb el terme procedeix del Liber 
Feudorum Maior de F. Miquel i Rosell: el 24 de novembre de 924, en una 
venda de terres al comtat de Manresa s’esmenta el Monte Calvo (Montcau). 
Trobem altres documents que fan esment de la zona de Nèspola: el 950 una 
donació feta per Guifred Amat i Llobet al monestir de Sant Llorenç del Munt 
d’un alou al comtat de Manresa al terme de Néspola (ABM, Sant Benet de 
Bages). El 960 Sesgut i la seva esposa Honòria venen a Gultred i la seva 
esposa Adelera una vinya situada al comtat de Manresa, al terme de 
Nèspola, al lloc anomenat Vall Formosa (Arxiu Biblioteca de Catalunya, 
2136). 
Altres dos documents esmenten el terme de Nèspola: el 972 una donació 
feta pel comte Borrell al monestir de Sant Llorenç d’un alou al terme de 
Nèspola (Ballbé, 1991); el 978 una donació de preveres i almoiner a Golbert 
d’una casa amb cort, hort clos i mitja vinya, situat al comtat de Manresa al 
terme de Nespla a la Vall Formosa (Biblioteca de Catalunya). 
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Veiem com el nucli del poble es va originar al voltant de l’església de Sant 
Martí, formant una sagrera, en la que l’any 1365 vivien 32 famílies. 
Comptava també el terme amb una important població en masos 
disseminats treballats per homes de remença al servei del senyor. Degut a 
la pesta negra s’abandonaren molts conreus i cases, amb una notable 
disminució de la població al segle XV. 

La feina del camp era la principal dedicació dels muratans, en especial el 
conreu de la vinya,  documentada des del 959 a la vall Fermosa i terme de 
Nèspola. A partir del s. XVIII va desplaçar altres conreus tradicionals. La 
utilització de feixes va permetre ampliar l'escàs sol cultivable, mentre que la 
construcció de tines al peu de les vinyes per emmagatzemar el most i el 
raïm va alleugerir les dificultats del transport. Al s. XIX la plaga de la 
fil·loxera devastà el conreu de la vinya i determinà un descens de població. 
Resten molts vestigis, tant a les cases del poble com a les masies, de les 
tasques entorn a la vinya: premses, tines, cellers. 

Durant la Guerra del Francès (1808-1814) les muntanyes de Mura van ser 
escenaris bèl·lics, igual que durant les tres Guerres Carlines, en les que la 
muntanya va ser també amagatall fins al punt que, el 1851, les autoritats 
militars de Terrassa ordenaren tapar boques de coves i cavitats de la 
muntanya per evitar que s’amaguessin malfactors i segrestadors. Durant la 
segona Guerra Carlina (1846-1849) el general Cabrera, capità de l’exèrcit 
carlí, va entrar a Mura el 20 de juny de 1848, des d’on dirigí una proclama a 
tot Catalunya.  Aquests van ser els motius de que, al llarg del segle XIX, 
molts hisendats de masos de la zona deixessin les seves masies a mans de 
masovers i ells amb la família es traslladessin a ciutats més segures. És el 
cas de moltes cases, com La Mata, El Puig de la Balma, Matarodona. 

Fins a mitjan s. XX tingué una importància rellevant la indústria del carbó 
fet a les carboneres en les que es cremava llenya en plena muntanya, fins 
que l'ús de l'energia elèctrica la va fer desaparèixer. Una altra producció 
freqüent eren els forns de calç que es feien servir per a preparar el morter 
per a la construcció, aprofitant l’existència de pedra calcària a la zona; així 
com també els forns de rajoles i teules, forns de pega i els molins fariners. 
Al terme de Mura han funcionat quatre molins fariners: el molí del Mig, el 
del Faure, el del Melsa i el de can Mas. El primer d’ells ja el tenim 
documentat al segle X. Una activitat també freqüent era l’obtenció de mel, 
pràctica que portaven a terme molts pagesos, i la destil·lació de la brisa 
està documentada a dues cases de Mura. 
 
En temps més moderns, la despoblació i regressió general van deixar erms 
els conreus i els muratans van modificar els seus hàbits de treball 
tradicional. Així la industrialització també arribà a Mura, ja que es va 
instal·lar una fàbrica tèxtil de filats a principi del s. XX que es va mantenir 
fins el 1964. La fàbrica va tenir el seu origen a finals del segle XVII, com 
una institució benèfica anomenada Hospici, que disposava de torns i cardes 
de filar llana, a més de 7 telers de teixir llana, i donava feina a 20 nois i 
noies. Aquesta fàbrica va estabilitzar la subsistència del poble a finals del 
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segle XIX, juntament amb les noves vinyes, petits cultius de regadiu, 
ramaderia, explotacions forestals i el turisme.  

La creació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac al 1972 va 
contribuir a incrementar al volum de turistes al poble i al seu entorn, 
sobretot els caps de setmana. Aquest potencial turístic pot ser el futur del 
poble de Mura i garantir-ne la seva subsistència i la consolidació del seu 
nucli de població actual. 

 

 
 
3.3.Toponímia    

El concepte de topònim va lligat al de nom de lloc, amb connotacions 
geogràfiques. L'estudi i el coneixement dels noms de lloc (o noms propis 
geogràfics, o topònims, segons les equivalències habitualment acceptades) 
ha desvetllat, en qualsevol època i amb independència del context 
geogràfic, una curiositat i un interès que no s'han limitat als ambients 
estrictament acadèmics. Tot i que, des del punt de vista epistemològic (o 
sigui, des de la teoria del coneixement), el concepte de topònim roman en 
una certa nebulosa, és indubtable que, com a fets lingüístics referits 
específicament al territori, els topònims tenen una àmplia transcendència a 
múltiples nivells i són susceptibles d'afectar, en una mesura més petita o 
més gran, una col·lectivitat d'usuaris nombrosa. Alguns dels autors que, en 
diversos contextos lingüístics i culturals, més han excel·lit en l'estudi de les 
disciplines relacionades amb la toponímia (particularment la lingüística), 
s'han referit en un moment o altre a aquesta qualitat essencial dels noms 
de lloc, a això que podríem dir-ne el seu tret singularitzador respecte al 
conjunt dels noms. Joan Coromines, per exemple, inicia d'aquesta manera 
els seus Estudis de toponímia catalana:  

"L'estudi dels noms de lloc és una de les coses que més han desvetllat la 
curiositat dels erudits i àdhuc la del poble en general. És natural que sigui 
així. Aquests noms s'apliquen a l'heretat de què som propietaris, o a la 
muntanya que enclou el nostre horitzó, o al riu d'on traiem l'aigua per 
regar, o al poble o la ciutat que ens ha vist néixer i que estimem per 
damunt de totes les altres, o a la comarca, el país o l'estat on està 
emmarcada la nostra vida col·lectiva. ¿Com fóra possible que l'home, que, 
des que té ús de raó, es pregunta el perquè de totes les coses que veu i que 
sent, no cerqués el d'aquests noms que tots tenim contínuament en els 
llavis?" (COROMINAS, 1994). 

El nom de lloc és alhora propietat de ningú i de tothom. Si és posseït 
d'alguna manera, ho és per la memòria col·lectiva. És agafat en préstec pels 
usuaris, en el ben entès que l'ús pot modificar l'objecte del préstec. Perquè 
el nom de lloc és abans que res un mode de comunicació, alhora que un 
testimoni del context del seu origen, com també de les seves 
transformacions i de tot allò que les mateixes transformacions testimonien. 
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Mura, igual que qualsevol altre lloc, té topònims referits al lloc geogràfic o a 
successos històrics concrets que han marcat la història del terme. 
 
Els topònims del municipi de Mura procedeixen majoritàriament de l’Edat 
Mitjana, tot i que trobem algun d’origen romà.  
 
  

Mura:  

L'etimologia del nom de Mura prové del llatí "murus", que vol dir mur, paret 
o fortalesa. Tal denominació podria tenir relació a l'existència en aquestes 
terres d'un lloc emmurallat o castrum destinat a la defensa dels habitants, o 
bé a les parets naturals muntanyoses que l’envolten. El primer cop que 
apareix el nom de Mura és de l’any 987, quan el Bisbe de Barcelona establí 
un conveni “dommo Guitardo de Mureden” assignant-li la castlania del 
castell de l’Alba. El mateix any el comte Borrell ven el puig que es diu Mura, 
al comtat de Manresa a la vall de Nèspola.  
A finals del segle X Mura és coneguda per diversos noms procedents del 
llatí: Mure, Muredine, Murea i Mureze. 
 
 

La Vall Formosa: 

Apareix citat al segle X com a nom de lloc relacionat amb el terme de 
Nèspola. El topònim pot fer esment de la característica de la zona que, en 
estar entre muntanyes, arrecerada, al costat de la rera i drenada pe 
múltiples fonts, feia del lloc una vall veritablement formosa. 

 

Nèspola:  

Al segle X apareix documentat com a terme dins el comtat de Manresa, citat 
amb les denominacions de Nespra o Nèpola, etimològicament el fruit de 
l’arbre dit nesprer o nespler. La riera rebia la mateixa denominació ja que 
s’esmenta a documentació del molí del Mig. Actualment Nespres.  

 

Montcau: 

La paraula del llatí vol dir mont calv, mancat de vegetació, fent referència a 
la característica física d’aquesta muntanya. Apareix citat a documentació 
des de l’any 927. 
 
 

Altres topònims de la zona tenen orígens medievals, com La Falconera (any 
972), la val de la Fonfreda (978), La Mata (1195), La Vall (1189), o 
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Puigdoure que prové de Puig de Roure. Aquestes topònims els trobem a 
documentació del monestir de Sant Llorenç del Munt (Ferrando, 1987). 
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3.4. L'escut de Mura   
 

Escut descrit per Manuel Bassa i Armengol al llibre Escuts Heràldics de 
Catalunya: “Mura, escut blau, una creu patada en or, en cap el nom de la 
localitat”. Vers el 1972 es començà a usar correntment aquest escut, 
posteriorment en considerar-se pobre, s’embolcallà amb la capa vermella en 
memòria del patró Sant Martí de Tours. Aquesta modificació de l’escut va 
ser obra de Mn. Xavier Coll, capellà de Mura i persona que va dedicar molt 
temps a la investigació i a escriure sobre temes muratans. 
 
A Mura s’havien utilitzat altres escuts dels que deixa constància diferent 
documentació històrica. El més antic surt a un document de 1799, amb una 
creu al centre i el nom de Mura a l’entorn inscrit en una flor de cinc pètals; 
un altre escut és de finals del XIX i representa una imatge del bisbe Sant 
Martí inscrita en un oval.  
 

Actualment l’Ajuntament de Mura ha rebut una proposta de la Generalitat 
de Catalunya per elaborar un informe sobre els emblemes i escut del 
municipi d’acord amb el que disposen els articles 35, 37 i concordants de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els 
articles 9, 24 al 26 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals 
de Catalunya, Decret 263/1991, de 25 de novembre. 

 

Aquesta Llei 8/1987, de 15 d’abril diu: 

Artículo 35.  
1. Las corporaciones locales podrán dotarse de un escudo o emblema como 
distintivo. 
2. Los elementos del escudo se fundamentarán en hechos históricos o 
geográficos, en características propias de la corporación o en su propio 
nombre. En cualquier caso, deberán respetar las normas de la heráldica. 
 
Artículo 36.  
1. Los municipios podrán dotarse de una bandera municipal. La bandera 
derivará del propio escudo, del que contendrá los elementos esenciales o el 
color predominante. 
2. No podrá utilizarse la bandera de Cataluña como fondo de la bandera 
municipal. Quedarán exceptuados de ello los municipios que por derecho 
histórico tengan en su escudo el de Cataluña como elemento esencial. 
 
Artículo 37.  
1. Para aprobar o modificar el escudo o bandera se seguirá un procedimiento 
análogo al establecido para el cambio de nombre de los municipios. 
2. La intervención del Gobierno de la Generalidad solo podrá producirse 
cuando el escudo o bandera sean susceptibles de ser confundidos con los de 
otro municipio o cuando no se cumplan los requisitos establecidos por los 
artículos 35 y 36.
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El Decret 263/1991, de 25 de novembre, diu: 

SECCIÓ 1 
Procediment referent a l’escut 

Article 24 
Iniciació de l’expedient 
24.1 L’expedient per adoptar, rehabilitar, modificar o canviar l’escut s’ha 
d’incoar per acord del ple o l’òrgan competent de l’ens local. 
24.2 L’expedient ha d’incloure un projecte, que ha de constar dels 
documents següents: 
a) Una memòria o informe elaborat per un titulat superior especialitzat en 
heràldica o per una institució competent en la matèria que justifiqui la 
correcció del blasonament que es proposi. 
b) Tots els antecedents heràldics, sigil·logràfics, històrics, geogràfics o altres 
en els quals es fonamenti la proposta d’escut. 
c) Una proposta de blasonament d’aquest. 
d) Un dibuix de l’escut. 
24.3 La Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació prestarà l’assistència necessària per elaborar el projecte d’escut 
als ens locals que en justifiquin la necessitat. 

Article 25 
Informació pública 
25.1 L’ens local ha de sotmetre el projecte a què es refereix l’article anterior 
a informació pública, per un termini de 30 dies, al tauler d’edictes i al DOGC. 
25.2 Transcorregut el termini d’informació pública, l’ens local ha de trametre 
una còpia de l’expedient a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació per tal que emeti informe sobre aquest i sol·liciti 
el dictamen a l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

 

Mentre tant, fins que l’Ajuntament decideixi sobre aquest tema, l’escut de 
Mura és el que va proposar Mn. Xavier Coll i que s’utilitza des de llavors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escut d’un document de 1799                     Escut actual 
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3.5.Mapa de zones del terme 
  
S’ha fet una divisió del terme en zones triades tenint en compte les 
característiques geogràfiques, que en serveixen únicament per delimitar el 
lloc on trobem els elements documentats. 
 

• 1 Nucli urbà, poble (distingim: poble antic, Raval de Mura) 
• 2 Riera de Nepres (la zona al costat de la riera des de poble fins al 

terme de Rocafort) 
• 3 Nord del poble, zona Puig Gili (fins al terme de Talamanca) 
• 4 Torrent d’Estenalles, fins a la BV-1221 
• 5 Vall del torrent de la Vall i serra de les Garses (del Montcau a coll 

de LLigabosses) 
• 6 Coll d’Estenalles (agafa el Montcau, carena del roure de Palau i 

carena dels Ginebres fins la BV-1221. 
• 7 La Mata - serra de l’Obac 
• 8 Turó de la Roureda – la Ferèstega 
• 9 Coves de Mura – Puig Andreu 
• 10 Coll de la Creueta – Puig de la Balma – Roca Picarda 
• 11 El Farell – El Regal 
• 12 L’Espluga – carena de La Fosca (fins al turó del Mal Pas) 
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4-EL PATRIMONI DE MURA 
 

 
4.1. Anàlisi de la informació recollida a les fitxes   

 
 
 

Tipologia general del patrimoni de Mura 
 
Tal i com es desprèn dels gràfics presentats, al terme municipal de Mura hi 
ha un predomini important de patrimoni immoble (63%), amb un important 
nombre d’edificis (41), obra civil (10), jaciments arqueològics (29), conjunts 
arquitectònics (10) i elements arquitectònics (43). Això mostra que les 
cases i l’obra civil, en la que s’inclouen corrals i barraques, són el llegat 
patrimonial més important. 
 
El patrimoni moble constitueix un 11% del total, situant-se en segon lloc, 
format principalment per objectes (10) i col·leccions (10). 
 
El patrimoni documental és també molt  representatiu del terme, constitueix 
un 11% del total. Hi ha 15 fons documentals privats i públics, 6 fons 
d’imatges i 1 fons bibliogràfic. Cal destacar l’important nombre de fons 
documentals privats al municipi. 
 
El patrimoni immaterial representa un 6% del total, predominant les 
manifestacions festives. Tot i que a la zona estan documentades diferents 
tradicions artesanes, són poques les que es mantenen a l’actualitat i per 
tant no s’ha documentat cap per no quedar vestigis. 
 
Finalment, el patrimoni natural, amb un 10% d’elements. Aquest és molt 
remarcable, destacant 16 zones d’interès natural i 4 espècimens botànics 
singulars.  
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Cronologia i estils artístics: 
 
El patrimoni data majoritàriament d’època medieval i contemporània (des 
del segle XIII a l’actualitat), tot i que cal tenir en compte que la majoria de 
cases i masies el terme van tenir origen medievals i va ser reconstruïdes o 
ampliades a finals del segle XVII-XVIII, per aquest motiu tots dos períodes 
estan equiparats, ja que les mateixes cases tenen elements de les dues 
èpoques. 
 
Els jaciments arqueològics són un dels grups patrimonials importants, 
centrats en les diferents troballes d’època del Bronze final principalment, 
amb una representació del 14% del total.  
 
L’estructura d’estils artístics mostra una gran varietat que agafa diferents 
èpoques històriques. Predominen els elements d’època romànica (10%),  la 
que anomenem arquitectura popular (42%) en la que s’ubiquen els masos i 
els elements rurals com barraques, tines;  i l’arquitectura industrial (10%).  
 
Destaquen també els elements ubicats a l’edat mitjana, corresponents a 
finals del romànic i època gòtica, amb alguns exemples puntuals; així com 
pocs objectes d’època barroca, d’època neoclàssica i del modernisme.   
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Estat de conservació i nivells de protecció: 
 
Crida l’atenció el fet que els percentatges d’elements en estat regular i 
dolent són molt elevats respecte al total. Un 20% es troba en estat dolent, i 
un 25% en estat regular davant el 55% en estat bo. Això ens mostra que el 
patrimoni del terme no gossa de gaire bona salut. Entre aquests destaquen 
alguns elements que es troben en perill de desaparició degut a l’abandó, 
cosa que tindrem en compte en el capítol de recomanacions per tal que es 
posin en marxa mesures per garantir la seva protecció. 
 
En quant als nivells de protecció legals, destaca l’elevat nombre d’elements 
que està protegit per alguna figura legal, entre els que figuren els elements 
protegits a les Normes Subsidiàries i els que es troben sota la protecció del 
Parc Natural. 
 
Hi ha set BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), el Castell de Mura; els 
altres cinc són les creus de terme i de pedró, i finalment el blasó de la Vila. 
En quant a BCIL hi ha un total de 22 elements inclosos a la Normativa 
Subsidiària Municipal, és a dir, en un Catàleg d’elements protegits aprovat 
l’any 1990, per tant, anterior a la Llei de Patrimoni Cultural, fet que fa que 
es considerin BCIL. 
 
 
 
Els camins ramaders també estan protegits per la llei 3/1995, de 23 de 
març, de Vies Pecuàries.  
 
Tot i l’existència d’aquests nivells de protecció, el nombre d’elements sense 
cap tipus de figura legal és molt alt, fet que obliga a que afegim 
recomanacions al darrer capítol d’aquesta memòria. 
 
Tots aquests nivells de protecció els estudiarem detingudament més 
endavant. 
 
 

MURA                             Inventari del Patrimoni Cultural /  Memòria      
31 

 



 
 
 
 
 
 
Titularitat dels elements: 
 
La propietat dels elements és bàsicament privada, ja que el gruix del 
patrimoni està format per masos i altres elements relacionats amb l’ús del 
medi. El patrimoni de tipus públic està format principalment per elements 
que pertanyen a l’Ajuntament i són d’ús públic, o camins i zones naturals de 
gestió del Parc Natural. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Situació dels elements: 
 
Per tal de situar els elements en una zona concreta i facilitar així la seva 
localització, s’ha optat per diferenciar les següents zones dins el terme: 
 

• Nucli urbà, poble (distingim: poble antic, Raval de Mura) 
• Riera de Nepres (la zona al costat de la riera des de poble fins al 

terme de Rocafort) 
• Nord del poble, zona Puig Gili (fins al terme de Talamanca) 
• Torrent d’Estenalles, fins a la BV-1221 
• Vall del torrent de la Vall i serra de les Garses (del Montcau a coll de 

LLigabosses) 
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• Coll d’Estenalles (agafa el Montcau, carena del roure de Palau i 
carena dels Ginebres fins la BV-1221. 

• La Mata - serra de l’Obac 
• Turó de la Roureda – la Ferèstega 
• Coves de Mura – Puig Andreu 
• Coll de la Creueta – Puig de la Balma – Roca Picarda 
• El Farell – El Regal 
• L’Espluga – carena de La Fosca (fins al turó del Mal Pas) 

 
Aquestes zones són arbitràries i s’han marcat tenint en compte zones 
geogràfiques diferenciades; d’aquesta manera és més fàcil localitzar els 
elements en un lloc concret del terme. 
 
 
El repartiment d’elements al terme es concentra bàsicament al poble, 
mentre que a la resta dl territori el repartiment és més homogeni, tot i que 
trobem més elements a la zona est del terme i al sud-oest, és a dir, a la 
zona del Farell i Puig de la Balma, i a les zones de La Mata i Coll 
d’Estenalles. El fet de ser un terme tan extens i tan boscós provoca aquest 
repartiment del patrimoni en les zones que han estat més habitades 
tradicionalment. 
 

 
 
 
 
Finalment s’ha fet un gràfic que mostra el nombre d’elements que s’havien 
inventariat en altres compendis anteriorment, per tal de mostrar el nombre 
que s’ha detectat en el present inventari.  
 
L’Inventari de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya té 
documentats 8 elements; l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat, 20 elements; l’Inventari del Servei de Parcs Naturals, 39 
elements. En el present inventari s’han detectat 117 elements nous. Cal 
assenyalar que els elements inventariats pel Parc també es troben als altres 
dos inventaris de la Generalitat de Catalunya. 
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 4.2.Elements no fitxats 
 
Hi ha una sèrie d’elements que per les seves característiques no s’han 
fitxat. Es tracta d’elements que s’han considerat poc significatius, amb poc 
valor històric, elements que han desaparegut però dels que es coneix 
l’existència, o elements que en un principi s’havien inventariat però que 
més tard no s’han considerat amb prou entitat per formar part de 
l’inventari. Per aquest motiu aquí es fa una breu descripció i llistat d’aquests 
elements per tal de deixar constància de la seva existència. És molt 
probable que hi hagin altres elements als que no hem donat importància o 
que no coneixem, però que es podran anar afegint a aquest llistat a mesura 
que es coneguin de manera que l’inventari es veurà ampliat. 
 
Cal afegir que d’algun tipus d’elements que són freqüents al terme tan sols 
s’han documentat uns quants com a representatius d’aquests i la resta 
només s’ha llistat. Això passa amb les barraques de vinya, parets de vinya i 
restes d’estructures d’antigues masies. En aquest cas, aquests elements no 
fitxats s’han posat en un apartat en el que s’explica el patrimoni del terme, i 
no en aquest llistat d’elements no fitxats, tot i que no s’ha fet fitxa de tots, 
ja que suposaria repetir el que ja s’ha posat en altre capítol. 
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Elements desapareguts o no localitzats 
Edificis  Molí del Melsa 

 Cases Velles del Puig. Cases d‘origen medieval annexionades a la 
propietats del Puig de la Balma. Hi havia unes ruïnes que van 
desaparèixer en obrir la pista forestal. Apareix documentat el 1594 en 
l’arxiu del mas Puig de la Balma. 

 Castell  Vell de Mura, anomenat al mateix moment que el castell de 
Mura com si fossin dues fortaleses al s XIII (1223). En concret diu que 
el castell era una roca anomenada castell vell on va edificar una 
fortalesa Ponç Guàrdia. Desconeixem si existia aquest castell 
paral·lelament al castell de Mura. 

 Ermita de Sant Abundi o Sant Aon. Actualment ja no queda res. Segons 
sembla quedaven les ruïnes i algú es va emportar teules i pedres cap als 
anys 19670. 

 Mas del Bosc, documentat al 1322 
 Mas de Castellar, 1125 
 Mas Coromina, 1339 
 Mas de la Coma Fontfreda, 978 
 Mas Foradada, 1189 
 Mas Fuyols, 1402 
 Mas la Gralla 
 Mas de la Llacuna, 1540 
 Mas Maduixers, 1281 
 Mas Coromina, 1441 
 Mas Perelló, 1562 
 Mas Rebolleda, 1441 
 Mas Rocapèrdiga, 1540 
 Mas els Torrents, 1441 
 Mas de can Tria de Mura, 1502 
 Mas Trilia, 1267 

 
Jaciments  Sepultures a la Quebeca. Eren similars a la del turó de l’Espinenca, 

medieval. Estaven al costat de la Quebeca, però en fer el camí les van 
eliminar. Molts muratans encara les recorden amb els ossos a l’interior.  

Patrimoni 
Immoble 

Obra civil   Creu al cim del Montcau 
 Bassa d’aigua de la fons de l’Arnella, a la fondalada del vesant dret del 

sot de l’infern, en el camí del Puigdoure. Era un punt utilitzat pels 
carboners que treballaven pel Puig de la Balma. 

 Pont del Faura. Pont medieval que portava aigua a la bassa del molí del 
Faura. Sembla que posava la data 1430 aproximadament. Va 
desaparèixer amb la riuada del 1962. 

 Forn de calç de Santlleïr 
 Forn calç La Vall 

Patrimoni 
moble 

Objectes 
 
 

 Monedes trobades al Mas Reixac 
 

Patrimoni 
documental 

  Arxiu de la Vall 
 Arxiu de Matarodona 

Immaterial   La festa del Corpus Cristi, en que es feien catifes de flors als carrers, es 
feien altars i s’engalanaven. 

 Producció artesanal de carbó 
 

Natural   Alzina del Sal·larí. (porta el nom del piler que tenia la barraca a prop) 
 Sesta Ferèstega 
 Alzina dels Penitents 
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Elements poc rellevants 
Edificis  Balma del Raval, amb una construcció moderna adossada. 

 Corral del Mas 
 Mas Abelló, 1652 
 Mas Martí (Casamartina), 1225 
 Mas Esmenella o Smanella, 1540 
 Mas Forest o Foréstega, 1540 
 Mas Moragues o el Casalot de les Moragues  
 Mas Muronell, 1540 
 Mas La Rauriga, 1336 
 Mas Satria, 1503 
 Mas Speluncha o Spinenca, 1215 
 Mas Espluga Xivarra (pot ser el mateix anterior) 1441 
 Mas Ulsina o Alsina, 1187 
 Mas Verdaguer, 1267 
 Mas Xammar, 1329 
 Cal Joan i cal Costa 
 Cal Pauleta (seu del CEM) 
 Cal Puigarnau 
 Capella de ca l’Arola 

Obra civil  Pantà de les Refardes 
 Pantà del Soler 
 Pantà de la Vall 
 Presa del Farell 
 Tina c/ Sol nº 5 
 Forn calç torrent LLosades 

Elements 
arquitectònics 

 Dovella c/ Alfons Sala nº 16 (data 1799) 
 Porta adovellada c/ Muntanya nº 9 
 Llinda c/ Muntanya nº 1  (1724) 
 Dovella c/ Sant Antoni 3  
 Llinda Pujada Verge de Montserrat nº 3 (1727) 
 Llinda antic Ajuntament (1847) 
 Dovella als jardins mirador de l’Ajuntament (1753 i inscripció  

Jaciments  Balma del Catot (als horts del rector). Conserva un fragment de paret. 
 Balma del Sastricó (als horts del rector). Conserva un fragment de paret.

Patrimoni 
Immoble 

Conjunts  Raval de Mura 
Patrimoni 
moble 

  Relicaris de Sant Jaume de la Mata, de 1861 (20 relíquies certificades) 
 Col·lecció de Joguines El Retaule 
 Col·lecció eines del camp Santlleïr 
 Col·lecció de pintura Ignasi Verdós 
 Col·lecció d’art Pere Llobet 

Patrimoni 
Immaterial 

  Aplec de Santlleïr 
 Ball/rua de disfresses 

Patrimoni 
documental 

  “Mètode per alcançar la pluja”. Capella de Sant Jaume de la Mata. 
Document de l’Arxiu de 1932. 

 Goigs de Sant Jaume de la Mata 
 Fons d’imatges Família Perich 
 Fons d’imatges Gabriel Marquès 

Patrimoni 
Natural 

  Formació natural el Cargol 
 Formació natural el Paller de tot l’Any 
 Les tres pinasses, al Turó del Malpas. Pi amb tres troncs. 
 Alzina rodona, a Puigdoure. 
 Alzina de la Capella. Al costat de la capella de Sant Jaume de la mata. 
 Alzina de Festa Major. A la carena del racó de les Nogueres. 
 Alzina de les Tres Besses. Al coll de Bofí. 
 Alzina dels Catalanistes. Davant la casa de La Mata. 
 Alzina de la Foréstega. 
 Alzina de l’Apeadó. Sota a casa La Mata al peu de la carretera. 
 Roure del Parrac. Porta el nom del piler que treballava en aquella zona. 
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Hi havia una barraca. Actualment el roure és mort però queda la soca 
seca. 

 Els Oms, clops d’oms davant La Mata, entre el camí Ral de Berga i la 
carretera. 

 Roure Llarg 
 Roure de l’Espluga 
 Alzina de l’Espluga 
 Teix de l’Obac 

 
Balmes i avencs dels que es coneix l’existència, tot i que és probable que alguns estiguin 
repetits amb diferents noms: 

 Balma de l’Infern 
 Balma de les roques de la Coca 
 Balma dels Confits. 
 Balma dels Degotalls. 
 Balma del Mal Pas. 
 Balma de la Calç 
 Balma de la cara nord del Montcau. 
 Balma dels Murris. 
 Balma del Rossinyol. 
 Balma de can Rubí. 
 Balma Soleia del Sot de la Bóta. 
 Balma dels Tolls. 
 Balma de les tres Pinasses. 

 

 Coves del Bisbe 
 Avenc de la Brega 
 Avenc dels Codolosos 
 Avenc de la Falconera 
 Avenc del Picarol 
 Avenc de les Piques 
 Avenc de Sant Jaume 
 Cova de la Coca 
 Avenc d’Estenalles 
 Avenc de la Bauma 
 Cova de l’Olm 
 Cova del Cavall de la Vall 
 Avenc de la canal de les Teixoneres 

 
 

 
 
Elements fóra de terme 
Patrimoni 
Immoble 

  Sínia Vella del Farell (desapareguda) 
 Ca la Miquela  
 Necròpolis Solana del Racó de les Monges 
 Balmes Roges 

 
 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DELS ELEMENTS NO FITXATS 
 
Desapareguts o no localitzats: 
La major part dels elements desapareguts ho han fet obligats per l’evolució 
i creixement del terme. Així, trobem molts masos documentats a l’edat 
mitjana que van desaparèixer per l’abandonament, tot i que probablement 
algun mas dels llistat fou substituït per altre posterior. És el cas també 
d’algunes tines i cases al poble. 
 
Tenim constància també de jaciments arqueològics desapareguts, com són 
els dos ponts sobre la riera de Nespres (el del Faure i el del Llobet), les 
tombes de la Quebeca, les monedes trobades al Reixac. 
 
És també important el patrimoni documental que ha desaparegut, 
principalment pel canvi de propietat de les cases, i que actualment no s’ha 
localitzat, com és el cas dels arxius de Matarodona i de la Vall. 
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En quant al patrimoni natural, tot i ser zona de Parc Natural, hi ha alguns 
elements que han desaparegut per causes fortuïtes, com l’alzina del Sal·lari 
i la dels Penitents. 
 
Elements poc rellevants: 
En el cas de les cases, no s’ha inventariat aquelles que són de nova planta, 
les que han sofert tantes modificacions que no conserven elements antics, 
ni algunes del nucli urbà com a elements independents, excepte les que 
històricament sobresurten de la resta. Tot i així s’ha afegit a aquesta 
memòria un llistat de les masies que es troben documentades i de les que 
queda alguna resta visible tot i que sigui molt minsa, és la manera de 
deixar constància de la seva existència antiga. 
 
No s’han documentat les fonts del terme, excepte aquelles que tenen un 
interès concret, igual que els pous i altres elements naturals, com els 
avencs, coves i arbres rellevants. 
 
 
Elements fóra del terme: 
Hi ha alguns elements que no es troben al terme municipal de Mura però 
que tenen relació directa amb aquest, ja sigui històrica o de proximitat. És 
el cas de la sínia vella del Farell , de ca la Miquela, les Balmes Roges i la 
necròpolis de la Solana del Racó. 
 
 
Altres elements: 
Hi ha alguns elements dels que hi ha un nombre important a tot el terme, 
com és el cas de les barraques, marges, avencs i coves, fonts, dels que s’ha 
fet una tria dels més destacables per algun motiu concret per elaborar la 
fitxa, mentre que els altres simplement s’han llistat. Cal assenyalar que el 
cas dels avencs i coves, i de les fonts, probablement la toponímia sigui 
diferent en la documentació que s’ha consultat, per la qual cosa és probable 
que algun estigui repetit. Les fonts s’han llistat en un apartat al capítol 
d’estructura del patrimoni. 
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5-MARC D’INTERVENCIÓ PATRIMONIAL 
 
 
5.1. L'estructura del patrimoni de Mura 

 
La documentació del patrimoni a través de la realització de fitxes, així com 
la detecció d'elements que per diferents motius no s'han fitxat, ens ha 
facilitat el coneixement del patrimoni en el seu conjunt. Amb aquestes eines 
s'ha pogut establir  l'estructura general del patrimoni del terme. 
 
Tot i això, s'ha considerat interessant realitzar una agrupació del patrimoni 
per grups  determinats per una característica comú, ja que l'estructura de 
fitxes no permet relacionar zones amb un cert interès com per exemple les 
arqueològiques o les d'interès etnològic. Per aquest motiu en aquest apartat 
es fa una explicació general d'aquestes zones, citant els elements que les 
integren i, en alguns casos, afegint un plànol de localització de conjunt. 
Aquest apartat té la intenció de, a més d'estructurar el patrimoni, ser un 
eina d'ajut per a futures accions envers  aquest patrimoni.  
 
Alguns d'aquests elements es troben al present Inventari com elements 
independents, però d'altres no s'han inventariat. Aquest apartat serveix de 
recolzament al que estructura els elements fitxats i no fitxats, i ens dona 
peu per a fer una valoració global de l'estat del patrimoni al terme com a 
conclusió.  
 
S'han diferenciat les següents zones i/o grups d'elements: 
 

 Jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica 
 Patrimoni històric - artístic de diferents èpoques  
 Les  masies; diferenciant dues etapes històriques principals: 

- medieval (XI-XIV) 
- reformes i noves construccions relacionades amb el progrés 

agrícola (XVII-XVIII) 
 Les balmes obrades 
 El poble 
 Patrimoni relacionat amb el cultiu de la vinya (marges, barraques 

vinya, tines) 
 L’ús de l’aigua (com a energia; per regadiu; per consum i fonts) 
 Patrimoni relacionat amb activitats econòmiques 
 Patrimoni natural  
 Vies de comunicació (camí Ral, camí ramader, camins, carreteres, 

ponts) 
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1- Jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica 
 
El terme de Mura és un terme amb una gran expectativa arqueològica, tot i  
que el nombre d’excavacions arqueològiques ha estat petit i fruit de 
troballes fortuïtes.  Així, totes les intervencions que s’han fet van ser 
provocades per troballes casuals, principalment en cavitats, i fetes per 
membres dels centres excursionistes de la zona a principis del segle XX. 
Aquests descobriments que es van fer a les coves de Mura, a la balma 
Porquerissa, a Coll d’Eres. Els anys 1960 es va fer una intervenció al Turó 
del Mal Pas, Realitzada per M. Llongueras i R. Viñas de l’Institut de 
Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona. Les coves del 
Centenari, de Sant Esteve i del Regal Marcet han donat alguna troballa en 
superfície recentment, fet que s’ha comunicat al Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat que van emetre un informe per fer la inclusió a la Carta 
Arqueològica, però no s’ha fet cap intervenció.  
 
 
Podem també citar el passat medieval, entre els que destaca el mateix 
poble, el castell i alguns masos i balmes obrades,  tot i que no s’ha fet cap 
treball de tipus arqueològic en aquests elements, igual que els d’època 
posterior.  
 
 
INTERVENCIONS i/o TROBALLES REALITZADES 
 

 Castell de Mura (fitxa nº 10) 
 Balma de la Porquerissa (fitxa nº 11) 
 Sepultura de la Porquerissa (fitxa nº  12) 
 Coves de Mura (fitxa nº  14) 
 Cova Regal Marcet (fitxa nº 15) 
 Cova Turó del Mal Pas (fitxa nº 169 
 Coll d’Eres (fitxa nº 17) 
 Cova del Centenari (fitxa nº 18) 
 Cova Sant Esteve (fitxa nº 19) 
 Cova Era dels Enrics (fitxa nº 181)  

 
 
En quant a les zones d’expectativa arqueològica serien susceptibles totes les 
masies i altres elements amb antecedents medievals, així com els elements 
relacionats amb el passat agrícola i activitats artesanals de la zona.   
Entre aquests cal tenir en compte zones concretes com són el nucli antic, la 
zona del Farell - Matarodona, la zona dels entorns del Puig de la Balma, la 
zona de La Mata, Estenalles i la Pola, la vall de les Refardes fins a la casa de 
La Vall, la zona del camí del Cargol des del poble fins a les Coves de Mura, 
la zona dels horts del Rector fins al castell de Mura, principalment. 
 
 
ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA 
 

 Nucli antic del poble de Mura (fitxa nº 1) 
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 Puig de la Balma (fitxa nº 35) 
 Castell de Mura (fitxa nº10) 
 Sant LLeïr (fitxa nº 33) 
 La Pola (torre) (nº 13) 
 Sepultura turó de l’Espinenca (fitxa nº 5) 
 Entorns de la Quebeca 
 Matarodona (fitxa nº 32) 
 El Farell  (fitxa nº 38) 
 La Vall (fitxa nº 40) 
 Mas de la Roca (fitxa nº 41) 
 Puigdoure (fitxa nº 42) 
 La Vila (fitxa nº 46) 
 Cal Llobet (fitxa nº 47) 
 Molí del Mig (fitxa nº 48) 
 Molí de can Mas (fitxa nº 54) 
 Molí d’en Faura (fitxa nº 55) 
 Balma del Perich (fitxa nº 57) 
 Balma de l’Espluga (fitxa nº 58) 
 Casa de l’Espluga (fitxa nº 59) 
 Hospital de Sang (fitxa nº 60) 
 Reixac (fitxa nº 67) 
 Estructura circular al turó de la Pola (fitxa nº 71) 
 Balmes dels Caus (fitxa nº 74) 
 Balma de la Pola (fitxa nº 77) 
 Coll d’Eres (fitxa nº 78) 
 Balma Guillotera  (fitxa nº 83) 
 Balma Puig Andreu (fitxa nº 84) 
 Zona de la Forèstega (fitxa nº 91) 
 Molí del Melsa (fitxa nº 187) 

 
 
A diferents museus de Catalunya es conserven els materials procedents de 
les intervencions arqueològiques que s’han efectuat al terme. En alguns 
casos es tracta de materials molt puntuals procedents de les excavacions de 
les Coves de Mura i de la cova del Turó del Mal pas, així com recollides en 
superfície. El Centre Excursionista de Mura conserva també una petita 
col·lecció d’objectes entre els que hi ha fragments de ceràmica i altres 
restes arqueològiques. 
 
COL·LECIONS CONSERVADES  MUSEUS 
 

 Museu Comarcal de Manresa (fitxa nº 82) 
 Museu de Terrassa (fitxa nº 79) 
 Museu de Sabadell (fitxa nº 80) 
 Museu d’Arqueologia de Catalunya (fitxa nº 81) 
 Centre Excursionista de Mura (fitxa nº 181) 
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2- Patrimoni historicoartístic de diferents èpoques 
 

Podem distingir els elements artístics de la zona que tenen un interès per 
les seves característiques, destacant el patrimoni eclesiàstic i el relacionat 
amb els masos. 

 
 

ROMÀNIC / GÒTIC 
 
 Sant Martí de Mura (fitxa nº 2) 
 Santa Creu de Palou (fitxa nº 3) 
 Puig de la Balma (fitxa nº  35) 
 Castell de Mura (fitxa nº 10) 
 Ara de Sant Martí (fitxa nº 20) 
 Capitell de Sant Martí (fitxa nº21) 
 Portalada de Sant Martí (fitxa nº 3) 
 El Farell (fitxa nº 38) 
 Casa de l’Espluga (fitxa nº 59) 
 Sarcòfag (fitxa nº 135) 

 
 
 

BARROC 
 Porta de Santa Creu de Palou (fitxa nº 90) 
 Imatge de Sant Martí (fitxa nº 153) 
 Arqueta de les Relíquies (fitxa nº 177) 

 
 
 
 

MODERNISME 
 Tanca de la carretera BV-1221 (fitxa nº 186) 

 
 

 
 
 

 
3- Les  masies: 

 
Les cases del poble, masos del terme i balmes obrades són un exponent 
històric del poblament de la zona. Així cada tipus el tractem en un apartat 
separat degut a la diferenciació que cal fer de cada un.  
 
Hem diferenciat dues etapes històriques principals, tot i que cal tenir en 
compte que quasi totes les cases han soferts rehabilitacions en diferents 
èpoques i que les més recents han ocultat les característiques primigènies 
de moltes d’elles. S’ha fet la classificació tenint en compte els elements més 
antics que aquestes conserven: 
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MEDIEVAL (XI-XIV) 
 El Farell (fitxa nº 38) 
 Santlleïr (fitxa nº 33) 
 Puig de la Balma (fitxa nº 35) 
 Mas de la Roca (fitxa nº 41) 
 El Perich (fitxa nº 57) 
 Molí del Mig (fitxa nº 48) 
 L’Espluga (fitxa nº 59) 
 Reixac (fitxa nº 67) 

 
 
 
REFORMES I NOVES CONSTRUCCIONS RELACIONADES AMB EL PROGRÉS 
AGRÍCOLA (XVII-XVIII) 

 La Mata (fitxa nº 31) 
 Matarodona (fitxa nº 32) 
 Can Biel (fitxa nº 36) 
 Can Martí (fitxa nº 37) 
 La Vall (fitxa nº 40) 
 Puigdoure (fitxa nº 42) 
 La Vila (fitxa nº 46) 
 El Puget (fitxa nº 52) 
 Les Refardes (fitxa nº 68) 
 Les Solanes (fitxa nº 69) 
 Les Elies (fitxa nº 86) 
 El Soler (fitxa nº 85) 

 
 
 
El  patrimoni de masos dispersos és molt important i característic al terme 
de Mura. Els masos estan molt lligats a un tipus d’aprofitament del territori 
basat principalment en el cultiu de la vinya i en l’aprofitament del relleu que 
ofereix el medi. Aquests han marcat diferents etapes històriques així com 
l’evolució de tot el municipi.  
 
Els masos tenen la particularitat de que es troben molt dispersos, sense 
formar nuclis de població com veiem en altres zones. Això és degut al 
repartiment de les terres de conreu i l’espai disponible entre muntanyes. 
 
Molts d’aquests masos tenen un origen medieval i es van veure afectats per 
la crisis del segle XV que va obligar a abandonar moltes propietats. La vinya 
ha marcat la seva evolució, principalment amb la recuperació durant els 
segles XVII, XVIII i XIX. Es crea una estructura de grans masos dels que 
depenien altres petites cases de rabassaires o parcers que explotaven la 
terra. Entre els masos més importants destaquen el Puig de la Balma (fitxa 
nº 35), Puigdoure (fitxa nº 42), Matarodona (fitxa nº 32), El Farell (fitxa nº 
38), La Vall (fitxa nº 40), les Refardes (fitxa nº 68), El Soler (fitxa nº 85), 
les Solanes (fitxa nº 69), La Mata (fitxa nº 31), Santlleïr (fitxa nº 33), La 
Vila (fitxa nº 46), El Puget (fitxa nº 52). Pràcticament tots els masos tenen 
tines que tipològicament es poden situar entre els segles XVII-XVIII, així 
com barraques de vinya escampades per les terres que explotaven i que 
confereixen una característica destacada al territori. 
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Les característiques arquitectòniques són molt similars a tota la zona, amb 
masies d’estructura clàssica generalment amb tres crugies i voltes de canó 
seguit a la planta baixa on es troben els cellers. Junt al mas o dins d’ell, es 
troben les tines, i el conjunt d’explotació vitivinícola es completa amb la 
presència de premses. Pocs masos conserven elements de la fase medieval 
d’ocupació, entre ells alguns paraments d’opus spicatum i algun arc 
diafragma. La majoria conserva llindes a portes i finestres amb les dates de 
construcció que oscil·len entre els segles XVII i XIX, principalment. No 
destaquen elements ornamentals ni a l’interior ni a l’exterior de les cases, 
mostrant la seva dedicació principal a una economia de subsistència que no 
afavoria el luxe. 
 
 
 

4- Les balmes obrades 
 
Les balmes obrades és un fenomen molt extens a la zona de Sant Llorenç 
del Munt i dels que trobem bons exemples a Mura, provocat per la 
configuració geològica del terreny i l’ocupació humana. 
  
La zona de Sant Llorenç del Munt és geològicament, de conglomerats 
calcaris, fet que ha propiciat una gran formació de cavitats càrstiques que 
es van formar a l’Eocè inferior. Moltes d’aquestes cavitats han estat 
utilitzades com aixopluc al llarg dels temps, essent una de les primeres 
tipologies d’habitatges procedent de l’alta edat mitjana, trobant-se 
referències històriques ja al segle VIII i IX . Moltes d’aquestes balmes 
conserven elements arquitectònics afegits consistents en murs que tanquen 
l’obertura de la balma per ocupar l’interior. Algunes han acabat 
desenvolupant un habitatge complex com el Puig de la Balma o el Perich, 
mentre que d’altres tan sols tenien unes poques parets per fer funcions 
d’aixopluc de persones i/o animals. Sembla que aquest fenomen s’iniciaria 
en època medieval, tot i que seria necessària una recerca a fons per 
determinar els usos de cada una d’elles. Com a dada històrica cal recordar 
que el 1850 les coves i abrics naturals van ser tapiats per ordre del Capità 
General per posar fi als malfactors que trobaven refugi (Ferrando, 1993), de 
manera que desconeixem per manca de documentació, si les parets 
existents són fetes en aquesta època o anteriors en molts dels casos que 
trobem a Mura. 
 
Generalment les balmes que disposen d’una o més parets no presenten 
altres elements a l’interior que les identifiqui com a habitatges més o menys 
permanents, excepte casos excepcionals com el Puig de la Balma, el Perich i 
el mas de la Roca. Tan sols una ha donat material arqueològic d’època 
medieval, la Porquerissa, fet que confirma la ocupació en una època 
determinada. La resta de balmes necessitarien prospeccions arqueològiques 
que relacionessin els murs existents amb una època històrica concreta i 
amb un tipus d’utilització. Fins llavors, només queda constància del 
probable ús d’aquestes. 
 

 Mas de la Roca (fitxa nº 41) 
 El Perich (fitxa nº 57) 
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 Puig de la Balma (fitxa nº 35) 
 La Pola (fitxa nº 77) 
 Puig Andreu (fitxa nº 84) 
 La Porquerissa (fitxa nº 11) 
 Balma de l’Espluga (fitxa nº 58) 
 L’Hospital de Sang (fitxa nº 60) 
 La Cort Fosca (fitxa nº 61) 
 Balma del Raval de Mura (construcció moderna adossada)  
 Balma del Quarto de Reixa 
 Els Caus (horts del Rector) (fitxa nº 74) 
 Balma del Catot (horts del Rector) 
 Balma del Sastricó (horts del rector) 

 
 
 
 

5- El poble de Mura  
 
L’establiment medieval de la zona de Mura s’organitzà a l’entorn del castell i 
de la parròquia, citada documentalment al 955, on la riera de Nespres rebia 
el nom de riera de Sant Martí. Però, molt probablement, abans d’aquest 
establiment ja hi havia diferents grups que habitaven les coves dels 
entorns.  
El nucli urbà naixeria al voltant de l’església de Sant Martí, formant una 
sagrera i sota la tutela del castell documentat des de 978. El 1004 ja 
s’esmenta la vila al terme de Nèspola a la parròquia de Sant Martí. L’any 
1365 a la sagrera vivien 32 famílies; més tard degut a la pesta negra 
s’abandonaren molts conreus i cases i posteriorment, la guerra del Francès 
va contribuir també a la disminució del poblament que el 1553 era de 16 
cases i al 1592 de 20 cases. El segle XVII augmentà arribant a 49 cases 
juntes, el 1782 tenia 103 habitants i el 1860 hi havia 126 al poble i 12 al 
raval,  riera avall.  
 
La fesomia del poble de Mura és característica, situat en un terreny en 
pendent i al costat de la riera de Nespres que ha marcat el seu creixement. 
L’estructura presenta diversos carrers que convergeixen radialment en la 
plaça de l’església, centre simbòlic del poble, formats per agrupacions de 
cases de tipus unifamiliar adossades que segueixen una tipologia 
constructiva similar i en les que s’ha conservat les façanes en pedra o les 
llindes antigues. Cal dir que l’estructura que veiem actualment, tot i que 
està basada en un poblament medieval, no conserva pràcticament res 
d’aquesta època ja que les cases han estat refetes i modificades en 
diferents èpoques. Les dades de les llindes ens permeten saber que moltes 
modificacions es van realitzar a finals del segle XVII i durant el XVIII, època 
en que es construeixen la major part de les tines que tenen quasi tots els 
habitatges, així com els cellers amb volta de canó a la planta baixa.  
 
Tenint en compte aquests vestigis podem dir que aquest és un poble 
d’origen medieval, que ha conservat l’estructura originària però amb moltes 
reformes de diferents èpoques i en el que s’ha mantingut un aspecte rústic 
ja que s’ha tingut cura en no permetre construir edificacions que sortissin 
de la habitual.  
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CARRERS DEL POBLE 

 Carrer Faixò (fitxa nº 154) 
 Passatge Camil Antonietti (fitxa nº 156) 
 Carrer Joan Alavedra (fitxa nº 165) 
 Carrer Nou (fitxa nº 169) 
 Pujada Verge de Montserrat 
 Carrer Sol (fitxa nº 174) 
 Carrer Sant Antoni 
 Carrer de la Muntanya 
 Carrer Roquetes 
 Carrer Alfons Sala 
 Carrer del Puig Gili 
 Carrer de la Tosca 
 Carrer Montcau 
 Carrer de Nespres 

 
 
CASES DEL POBLE AMB ELEMENTS PUNTUALS 

 Ca l’Arola (fitxa nº 162) 
 Rectoria nova (fitxa nº 157) 
 Cal Jaumetó (fitxa nº 166) 
 Cal Ferrer (fitxa nº 167) 
 Cal Teixidor (fitxa nº 168) 
 Casa Carrer Sol, 8 (fitxa nº 174) 
 Cal Soldat 
 Tines del carrer Nou (fitxa nº 173) 
 Diferents cases als carrers Nou, Sant Antoni, Faixò, Muntanya, Sol, 

Roquetes i Joan Alavedra que conserven llindes datades a la façana. 
 
 
Convé recordar que el Centre Excursionista de Mura va elaborar un dossier 
fotogràfic de totes les cases del poble distribuïdes per carrers i recuperant 
els noms històrics pels que es coneixien les cases, realitzant una recerca 
amb gent gran del poble.  
 
 

 
 
6- Patrimoni relacionat amb el cultiu de la vinya  
 

 
La importància del cultiu de la vinya a la zona es fa evident tant en les 
mateixes cases i masos, com en les construccions de pedra seca (barraques 
de vinya i marges), en les tines existents a totes les cases i en les tines al 
mig de les vinyes, fenomen bastant aïllat a la zona però molt interessant.  
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TINES 
 
El sistema de construcció en pedra seca és molt antic a la comarca del 
Bages. L'origen de les actuals tines podem trobar-lo a finals dels segle XVII 
i al llarg del segle XIX, producte de l'expansió agrària que va suposar la 
gran demanda de vins i licors en el mercat. Aquest fet va empènyer a bona 
part dels propietaris a roturar els boscos i a plantar mitjançant el sistema 
de feixes, camps i turons fins aleshores considerats marginals. En alguns 
casos el raïm es premsava al peu de la vinya i posteriorment es 
transportava fins al celler. Amb aquest sistema s'aconseguia reduir 
notablement el volum que s'havia de transportar, i conseqüentment, les 
despeses que se'n derivaven. Generalment les tines es troben adossades a 
les cases o a l’interior, de manera que formen part de la mateixa estructura. 
Fet que també podem veure al poble, ja que quasi totes les cases 
disposaven al menys d’una tina. 
En algunes ocasions les tines es troben al costat del mas, però separades 
d’aquest, amb l'objectiu de dipositar el raïm dels rabassaires que conreaven 
terres del mas. En altres casos les tines es troben lluny del mas i en mig de 
les vinyes, fet que permetia dipositar el raïm extret al lloc, fer la premsada i 
deixar-ho fermentar, amb estalvi de temps en el transport. 
 
Les tines són construccions que presenten característiques ben similars 
entre elles. Exteriorment la planta pot ser quadrangular o circular, però 
l'estructura interior és bàsicament la mateixa, circular recoberta 
interiorment amb peces de ceràmica envernissada. La part exterior està 
realitzada amb pedra i morter de calç a la part inferior, i pedra seca a la 
part superior. La coberta està formada normalment per una cúpula de pedra 
seca coberta exteriorment per una teulada a un vessant. La tina té 
normalment un accés superior per un dels murs des d'on s'abocava el most 
un cop premsat, i a la part inferior hi havia els brocs o boixa per on es 
buidava generalment directament al celler. Normalment es troben 
adossades a alguna paret de la casa, tot i que tenim alguns exemples aïllats 
i exempts. En algunes ocasions tenen una barraca adossada que tancava 
l'accés de la tina per la part inferior i a més podia servir per guardar les 
eines.   
 
Les tines en mig de les vinyes estan formades per dues estructures situades 
a diferents nivells del terreny. Així la part on estaven les tines disposaven 
d’un accés elevat per entrar la verema, mentre que la boixa estava al nivell 
inferior i s’obria a una barraca o celler adossat i que quedava tancat amb 
una porta. Generalment aquest celler és cobert amb volta de canó interior i 
teulada exterior a un o dos vessants.  
 
 
TINES AL POBLE  

 Cal Carter 
 Cal Llobet (fitxa nº 47) 
 Ca l’Arola (fitxa nº  163) 
 Tines al carrer Nou (fitxa nº 173) 
 Carrer Sol, 1 
 Tines a les cases del carrer Joan Alavedra 
 Tines a les cases del carrer Faixò. 
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Cal assenyalar que quasi totes les cases conserven tines i que no es citen 
aquí totes elles ja que no s’ha tingut accés. 
 
 
TINES ALS MASOS 

 La Mata (fitxa nº 31) 
 Matarodona (fitxa nº 32) 
 Puig de la Balma (fitxa nº 35) 
 Can Biel i can Martí (fitxa nº 36, 37) 
 El Farell (fitxa nº 185) 
 La Vall (fitxa nº40) 
 Mas de la Roca(fitxa nº 41) 
 El Perich (fitxa nº 57) 
 La Vila (fitxa nº 4) 
 Puigdoure (fitxa nº 49) 
 Puget (fitxa nº 52) 
 Refardes (fitxa nº68) 
 Solanes (fitxa nº 69) 
 Soler (fitxa nº85) 
 Molí del Melsa (fitxa nº 188) 

 
 
TINES EN MIG DE LES VINYES 

 Tines del Docte I (fitxa nº 117) 
 Tines del Docte II (fitxa nº 118) 
 Tines de Els Manyetes (fitxa nº 119) 
 Tines del Martinet (fitxa nº 120) 

 
 
 
BARRAQUES DE VINYA 
 
L’increment de la producció vinícola va empènyer a bona part dels 
propietaris a roturar els boscos i a plantar mitjançant el sistema de feixes, 
camps i turons fins aleshores considerats marginals. Els pendents de les 
vessants de les muntanyes es van convertir en camps de conreu de les 
vinyes, amb parets de pedra que impedien l’erosió del camp. Cada vinya 
tenia la seva barraca. La finalitat de les barraques era disposar d’un lloc per 
guardar les eines, alguns estris de cuina i el càntir d’aigua, i on els pagesos 
s’aixoplugaven de la pluja, feien la migdiada i a vegades dormien. 
 
La barraca de vinya és una construcció de pedra seca, normalment de 
planta única ja sigui circular, o bé quadrada, que es cobreix amb una volta 
de pedra. L'element més característic és la utilització de la volta cònica. 
Aquesta volta es basa en una superposició de filades de pedres planes, 
col·locades de manera que surtin cap a l'interior i acabin tancant la volta. 
 
Hi ha diferents tipologies presents a Mura segons el tipus d’estructura 
externa: 
 
- Exempta de planta quadrada, coberta amb falsa cúpula. 



 
- Exempta de planta circular, coberta amb falsa cúpula.  
 
- Adossades: una de les parets queda enganxada al marge del terreny.  
 
 
Planta quadrada Planta circular Adossada al marge 

   
B. del pont de Mura B. de Santlleïr Barraques de la Plana 
 
 
També trobem diferències en el tipus de porta, ja que hi ha portes amb 
llinda horitzontal de pedra i portes d’arc construït amb aproximació de 
filades. En el primer cas la porta es troba al centre de la paret frontal i és 
més estreta que l’amplada de la barraca; en el segon cas la porta té una 
obertura igual a l’amplada interior de la barraca. La diferencia d’aquestes 
portes és deguda a l’ús de casa cobert: en el cas de la porta petita és d’ús 
pels pagès i en el cas de la porta ampla era per tenir el ruc a cobert. 
Aquestes darreres barraques tenen una menjadora a la paret frontal a la 
porta. 
 
No s’ha fet un inventari exhaustiu de totes les barraques de vinya, ja que hi 
ha moltes que es troben semi enrunades i és difícil accedir en alguns casos. 
Si deixarem constància que destaca principalment la zona a l’entorn de la 
riera de Nespres des de Rocafort fins al poble de Mura, on trobem un 
nombre de barraques de totes les tipologies situades molt a prop de la 
riera, ja que era una zona en la que els pendents de la muntanya cap a la 
riera es van cultivar fent marges. 
 
 
A més d’aquest tipus de patrimoni existeixen altres elements puntuals 
relacionats amb l’economia vitivinícola: 
 

 Les premses existents en quasi totes les masies del terme i que no 
s’han inventariat de forma individual, excepte les que es trobaven 
encastades a la roca com la del Perich i la de Puigdoure. 

 
 Els marges de pedra seca que es troben repartits per tot el terme, 

principalment al costat de la riera de Nespres, davant del poble i als 
entorns dels masos més importants: El Farell (fitxa nº 38), Puig de la 
Balma (fitxa nº 35), la Vila (fitxa nº 46), La Vall (fitxa nº 40), La 
Mata (fitxa nº 31), Matarodona (fitxa nº 32), Puget (fitxa nº 52), 
Solanes (fitxa nº 69), Refardes (fitxa nº 68), Soler (fitxa nº 85), Elíes 
(fitxa nº 86).  

 
PREMSES DE VI 
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 Encaix de premsa de El Perich (fitxa nº 75) 
 Encaix de premsa de Puigdoure (fitxa nº 45) 
 Base de premsa de El Farell (fitxa nº 64) 
 Premsa Puig de la Balma 
 Premsa de cal Serit 
 Premsa del Mas de la Roca 
 Premsa de Santlleïr 
 Premsa de Matarodona 
 Premsa de La Vall 
 Premsa de La Vila 
 Premsa del Molí del Mig 
 Premsa de ca l’Arola 

 
 
 
 
 

7- L’ús de l’aigua  
 

 
El terme de Mura està marcat pel pas de la riera de Nespres, la de 
Talamanca, la de Matarodona, la de les Arenes i la de Santa Creu; així com 
diferents torrents que drenen tot el territori. A més, degut a les 
característiques geomorfològiques de la zona, són freqüents les fonts i 
surgències d’aigua que proporcionen una característica molt remarcable a la 
zona. 
 
 
L’ús de l’aigua ha marcat l’evolució històrica del municipi, tant pel que fa al 
seu aprofitament per beure, per regar els horts, o per l’aprofitament com a 
font d’energia, elements que han marcat el sorgiment d’elements 
patrimonials al seu entorn. 
 
 
 
AIGUA PER REGADIU I CONSUM 
 
Hi ha un sistema de regadiu dels horts de Mura que aprofita l’aigua de les 
moltes fonts que hi ha a la zona. L’aigua d’aquestes fonts era canalitzada en 
sèquies i s’acumulava en basses de les que s’extreia pel rec. Actualment les 
sèquies s’han anat substituint per canonades tot i què podem encara veure 
fragment d’aquest enginyós sistema de canals que permet aquest 
tradicional sistema de conreus de regadiu al vessant sud del poble, a l’altra 
banda de la riera de les Nespres. Les feixes de conreu s’estan abandonant 
progressivament tot i que es conserven moltes que proporcionen un 
paisatge molt característic dels horts de Mura, en el que es conserven els 
murs de pedra de les feixes així com algunes basses i canalitzacions. 
 
Molt probablement aquest tipus d’aprofitament s’iniciaria en època medieval 
i no s’hauria interromput al llarg de la història del poble. Aquest sistema 
comportava un ús racional de l’aigua, de manera que cada pagès tenia 
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assignat dia i hora per poder regar quan es compartia l’aigua de la mateixa 
bassa, i cada un tenia cura del manteniment dels canals de la seva zona.  
 
A l’altre banda de la riera, al mateix poble, teníem el cas dels horts de cal 
Llobet i dels horts del Perich. Aquests horts es regaven amb aigua que es 
portava a l’altre banda mitjançat dos aqüeductes que salvaven el desnivell 
de la riera de les Nespres i travessaven aquesta. Els dos aqüeductes, 
d’origen medieval, van desaparèixer en l’aiguat del 1962. 
Les rieres han estat aprofitades pel regadiu i per moure molins fet que va 
provocar la construcció de presses i embassaments a les mateixes rieres, 
alguns els quals encara es troben en actiu. 
 
A més, a diferents masos hi havia pous que aprofitaven aigua dels nivells 
freàtics i, en altres casos, es recollia aigua de la pluja que es guardava en 
cisternes. 
 
Tenim un cas en que l’aigua es pujava de la riera mitjançant una sínia, 
utilitzant-la després d’embassar pel regadiu (El Farell). També cal 
assenyalar els sistema d’embassament d’aigua a la mina de ca l’Onàndia 
que va ser el primer sistema d’abastament d’aigua del poble. 
 
 
 
CISTERNES I POUS 

 Cisterna de l’Hostal de l’Arengada 
 Cisterna de la teuleria del Puig (fitxa nº 121) 
 Cisterna de Puigdoure (fitxa nº 43) 
 Pou de Matarodona 
 Pou de Puigdoure  
 Pou-cisterna de El Farell (fitxa nº 38) 
 Pou del Puig de la Balma 
 Cisterna de La Mata (abans pou de glaç) (fitxa nº 66) 
 Mina de ca l’Onàndia (fitxa nº 27) 

 
 

SÍNIES 
 De El Farell 

 
 
EMBASSAMENTS 

 El Farell 
 Refardes 
 La Vall 
 El Soler 
 Cal Biel (fitxa nº 132) 
 Cal Roca (fitxa nº 132) 
 Les basses dels diferents molins: Faure, Melsa, del Mig, de can Mas 

(fitxa nº 56) 
 Embassaments dels horts davant el poble (els recs) (fitxa nº 133) 
 Bassa del cànem del Puig (fitxa nº 101) 
 Bassa de la Calçada (fitxa nº 73) 
 Bassa de Coma d’en Vila (fitxa nº 89) 
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LES FONTS 
 
A més hi ha al terme un important nombre de fonts naturals, la majoria de 
clot i de surgències, algunes de les quals s’han habilitat i conduït per 
facilitar el consum. Les fonts constitueixen un important elements del 
paisatge de Mura, i són un recurs turístic, algunes a prop del poble estan 
incloses a La Ruta del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i La Serra de 
l’Obac anomenada “Més de mil fonts”. 
 
 

 
Algunes fonts de Mura: 
F. de la Guineu (al poble) 
F. d’en Jep Valls (al poble) 
F. de l’Ajuntament (al poble) 
F. del carrer Nou (al poble) 
Apolònia 
Arnella 
Baga de la Vila 
Cal Biel 
Blanca 
La Blanquera 
Del Bosquet 
Del Cargol 
Cendrera 
De la Coma 
Dels Confits 
Dels Conills 
Dels Debanadors 
De l’Era  
De l’Escolà 
De les Estelles 
De les Estenalles 
Fèlix 
De la Figuerola 
Del Foradot 
Del Formatget 
Freda 
Furgarà 
 

Gatell 
De la Guillotera 
De la Guineu 
De l’Hort 
De la Llicona 
Mascarosa 
Matarodona 
Miqueló 
L’Olla 
Del Pallares 
Plana 
De la Pola 
De la Primavera 
Del Puig 
Del Puigdoure 
Del Racó Gran 
Del Rector 
Del Regal 
De la Riera 
Del Rossinyol 
Sellerot 
Sastre 
De la Serreta 
Dels Traginers 
Dels Til·lers 
Del Turu 
Del Xasquet 
Forat dels Cantacorbs 

 
 
 
 
AIGUA COM A FONT D’ENERGIA 
 
Ja a l’Edat Mitjana tenim documentat a Mura el Molí del Mig, que estaria en 
funcionament a peu de la riera de Nespres des d’inicis del segle XI. 
Posteriorment es posarien en funcionament altres molins que també 
aprofitaren l’aigua de la mateixa riera i que la documentació més antiga ens 
els situa a finals del segle XVIII. Principalment aquests molins eren de 
farina, tot i que també disposaven algun d’ells de molí d’olives i d’escairador 
de blat de moro.  
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 Molí del Mig (fitxa nº 48) 
 Molí de can Mas (fitxa nº 54) 
 Molí del Melsa (fitxa nº 187) 
 Molí del Faure (fitxa nº 55) 

 
 
 
 
Cal destacar la presència al terme d’un pou de glaç, a La Mata, que 
posteriorment es convertiria en cisterna. 
 

 Pou de glaç de La Mata (fitxa nº 66) 
 
 
 

8- Patrimoni relacionat amb activitats econòmiques 
 
 
Tot i que l’activitat econòmica principal de Mura ha estat la vinya i el cultiu 
d’alguns cereals, també es van desenvolupar altres activitats puntuals tot i 
que a vegades de forma intensiva. Aquestes activitats han estat marcades 
pel tipus de possibilitats naturals que ofereix el terreny i la necessitats 
d’aquests productes. 
 
  
DESTIL·LERIES 
La producció de vinya va comportar també una indústria e tipus casolà de 
producció d’aiguardent. Sembla que a Mura a mitjans del segle XIX hi havia 
hagut dues destil·leries al poble de Mura: una a ca l’Arola i altre al carrer 
Alfons Sala nº 7 que era propietat de Pere Llobet Viladoms que tenia 
arrendat un hostal en el que també destil·lava vi per obtenir aiguardent. 
També a alguns dels masos feien aiguardent, sembla que algun dels que hi 
havia a la zona de Santa Creu de Palou també en produïa, tot i quer no 
queden vestigis. 
 
 
MOLINS D’OLI 
A més dels molins de cereal hi havia una producció d’oli, principalment de 
tipus casolà, és a dir, que era de consum propi excepte la del molí del Mig i 
una altra al poble de Mura (ca la Pepa). Sembla que tots els molins fariners, 
tard o d’hora, van incorporar un trull d’oli mogut per força hidràulica 
aprofitant la instal·lació. 
També hi havia altres molins d’oli que eren de tracció mecànica, és a dir, 
moguts per un animal. És el cas dels molins de les cases de pagès. 
 

 Molí del Mig (fitxa nº 48) 
 Molí de can Mas (fitxa nº 54) 
 Molí del Melsa (fitxa nº 187) 
 Molí del Faure (fitxa nº 55) 
 Molí de ca la Pepa (al poble) 
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 Molí de Pigdoure (fitxa nº 44) 
 Molí de El Farell (fitxa nº 39) 

 
 
També es conserven elements puntuals tot i que es desconeix si eren 
procedents de Mura: 

 Mola de trull davant la seu del CEM (fitxa nº189) 
 Trull del Passatge Camil Antonietti (fitxa nº 155) 

 
 
PRODUCCIÓ DE CARBÓ VEGETAL 
Passejant pels boscs de Mura encara es poden distingir les places de les 
carboneres visibles pel terreny fosc, així com resten topònims que recorden 
a alguns pilers que tenien la cabana al lloc, com el Sal·lari i el Parrac. 
 
Per obtenir carbó s’emprava fusta d’alzina. Molts dels pilers que fabricaven 
carbó venien d’altres llocs i es quedaven a viure mentre durava la feina. A 
vegades s’instal·laven en les balmes i altres vegades es feien una barraca 
propera a la pila per tal de vigilar la combustió. La seva feina consistia en 
apilar la fusta que prèviament tallaven dels arbres que els havia dit el 
propietari del bosc, que era generalment qui encarregava la feina. Feien una 
pila deixant un forat al centre i cobrien la fusta amb brossa verda i terra per 
no deixar respirar el foc. Una pila petita necessita quatre dies i quatre nits 
seguides cremant. Un cop fet el carbó es desfeia la pila i s’escampava per 
apagar el que cremava i es deixava refredar abans de transportar. 
 
 
 
EXPLOTACIÓ DE LA PEDRA 
La indústria de la pedra, que va ser molt freqüent en municipis propers com 
Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí o Pont de Vilomara, degut a l’estructura 
geològica de la zona, a Mura no ha sigut una explotació gaire important, tot 
i que tenim la presència d’una pedrera d’explotació moderna.   
Les condicions geològiques dels voltants de Mura, rics en quars, calcàries, 
sorrenques, així com pedra tosca, han fet que des de molts anys s’hagin 
aprofitat aquests recursos naturals. Probablement l’extracció i ús de la 
pedra aniria paral·lela a la seva utilització en la construcció, fet que ens 
remuntaria al període romà i ibèric.  
 
 
PRODUCCIÓ DE TEULES I MAONS 
Aquest tipus de forns eren construïts per portar a terme la cocció de les 
peces necessàries en l’obra d’alguna casa. La cronologia dels forns que 
resten al terme pot estar relacionada amb obres de rehabilitació fetes a 
finals del segle XVIII o principis del XIX, en els que feien els rajols del 
paviment, les teules i els rajols de les tines. Generalment els productors es 
traslladaven al lloc quan hi havia la necessitat de producció i feien una o 
dues fornades. Generalment es construïen els forns als llocs on hi havia la 
matèria primera necessària: argila, aigua i llenya. 
 
 

 Forn d’obra de Matarodona (fitxes nº 123, 190) 
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 Teuleria del Puig de la Balma (fitxa nº 62) 
 Forn d’obra de la Quebeca (fitxa nº 63) 

 
 
 
PRODUCCIÓ DE CALÇ 
La producció de calç també està relacionada amb la construcció, ja que era 
la base principal del morter de calç utilitzat fins ben entrat el segle XX i des 
de l’època dels romans.  
Generalment es feia un forn de calç quan hi havia necessitat de producte, i 
no era comercialitzat, sinó que cada casa es feia un i s’abandonava després 
de ser utilitzat. Tampoc era necessari que estigués situat a prop d’una 
pedrera de calcària, ja que normalment es trobaven pedres d’aquest tipus 
escampades dins el bosc, al peu dels camins o a les rieres. La cuita de calç 
era feta tradicionalment amb el següent procés: s’envoltava la vorera del 
cul de l’olla amb pedres calcàries no fogueres, es feia una paret de 50cm de 
gruix que a mida que pujava s’estrenyia el cèrcol fins formar una volta 
parabòlica que tancava a uns 3,5 o 4 m d’alçada. Al mateix temps s’omplia 
l’olla amb feixos de llenya i al final es carregava la volta amb pedres més 
petites i s’acabava d’omplir el forn amb reble formant un caramull d’un 
metre d’alçada al centre i que es cobria amb un capell d’enfangada de calç 
espessa. S’encenia el foc i es deixava encès els dos primer dies amb una 
faixa destapada que es tapava a poc a poc. Es sabia que el forn era cuit 
quan sortia flama blanca i les pedres es posaven vermelles. Un cop fredes 
les pedres eren blanques. Aquesta calç viva s’apagava tirant aigua, essent 
convertida en hidrat de calç o calç morta. El temps de cocció depenia de la 
quantitat de pedra que es cremava. 
 

 Forn de calç de la Blanquera (fitxa nº 122) 
 Forn de calç del torrent de les Llossades  
 Forn de calç del Perich (fitxa nº 158) 
 Forn de calç de la Vall  

 
 
 
PRODUCCIÓ DE PEGA 
La pega s’extreia de la colofònia o oli de trementina, a partir de la 
destil•lació de les plantes coníferes (pi, ginebre o ginebró). El forn de pega 
s’utilitzava per extreure la reïna d’aquests arbres o arbusts. Era carregat 
amb els troncs trossejats i posats verticalment i es calava foc per dalt; la 
fusta encesa s’escalfava i anava liquant la resina que s’escorria pels troncs 
fins caure a la part baixa del forn i es recollia en un recipient i després es 
filtrava. El producte era emprat en les bótes i bots de pell de boc que 
servien per contenir el vi, per guarir les potes trencades de les ovelles 
mitjançant draps i pega que un cop secs immobilitzaven la pota i 
possibilitava el seu soldament.  
A Mura només tenim constància d’un forn de pega. 
 

 Forn de pega del Sot de l’Infern (fitxa nº 65) 
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RAMADERIA 
La ramaderia era una de les activitats freqüents al terme a que era un 
complement a les cases de pagès. A més, el pas d’un vial del camí ramader 
que pujava del Vallès cap al Cadí, provocava la construcció de corrals per 
guardar el bestiar en èpoques concretes. Cal assenyalar que moltes de les 
balmes obrades possiblement es destinessin a corrals de bestiar a més 
d’habitatge temporal de persones. 
 
 

 El Corral de l’Espluga (fitxa nº 58) 
 Corral de les Comes o Escomes (fitxa nº 142) 
 Corral de Puigdoure (fitxa nº 51) 
 Corralot de Matarrodona (fitxa nº 150) 
 La Quebeca (fitxa nº 53) 
 Coma d’en Vila (fitxa nº 88) 
 Corral de l’Era (fitxa nº 151) 
 Corral del Mas 

 
 
INDÚSTRIA TÈXTIL 
L’any 1782 Mura tenia una institució benèfica i fàbrica anomenada Hospici. 
Disposava de torns i cardes de filar llana, a més de 7 telers de teixir llana, i 
donava feina a 20 nois i noies. La fàbrica va tancar el 1963, després de ser 
ampliada amb una segona nau a inicis del segle XX. Ha sigut la única 
indústria tèxtil a la zona. 
 

 La fàbrica (fitxa nº 143) 
 

 
OBTENCIÓ DE MEL  
Una activitat freqüent era l’obtenció de mel, pràctica que portaven a terme 
molts pagesos i que encara es manté de forma puntual. 
 
 
 
 
 

9- Patrimoni natural  
 
 
Una part molt important del terme forma part del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac creat l’any 1987 , fet que garanteix la preservació 
del patrimoni natural de la zona. Destaca la vegetació formada per boscs de 
pins, pinasses, alzines i roures, entre els que destaquen exemplars de gran 
envergadura.  Hi ha també una gran diversitat d'ambients ecològics fa que 
visquin al parc moltes espècies animals pròpies tant de les regions 
mediterrànies com de les centreuropees. 
Geològicament el paisatge pedregós i agrest de la zona és producte de 
l'erosió insistent sobre els conglomerats que el configura. L'acció erosiva de 
l'aigua sobre aquest tipus de roca ha donat lloc al singular relleu, amb 
elements tan característics com les canals, els roqueters i els monòlits. A 
nivell subterrani, l'aigua ha modelat un impressionant conjunt de cavitats 
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que, en aflorar a l'exterior, donen lloc als coneguts avencs, coves, caus i 
surgències. 
 
 
ARBRES D’ENVERGADURA 

 Les tres pinasses, al Turó del Malpas. Pi amb tres troncs. 
 Alzina de la Creueta (punt emblemàtic, cruïlla de camins) (fitxa nº 

108) 
 Alzina Rodona, a Puigdoure. 
 Alzina de la Capella. Al costat de la capella de Sant Jaume de la 

mata. 
 Alzina de Festa Major. A la carena del racó de les Nogueres. 
 Alzina de les Tres Besses. Al coll de Bofí. 
 Alzina dels Catalanistes. Davant la casa de La Mata. 
 Alzina de la Foréstega. 
 Alzina de l’Apeadó. Sota a casa La Mata al peu de la carretera. 
 Roure del Parrac. Porta el nom del piler que treballava en aquella 

zona. Hi havia una barraca. Actualment el roure és mort però queda 
la soca seca. 

 Alzina dels Penitents (actualment no existeix) 
 Alzina del Farell (fitxa nº 110) 
 Alzina del Salari, ja no existeix. Un tall del tronc és a les oficines del 

Parc a la Mata. 
 Alzina del Vent o Bonica (fitxa nº 111) 
 Roure del Palau (fitxa nº 109) 
 Els Oms, clops d’oms davant La Mata, entre el camí Ral de Berga i la 

carretera. 
 Roure Llarg 
 Roure de l’Espluga 
 Alzina de l’Espluga 
 Teix de l’Obac 

 
 
 
COVES I AVENCS 

 Balma de l’Infern: entre el Sot de l’Infern i Puigdoure. Hi havia hagut 
un forn de calç. 

 Balma de les roques de la Coca: al peu de la cara de ponent del 
monòlit del mateix nom. És un forat de 4m de diàmetre descobert el 
1986. 

 Balma dels Confits: a l’esquerra de la canal de la Brega, prop de la 
Castanyera i del termenal del Perich. 

 Balma dels Degotalls: cinc minuts més avall de la Font Freda. 
 Balma del torrent d’Estenalles: A l’alçada del quilòmetre 17 de la 

carretera de Terrassa a Navarcles. A l’interior hi neix la font del 
mateix nom. 

 Balma del Mal Pas: a migdia del turó del Mal Pas de Puigdoure. (fitxa 
nº 16) 

 Balma de la Mel: Camí de Santa Creu de Palou a Mura, en la 
bifurcació es segueix a la dreta pel torrent del sot de l’Infern; al cap 
de poca estona es bifurca novament, el camí de la dreta porta a la 
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balma de la Calç i el de l’esquerra a la de la Mel. Fan niu les abelles i 
per la roca regalima mel a vegades. 

 Balma de la Calç 
 Balma de la cara nord del Montcau: al sector nord del Montcau. 

Balma de 200m de profunditat entre els termes de Mura i Sant 
Llorenç Savall. 

 Balma dels Murris: prop del cap de la riera de les Arenes, sota les 
Oliveretes, a l’altura del coll d’Estenalles. 

 Balma de la Pola: a ponent de la serra de la Pola, en el massís de 
roca. 

 Balma del Puig Andreu: sortint de la casa Puig de la Balma el camí 
que passa per la granja s’enfila fins arribar al Collet Roig on hi ha una 
cruïlla de camins, el de l’esquerra porta al puig Andreu. (fitxa nº 84) 

 Balma del Rossinyol: Al sot de la Bota, sota els ginebres. 
 Balma de can Rubí: Sota la Forèstega. 
 Balma Soleia del Sot de la Bóta: Al marge dret del sot de la Bóta, a 

uns 500m de la riera de les Arenes. 
 Balma dels Tolls: a l’esquerra del pujol de Mura, al costat del torrent 

de la Fontfreda. 
 Balma de les tres Pinasses: Al Turó del Mal Pas. 
 Coves del Bisbe 
 Avenc de la Brega 
 Avenc dels Codolosos 
 Avenc de les Erminies 
 Avenc de l’Espluga   (fitxa nº 58) 
 Avenc de la Falconera 
 Avenc del Picarol 
 Avenc de les Piques 
 Avenc de Sant Jaume 
 Cova de la Coca 
 Avenc d’Estenalles 
 Avenc de la Bauma 
 Avenc de Puigdoure 
 Cova de l’Olm 
 Cova del Cavall de la Vall 
 Avenc del Sot de la Bota 
 Avenc del Montcau 
 Avenc de la canal de les Teixoneres 
 Avenc de la Font del Forat 
 Coves de Mura o Les Mines (fitxa nº 14, 124) 
 La Cort Fosca (fitxa nº 61) 
 Balma de la Pola (fitxa nº 77) 
 Cova Regal Marcet (fitxa nº 15) 
 Balma de la Porquerissa (fitxa nº 11) 

 
 
ELEMENTS GEOLÒGICS D’ESPECIAL INTERÈS 

• Turó de l’Espluga 
• Pantà de les Refardes 
• El Montcau 
• La Falconera 
• Els Cortins 
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• Avenc de l’Espluga 
 
Elements inclosos dins la modificació del Pla Especial de Protecció del Medi 
Físic i del Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
aprovat el 24 de desembre de 1997. 
 
 
 
 
 

10- Vies de comunicació  
 
La ubicació de Mura en una zona muntanyosa no ha facilitat l’accés. 
Antigament la forma més fàcil era arribar utilitzar el camí Ral de Manresa o 
el camí Ral de Berga.    
El camí Ral de Barcelona a Manresa passava per Terrassa i s’enfilava cap a 
Coll d’Estenalles i La Barata, a prop de coll d’Eres (terme de Mura) on hi ha 
la font de la Calçada i a prop es troben restes de l’antiga calçada 
probablement romana. Aquesta camí passava per Matadepera i seguia la 
llera de la riera  fins arribar a la Barata on hi havia una cruïlla de tres 
camins, un d’ells era el que portava de Manresa a Berga que passava per 
l’antiga pairalia de la Barata, pel Coll de Daví, el sot del castell Sapera, la 
Canal de la Calcina, el Muronell, la canal del Forn Gran, la coma d’Aumà, el 
Pla dels Hostalets, Sant Jaume de Vallhonesta, el Pont de Vilomara fins a 
Manresa. L’altre camí era el que passava per la bassa de la Calçada i era la 
continuació del camí de Matadepera, enfilava a Coll d’Eres i aquí enllaçava 
amb el camí de la casa Marquet de les Roques i d’aquí a Sant Llorenç 
Savall. El tercer camí que també sortia de la cruïlla de la Barata pujava fins 
a l’antiga alzina del Sal·lari, seguia pels graons de Mura, la coma d’en Vila 
fins arribar a Mura. 
 
A finals del segle XIX es va construir la carretera de Matadepera a 
Talamanca (BV-1221), al peu de la qual es va aixecar una caseta de peons 
caminers i un hostal que ja s’havia edificat el 1805. Aquest hostal  va actuar 
com a hostal en el que paraven els traginers que feien el camí cap a 
Manresa i el Berguedà, des de Barcelona. En construir-ne la carretera va 
desaparèixer.  
 
A més pel terme passaven diferents camins ramaders pels que transitaven 
els ramats que pujaven a pasturar al Pirineu. 
 

 La Calçada (fitxa nº 72) 
 Tram empedrat del camí de Mura a Montserrat (fitxa nº 129) 
 Els graons de Mura (fitxa nº 106) 
 Camí Ral de Barcelona a Berga (fitxa nº 130) 
 Camí ramader (fitxa nº184) 
 L’Hostal de l’Arengada (fitxa nº  92) 
 Caseta d’Estenalles (fitxa nº 87) 
 Tanca de la BV-1221 (fitxa nº 186) 
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ELS PASOS DE RIU 
Tot i la presència de rieres al terme, únicament es conserva un pont antic, 
el de Mura sobre la riera de Nespres.  
També van haver dos ponts aqüeducte que portaven aigua de fonts per 
regar horts de particulars al poble. El del Llobet i el del Perich. 
Probablement datessin de l’Edat Mitjana. Un aqüeducte venia de la banda 
de Cal Serit i portava aigua a la bassa del Molí del Faura salvant el desnivell 
de la riera de les Nespres. Aquest aqüeducte, era una construcció 
important, sembla que portava inscrita la data 1430. Va desaparèixer en els 
aiguats de l’any 1962, igual que l’aqüeducte de factura similar que hi havia 
davant de cal Llobet i que portava l’aigua de la font del Foradot als horts i 
casa del LLobet. 
 
 

 Pont de Mura o del Puig (fitxa nº 34) 
 

 
CONCLUSIÓ 
 
 
Amb aquesta estructura del patrimoni i l'inventari realitzat podem fer una 
valoració global del patrimoni del municipi de Mura. Aquest es caracteritza 
principalment per estar lligat a la seva evolució històrica unida a 
l’aprofitament del medi que es reflecteix en les diferents activitats agrícoles 
i industrials, i pel medi natural característic de la zona.  
 
Així, destaca l’evolució de la ocupació humana en balmes obrades, masos i 
en el nucli urbà formant una sagrera a l’entorn de l’església i al peu del 
castell. Per tant, el volum més important del patrimoni és el representat per 
l’habitatge, la ocupació humana i per els elements d’explotació del medi 
relacionats. Aquest seria un dels grups patrimonials més representatius del 
terme. 
 
El segon grup estaria format pels elements relacionats amb l’explotació de 
la vinya a la zona que ha proporcionat un important patrimoni lligat a les 
cases i al medi, format per tines, marges, barraques de vinya, premses i 
altre patrimoni moble relacionat. Ubicaríem també en aquest apartat altres 
tipus d’explotació econòmica del medi, com els molins, els trulls d’oli, la 
ramaderia, els forns de calç i de teules. 
 
El tercer grup seria el format pel patrimoni natural, en el que s’inclouen les 
diferents rieres i fonts, el patrimoni geològic principalment visible en les 
coves i avencs, la vegetació i la fauna de la zona. 
 
 
 
Aquests serien els tres grans eixos patrimonials del municipi. 
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5.2. Estat legal 

 
 
Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 11 
octubre 1993) són  tres:  
 
• Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN); només el Govern de la Generalitat 

te la facultat de declarar-los. 
 
• Béns catalogats,  denominats en el cas dels immobles, Béns Culturals 

d'Interès Local (BCIL). Aquest instrument de protecció i catalogació 
s'atribueix als municipis. 

 
• Els restants béns integrants del patrimoni cultural català (BIPCC). 
 
En els primers dos casos la legislació estableix els procediments de 
declaració per a cada categoria. 
 
 
 
La categoria de BCIN equival a la de Bé d'Interès Cultural (BIC), establerta 
per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.  
 
Dins de la categoria de BCIN, i tal com estableixen sengles disposicions 
addicionals de les lleis espanyola (1985) i catalana (1993) de Patrimoni, 
s’inclouen tots aquells elements fortificats que es troben emparats pel 
Decret de 22 d'abril de 1949, també conegut com "decret de castells", i que 
especifica que tots els castells d'Espanya, sigui quin sigui el seu estat de 
ruïna, queden sota protecció de l'Estat. Això vol dir que tots els castells 
prenen la categoria de Bé d'Interès Cultural. Es va realitzar un inventari 
previ i un nou inventari l'any 1968 en el que s'inclouen un elevat nombre 
d’elements. La Generalitat va refer la llista a mitjans dels 80, que va ser 
acceptada pel Ministeri, el qual va donar d’alta els 1501 registres d’aquesta 
nova relació com a  BCIN a Catalunya a partir de 1993.  
 
Només un element del terme de Mura tenen aquest nivell de protecció: el 
Castell, donat d’alta com a BIC-BCIN amb el número nº 1109, R-I-51-5559, 
Llei 25-06-1985, segons el Decret de protecció de Castells, BOE 5-5-1949.  
 
També es troben dins la categoria de BCIN les creus de terme, pedres 
heràldiques i emblemes de més de cent anys segons el decret 571/63, de 
14 de març de 1963, del Ministerio de Educación sobre “Protección de 
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término 
y similares”. Els propietaris d’aquests elements que tinguin més de cent 
anys no podran canviar-los de lloc ni realitzar restauracions sense 
autorització. La cura d’aquests elements és dels Ajuntaments, responsables 
de la seva vigilància i conservació. Per tant, també són BCIN la creu de 
terme de Mura, la creu de la Vila, la creu de pedró Sant Martí, la del 
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cementiri de Santa Creu de Palou, la del cementiri de Mura, el blasó de La 
Vila.   
 
En quant als Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) hi ha un nombre 
important d’elements que es troben inclosos a les Normes Subsidiàries de 
Mura en el Catàleg d’Edificis d’Interès Històric - Artístic aprovat l’octubre de 
1990, així com un element declarat individualment amb posterioritat. 
 
 
En conclusió, hi ha un important nombre d’elements del municipi  que es 
troben protegits de forma legal per aquestes disposicions establertes, tot i 
que seria convenient incloure altres elements a les Normes Subsidiàries del 
municipi i establir els corresponents nivells de protecció. Repassem-ho, són 
els següents:  
 
 
Elements protegits per normativa general: 
 
• Hi ha 7  BCIN.   

o El  castell de Mura 
o La creu de terme de Mura 
o La creu de la Vila 
o La creu de pedró de Sant Martí 
o La creu del cementiri de Santa Creu de Palou 
o La creu del cementiri de Mura 
o El blasó de La Vila. 

 
• Els camins ramaders estan protegits per la Llei 3/1995, de 23 de 

març, de Vies Pecuàries, BOE nº 71 de 25-3-1995. Segons la llei un 
camí ramader és la ruta per on discorre o ha discorregut el trànsit 
ramader, es a dir, que encara que no hi passi un ramat, la llei encara el 
considera com a tal. Es poden donar altres usos compatibles o 
complementaris a la seva naturalesa, donant prioritat al trànsit 
ramader. Són camins públics que gestiona la Generalitat de Catalunya a 
través del DARP. La llei obliga a inventariar, per protegir-les de les 
obres públiques, els particulars i l'abandonament en que es troben. Són 
imprescriptibles, es a dir, que el que ha estat camí ramader no pot 
deixar de ser-ho. Hi ha l'obligació de classificar-los des de l'any 1995, i 
s'han de senyalitzar per garantir el seu ús públic i la seva integritat. Per 
tant, els trams de camí ramader al seu pas per Mura estan protegits per 
normativa estatal. 

 
• També els arbres monumentals poden ser declarats ja que tenen un 

nivell de protecció específic. Els decrets 214/1987, de 9 de juny, 
47/1988, d'11 de febrer, i 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració 
d'arbres i arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local, 
estableixen el mecanisme de protecció dels arbres i arbredes.  L’ordre 
MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i 
d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès 
comarcal i local. No hi ha a Mura cap arbre declarat, tot i que hi ha 
moles exemples d’arbres que podrien tenir aquest nivell de catalogació. 
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Elements protegits per normativa local: 
 
Al municipi de Mura hi ha un total de 22 elements amb la categoria de  
Béns Culturals d'Interès Local (BCIL). Es tracta de 21 elements inclosos a 
les Normes Urbanístiques, Catàleg d’edificis d’Interès Històric-Artístic, 
aprovades el 17 d’octubre de 1990; i 1 element declarat BCIL per acord del 
Ple del Consell Comarcal del Bages el 10 d’octubre de 2000.   
 
 
Per tant, en quant als restants béns integrants del patrimoni cultural català 
(BIPCC), que són aquells béns inclosos en catàlegs de patrimoni 
arquitectònic incorporats en plans urbanístics a partir de l'entrada en vigor 
de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993, sense tenir categoria de 
BCIN o BCIL, s’estableix el que segueix: 
 
Les Normes Subsidiàries d’Ordenació del terme municipal de Mura van ser 
aprovades l’any 1990, d'acord amb la llei 3/1984 de 9 de gener de 1984 de 
Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic de Catalunya (DOGC 339, 
de 18-1-1984).   
En aquesta normativa s’inclou el Catàleg d’edificis, monuments i 
conjunts d’interès històric-artístic, en el que s’estableixen les normes 
bàsiques de protecció i inclou un llistat dels elements situats a sòl urbà, a 
sòl urbanitzable i a sòl no urbanitzable. S’especifica que queda prohibit 
l’enderrocament de l’edifici, que en cas de reforma o restauració es tindrà 
especial cura en respectar el caràcter i estat inicial de l’edifici, i que quan 
els edificis estiguin dins el perímetre del Parc Natural la restauració es farà 
sota el control del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.    
 
El llistat d’elements és el següent: 

o Casa del Molí (acord 10-10-2000) 
o Coberts del Carrer Nou 
o Església parroquial de Sant Martí de Mura 
o El Llobet 
o Passatge Camil Antonietti 
o El Perich 
o Tines (totes les del terme, exemptes o adossades a edificis 

encara que no estiguin indicades als plànols normatius) 
o Capella de Sant Antoni de Pàdua 
o Conjunt de La Mata (capella, casa, pou de glaç, cisternes, 

forns) 
o Conjunt del Puig de la Balma (balma obrada, murs de protecció 

i tancament del pati, capella de Santa Margarida, tines, 
coberts) 

o Conjunt de El Farell (casa-fortalesa, església de Santa Creu de 
Palou, murs de fortificació, tines) 

o La Mina, coves de Mura 
o Casa i capella de Santllehïr 
o Masia de La Vall 
o Masia Les Refardes 
o El Mas (el mas de la Roca) 
o Les Solanes 
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o La Vila 
o Masia de Matarodona 
o Masia Puigdoure 
o Coma d’en Vila 
o El Soler (masia i dependències annexes) 

 
 
 
 
 
Altres:   
 
 
 El patrimoni eclesiàstic ha de ser vetllat per l'Església Catòlica, en 

col·laboració amb les administracions. Aquesta col·laboració es 
determina reglamentàriament. Es conserven diferents objectes religiosos 
amb un interès patrimonial notable des del segle XII al XVIII, alguns 
d’ells custodiats per la parròquia: sarcòfag, imatge de Sant Martí, capitell 
romànic, arqueta de les relíquies, maquinària de rellotge.  

 
 Patrimoni arqueològic. Per definició, tots els béns mobles de caràcter 

històric, per a l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica, 
integren el patrimoni arqueològic català afectant a tots els nivells de 
protecció (BCIN, BCIL, BIPCC). La Llei de Patrimoni Cultural Català 
9/1993 defineix els espais de protecció arqueològica (art. 49), que 
també estan regulats especialment per la Llei d'Urbanisme Català 
2/2002 (art.9.3 i 34.5). Es consideren espais de protecció 
arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès nacional on, 
per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència 
de restes arqueològiques i paleontològiques. Els espais són determinats 
per resolució del Conseller de Cultura. No hi ha a Mura espais 
arqueològics determinats per legislació, però si que hi ha espais 
arqueològics que han estat catalogats a l’Inventari de Patrimoni 
Arqueològic de la Generalitat de Catalunya i que convindria declarar 
individualment. 

 
 Béns mobles. Formen part del patrimoni Català aquells que es troben a 

museus, els que han sigut fruït d'intervencions arqueològiques i els que 
tenen unes característiques artístiques singulars. Procedents de Mura hi 
ha elements custodiats a diferents Museus: 

 
o Museu Comarcal de Manresa: material probablement de les 

Coves de Mura (edat del bronze mig-final) (fitxa nº 82). 
o Museu de Terrassa: material de les cistes megalítiques de 

Serrallonga i de la cova del Centenari (edat del bronze) (fitxa 
nº 79) 

o Museu de Sabadell: material de la balma de la Porquerissa 
(època romana) (fitxa nº 80) 

o Museu d’Arqueologia de Catalunya: material procedent de la 
cova del Turó del Mal Pas (bronze antic) (fitxa nº 81) 
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Els museus són els encarregats de la custòdia i conservació d'aquest 
béns i els han de tenir catalogats i documentats. 

 
 Patrimoni documental. És declarada d'interès nacional tota la 

documentació que es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. La resta de 
documentació inclosa en arxius forma part del patrimoni documental 
català. Formen part del patrimoni documental estatal tots aquells 
documents que es troben als arxius (article 19.2 de la Llei 9/1993, de 
30 setembre, del Patrimoni Cultural Català; article 49.2 de la Llei 
16/1985 de 25 de juny, de Patrimoni Históric Espanyol).  
 
Dins aquestes mesures, es considera inclòs tot el patrimoni documental 
que es troba als arxius citats a les fitxes i que contenen patrimoni 
documental referent a Mura:  
 

o Arxiu de la Biblioteca de Catalunya (fitxa nº 96) 
o Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa nº 196) 
o Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona (fitxa nº 139) 
o Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (fitxa nº 137) 
o Arxiu Municipal de Mura (fitxa nº 98) 
o Arxiu Comarcal del Bages (fitxa nº 140) 
o Arxiu Episcopal de Vic (fitxa nº 99) 
o Arxiu de la Seu de Manresa (fitxa nº 188) 
o Fons fotogràfic de la Cartoteca de Catalunya (fitxa nº 141) 
o Fons fotogràfic Mas (fitxa nº 159) 
o Fons fotogràfic del CEC (fitxa nº 160) 
o Fons fotogràfic Gavin (fitxa nº 97) 

 
 
 
• La normativa de protecció d’Espais d’Interès Natural, Llei 12/85 i el  

Decret 106/1987 de creació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac, donen cobertura legal a l’espai natural que ocupa el parc, així 
com a elements patrimonials puntuals inclosos dins la modificació del 
Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, aprovat el 24 de desembre de 1997, 
en el que hi ha 39 elements patrimonials i 6 elements geològics 
d’especial interès. Cal assenyalar que la major part d’aquest elements 
també estan protegits per normativa local (BCIL) o general (BCIN). 

 
o La Coma d’en Vila 
o Les Elíes 
o La casa de l’Espluga 
o La balma de l’Espluga 
o El Farell 
o El Faure 
o La Mata 
o Matarodona 
o Cal Miqueló 
o El Puig de la Balma 
o La balma de Puig Andreu 
o Puigdoure 
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o El Putget 
o La Quebeca 
o Les refardes 
o El Reixac 
o Mas Santlleïr 
o Les Solanes 
o El Soler 
o La Vall 
o La Vila 
o La Mare de Déu de la Concepció 
o Santa Creu de Palou 
o Sant Jaume de la Mata 
o Sant LLeïr 
o Castell de Mura 
o Forn d’obra de Matarodona 
o Forn d’obra de la Quebeca 
o La teuleria del Puig 
o Tines del Docte 
o Tines del Martinet 
o Les Coves de Mura 
o Cova del Turó del Mal Pas o de Puigdoure 
o Les Lloses del camí del Cargol 
o Torre de La Pola 
o Sepultura de la Porquerissa 
o El camí del Cargol 
o Graons de Mura 
o Camí de les Coves de Mura 
o Turó de l’Espluga 
o Pantà de les Refardes 
o El Montcau 
o La Falconera 
o Els Cortins 
o Avenc de l’Espluga 
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5.3. Intervencions sobre el patrimoni 
 
 
Inventaris realitzats: 
 
Del patrimoni del municipi de Mura s'havien realitzat altres inventaris 
parcials, entre els que destaquen: 
 
 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya 

(IPA), en el que es van inventariar entre els anys 1985 i 1992, 20 
elements, principalment esglésies, altres elements arquitectònics i 
masies.   

 
 Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat (Carta 

Arqueològica), realitzat entre 1988 i 1994 pel Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya, amb 8 elements inventariats fins a l'actualitat.  

 
 Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya 

(IPEC). (recull de cançons populars).  
 
 Inventari de tines de les Valls del Montcau, “Tines al mig de les vinyes”. 

Consorci Turístic de les Valls del Montcau. 2004. Realitzat per VR 
Consultors (Viladecavalls).   

 
 Inventari de Patrimoni del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l‘Obac,  

Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural. 
Diputació de Barcelona, Servei de Parcs. (39 elements inventariats en 
les categories de: masies, arquitectura religiosa, arquitectura militar, 
arquitectura productiva, jaciments arqueològics, camins, elements 
geològics). 

 
 Catàleg de Recursos Turístics de Mura. Realitzat amb una subvenció de 

Filons d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya l’any 2001. La intenció 
era tenir un catàleg dels recursos de la zona per tal d’establir línies 
d’actuació turístiques. Va ser impulsat per l’Ajuntament de Mura i el 
Consorci de les Valls del Montcau. 

 
 

 
El fet d'estar inclosos els elements en aquests inventaris no implica que 
automàticament siguin considerats Bens d'Interès Cultural Nacional o Local 
(BCIN, BCIL). Aquests inventaris únicament constitueixen eines de control 
de l'estat i existència dels elements i,  per tant, no ofereixen una figura de 
protecció legal. 
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Altres intervencions: 
 
S'inclouen aquí les excavacions realitzades al terme, així com la restauració 
de monuments i documentació d’arxius, tant per iniciativa pública com 
privada. 
 
 El Castell: no s’ha fet cap intervenció arqueològica, únicament troballes 

en superfície per membres del Centre Excursionista de Mura. 
 
 Troballes en superfície a la balma de la Porquerissa. 

 
 Prospeccions a les Coves de Mura a principis del segle XX per membres 

del Club Muntanyenc Barceloní que hi feren les primeres prospeccions. 
Posteriorment es va fer una excavació per membres del Museu de 
Manresa, de la que no queda documentació escrita, realitzada els anys 
1930. 

 
 A la cova Turó del Mal Pas s’han fet diferents actuacions: l’any 1963 es 

va fer la troballa en superfície i la primera exploració per part del Grup 
d’Exploracions Subterrànies del Club Muntanyenc Barceloní, dirigits per 
Òscar Andrés i Josep Maria Torras. L’any 1965 un equip de l’Institut de 
Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona es va interessar 
per la troballa i va fer una excavació que no tingué continuïtat malgrat 
l’interès de la cova. Realitzada per M. Llongueras i R. Viñas. 

 
 Material trobat en superfície a la Cova del Centenari, a la cova Sant 

Esteve i a la cova del Regal Marcet. El material es troba dipositat al 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 

 
 Material trobat en superfície a cova de l’Era dels Enrics per membres del 

Centre Excursionista de Mura.  
 

 Restauració de l’església parroquial de Sant Martí de Mura. L’any 1983 
el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de 
Barcelona va fer una restauració de la part més antiga de l’edifici a 
càrrec de l’arquitecte Antoni Gonzàlez. Es va demolir la sagristia que 
tapava part de l’absis, es va desmuntar la coberta vella i es feu una 
nova, recuperant així la visió de les parts més antigues de l’edifici. 
Anteriorment s’havia fet petites intervencions els anys 1940, 1969, 
1971, que van provocar la restauració final iniciada l’any 1977 i 
impulsada per Mn. Lluís Costa. 

 
 Algunes barraques de vinya han estat restaurades per iniciativa privada, 

tot i que el nombre no és significatiu per la escassa quantitat que s’ha 
fet.  

 
 També s’han restaurat algunes cases de forma puntual i poc significativa 

pel nombre. 
 

 La documentació de l'Arxiu municipal de Mura. L’inventari de l’Arxiu 
Municipal de Mura es va fer l’any 2005-06 a càrrec de Agnès Rueda 
Bueno, tècnica d’arxius de la Diputació de Barcelona. 
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5.4. Equipaments i activitats patrimonials 

 
Mura, tot i ser un municipi amb un índex de població petita, disposa de 
diverses entitats del municipi, així com d’altres externes i vinculades a 
aquest, que organitzen tot un seguit d’activitats tant encarades a la 
població directa com al turisme.  
 
El primer equipament del municipi seria l’antiga sala de ball ubicada a la 
pujada Verge de Montserrat, a la que va prendre el relleu la sala de ball del 
centre esportiu La Tosca, a partir de mitjans dels anys seixanta. 
 
Actualment Mura compta amb un important nombre d’equipaments culturals  
i d’entitats que organitzen activitats. 
 
 
Equipaments municipals: 
 
 
L’ARXIU MUNICIPAL 
L’Arxiu es troba a l’edifici de l’Ajuntament de Mura des de 2006. Es va 
realitzar una intervenció consistent en el desenvolupament de la primera 
fase del programa de suport al patrimoni documental municipal fruit del 
conveni entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Amb la tasca 
portada a terme per l’arxivera Agnès Rueda Bueno de novembre de 2005 a 
març de 2006 per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, es va fer la classificació dels fons d’arxiu així com l’ordenació del 
fons en caixes i el trasllat al nou emplaçament. Resta pendent una segona 
fase de manteniment del Servei d’Arxiu. Actualment l’Arxiu es troba en una 
sala contigua a l’Ajuntament, disposat en 451 caixes de cartró en 
prestatgeries metàl•liques ocupant 55m lineals.  
 
 
CENTRE CÍVIC “LA FÀBRICA”  
Local polivalent de gestió municipal que desposa d’una sala d’actes. Ocupa 
el pis superior de l’Ajuntament. Antigament estava ubicat en l’antiga fàbrica 
textil, de la que ha conservat el nom. 
 
 
 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE MURA 
El Centre d'interpretació de Mura està ubicat a les Antigues Escoles de 
Mura, just a la sortida del poble en direcció a Rocafort. Ocupa la planta 
baixa de l'edifici i en ell s'hi desenvolupen tasques d'informació turística. 
També hi ha dues exposicions permanents que ens mostren aspectes 
històrics, socials i culturals del poble de Mura i del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, així com un audio-visual del Parc. 
Comparteix espai amb la Seu del Consorci per a la Promoció Turística de les 
Valls del Montcau que es troba a la primera planta i que col·labora amb el 
Centre d'Interpretació de Mura en l'atenció als seus usuaris els dies feiners. 
L'espai on es troba el Centre d'interpretació de Mura va funcionar com 
escola de Primària fins a finals dels anys seixanta, després de molt temps 
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d'abandonament i deteriorament, se’n va fer càrrec la Diputació de 
Barcelona i el va Restaurar i convertir en el que és actualment. Va ser 
inaugurat l'any 1997. 
La gestió és municipal en col·laboració amb el Consorci de les Valls del 
Montcau. 
 
 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ COLL D’ESTENALLES 
El centre d'interpretació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra 
de l'Obac es troba instal·lat a l’antiga casa de peons caminers hi ha al coll 
d'Estenalles, al peu de la carretera de Matadepera a Salamanca, km 14,8. Al 
centre d'interpretació hi ha una exposició permanent que apropa al visitant 
a la realitat passada i actual del Parc Natural en diferents àmbits, així com 
un punt de venda de publicacions i un punt d'informació per a visitants i 
excursionistes sobre el Parc Natural. Casilla dels Peons Caminers va ser 
restaurada i convertida en Centre d'Interpretació del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac que es va inaugurar el 17 d'Abril de 
1984. 
La gestió és de la Diputació de Barcelona, Servei de Parcs. 
 
 
 
Altres equipaments: 
 
 
MUSEU DEL PUIG DE LA BALMA 
El museu es troba a l'interior d'una casa obrada a la roca, el Puig de la 
Balma, de propietat privada. Pretén mostrar com es vivia i es treballava als 
masos a la primera meitat del segle passat. El museu consta de diverses 
sales: unes mostren les dependències típiques de la casa totalment 
moblades —cuina, dormitori...— i d'altres sales mostren una exposició de 
les eines i estris que s'utilitzaven a les activitats que normalment es duien a 
terme dins l'economia familiar —agricultura, ramaderia, apicultura, 
elaboració del pa i del vi, treball de la fusta i el ferro, elaboració de rajoles... 
Una sèrie de plafons explicatius apareixen a les parets i faciliten la visita al 
turista. El museu es pot visitar durant tot l'any els dissabtes i festius; la 
visita es pot fer guiada pels mateixos habitants de la casa.  
La gestió és privada dels propietaris. 
 
 
MUSEU DEL MOLÍ DEL MIG 
Antic molí de farina i oli en el que es visiten les diferents dependències del 
molí i de l’habitatge. A la visita al museu es pot veure el molí en 
funcionament, mostrant el sistema d’energia que s'obté d'un salt d'aigua 
que s’acumula a la bassa. Al museu també hi ha una petita exposició 
d'eines i estris del camp, com també una botiga on es poden comprar 
fruites i verdures de la finca. Les visites es fan en hores convingudes i es 
pot fer guiada. 
La gestió és privada dels propietaris. 
 
 
LA GRANGETA/AVIARI 
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La grangeta és un recinte tancat amb reixa metàl·lica, situat al davant del 
carrer Alfons Sala a l'altra costat de la riera dels Nespres, davant el poble. 
Al seu interior hi podem trobar tota classe d'aus de granja ( galls, gallines, 
peons, oques, ànecs, etc...) així com conills, que es poden observar des de 
l’exterior. La funció d'aquest espai és purament la de ser visitable i donar a 
conèixer els animals que hi ha que són típics de les cases de pagès.  
L'aviari és una iniciativa del Centre Excursionista de Mura que el va muntar i 
es fa càrrec del manteniment. 
 
 
ÀREA D'ESPLAI DE LA RIERA DE LES NESPRES 
Es troba al camí veïnal de Mura a Rocafort, al peu de la riera de Nespres, al 
lloc on hi havia hagut l’antic molí del Melses. És un Àrea d'esplai equipada 
amb taules, bancs, fogons, serveis i aigua corrent; també té servei de bar i 
venda de llenya. Està oberta dissabtes, diumenges i festius, i tancada per 
vacances durant els mesos de juliol i agost, i del 15 de desembre al 15 de 
febrer. 
La gestió és de la Diputació de Barcelona que lloga el servei. 
 
 
EXPOSICIÓ DE PINTURA INGNASI VERDÓS 
Exposició de pintura a l'oli de paisatges de Mura i del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt. Les pintures exposades estan a la venda i són fetes totes 
elles pel pintor Ignasi Verdós. C/ Nou nº 31. La visita a l'exposició s'ha de 
fer a hores convingudes: cal trucar prèviament per telèfon per reservar la 
visita. 
Iniciativa privada. És exposició i venda. 
 
 
EXPOSICIÓ DE CERÀMICA "P&J RIBERA" 
Exposició i venda d'objectes d'artesania ceràmica: figures, vaixella, 
complements de saló.... Les peces són elaborades artesanalment per Josep 
Ribera i M. Teresa Salvador; ceramistes de Mura. L'exposició es pot visitar 
els diumenges i festius, i hores convingudes entre setmana.  Pl. de la 
Muntanya, 1.  
Iniciativa privada. És exposició i venda. 
 
 
EXPOSICIÓ D’ANTIGÜITATS EL RETAULE 
Exposició i compra-venda d'objectes antics i vells: mobiliari, objectes de 
decoració, llibres, llums, material d'enderroc rústic... Restauració d'objectes 
i mobles antics. Assessorament en la restauració de masies, cases de 
muntanya... L'exposició es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius, a 
hores convingudes entre setmana, visites a hores convingudes. c/ 
Muntanya. 
Iniciativa privada. És exposició i venda. 
 
 
 
Entitats de gestió de patrimoni: 
 
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 
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La creació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac al 1972 va 
contribuir a incrementar al volum de turistes al poble i al seu entorn, 
sobretot els caps de setmana. Aquest potencial turístic pot ser el futur del 
poble de Mura i garantir-ne la seva subsistència i la consolidació del seu 
nucli de població actual. Les oficines del Parc es troben a la masia La Mata, 
dins el terme municipal de Mura. 
Gestió de la Diputació de Barcelona, Servei de Parcs. 
 
 
CONSORCI  DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LES VALLS DEL MONTCAU 
El Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau es creà al 
novembre de 1999 a partir de la iniciativa del ajuntaments de Mura, 
Navarcles, Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages i Talamanca 
per desenvolupar l'economia local a través del turisme al sud-est de la 
comarca del Bages. El Consorci té personalitat jurídica pròpia. El seu 
objectiu fonamental és desenvolupar l'economia local mitjançant la 
promoció turística, estructurant el sector turístic i els serveis perquè pugui 
ser, d'una banda, un complement important a l'actual nivell d'activitat 
econòmica dels municipis industrials del Consorci –Navarcles, Pont de 
Vilomara i Sant Fruitós de Bages– i, de l'altra, consolidi el turisme com a 
base de l'activitat econòmica de Mura, Talamanca i Rocafort, ajudant a 
millorar el nivell de vida dels residents. 
 
 
 
Entitats socials del poble: 
 
CENTRE EXCURSIONISTA DE MURA 
Es va fundar l'any 1.989. Va tenir un moviment precursor, Els Amics de 
Mura, que va funcionar entre 1978 i 1980., que va promoure activitats de 
lleure, excursions, arrenjaments de camins i fonts, sessions audiovisuals, 
recollida d'un arxiu documental i fotogràfic històric de Mura, la normalització 
i realització del nomenclàtor i plànol del poble, senyalitzacions de punts 
d'interès del poble, i altres. 
Compta amb un local social, a cal Pauleta, davant la plaça de l’Església i al 
centre del poble. El local actúa com a lloc de trobada dels socis i com a local 
social del poble. El fet d’estar al centre del poble facilita l’organització de 
festes i activitats, ja que desposa d’una megafonia i il·luminació a la plaça. 
Desposa d’una biblioteca especialitzada, arxiu fotogràfic. 

Realitza diverses activitats, principalment entorn a la natura i altres 
activitats de tipus social: caminada, aplec del Puig de la Balma, pelegrins a 
Montserrat, …. 

 
CLUB DE TIR AL PLAT DE MURA 
Es va fundar l'any 1992. L'últim diumenge de cada mes els tiradors que ho 
desitgen poden assistir al camp de tir de Mura a entrenar-se. El Club té un 
calendari anual amb les tirades que s'han de realitzar. 
 
 
CLUB ESPORTIU LA TOSCA 
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Club privat adreçat als residents de Mura o a les famílies que hi tenen 
segona residència. Les seves instal·lacions compten amb dues piscines, 
pista de tennis, pista de frontó, vestidors i bar. Durant l'estiu s'organitzen 
actes lúdics adreçats a tot el públic en general. 
El centre es va començar a construir el 1966. Consta d’un frontó, una pista 
de tennis i un local social. 
 
 
COMISSIÓ DE FESTES DE MURA 
Els seus membres s'encarreguen de la planificació i l'organització dels actes 
lúdics, esportius i culturals del municipi de Mura durant la Festa Major del 
poble i la Festa de Sant Marc. 
 
 
ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE MURA 
La seva finalitat és dinamitzar i fomentar la participació dels seus associats. 
Amb aquest motiu s'organitzen periòdicament cursets i activitats de lleure 
adreçades als seus membres i també a altres habitants del municipi. 
 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL BAGES ORIENTAL 
Associació sense ànim de lucre de caràcter cívic, creada a l'any 1987 i que 
engloba propietaris forestals, voluntaris i els ajuntaments de Mura, 
Navarcles, el Pont de Vilomara i Rocafort, i Talamanca. Té com a objectius 
treballar per evitar que es produeixin incendis forestals o en l'àmbit de la 
pagesia, i si es dóna el cas actuar en la ràpida extinció del incendis en 
coordinació amb els Bombers de la Generalitat.  
Funciona amb fons privats, les quotes dels associats i donatius, i amb fons 
públics, subvencions dels ajuntaments, la Diputacio de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya. Disposa de diversos dipòsits i remolcs amb 
capacitat per dur aigua, mànegues i equips impulsors d'aigua, i també 
emissores per coordinar les tasques d'extinció. Durant l'estiu s'organitzen 
activitats per tal de mobilitzar i coordinar els voluntaris. 
 
 
 
Altres activitats: 
 
RUTES SENYALITZADES 
El terme de Mura està travessat per molts camins i senders utilitzats pels 
excursionistes. Alguns d’aquests camins són itinerari obligat per moltes 
caminades que travessen el terme, i per suposat amb unes vistes de la 
muntanya impressionants. Destaca el pas de l’antic camí Ral i alguns petits 
itineraris senyalitzats pel Parc Natural. 
 
Senyalitzades pel Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: 

• Balmes, masies i molins  
• Les coves de Mura. Entre valls i cingleres. 
• Més de mil fonts. 
• La riera de Nespres. 
• A la Mola des de Coll d’Estenalles. 
• El camí Ral de Barcelona a Manresa. 
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Senyalitzades pel Consorci de les Valls del Montcau: 
• El nucli antic de Mura 
• Ruta dels 3 monts. Itinerari turístic de 106 quilòmetres entre el 

Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. L’itinerari passa pel 
poble de Mura. Promogut per la Diputació de Barcelona, el Patronat 
Muntanya de Montserrat, el consorci de Formació i Iniciatives Bages 
Sud, el consorci Valls del Montcau, el consorci de Turisme del Vallès 
Oriental i el del Vallès Occidental. 

 
 
PROGRAMA D’ACTIVITATS "VIU EL PARC" 
Programa d'activitats lúdiques i de lleure als municipis que formen part del 
Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El programa té una durada d'abril a 
juliol i les activitats són subvencionades per la Diputació de Barcelona. El 
programa es renova cada any i es pot aconseguir als punts d'informació. 
 
 
FESTES 

o Festa de Sant Marc, a l’abril. 
o Concurs de fotografia, després de Setmana Santa. 
o Concurs de pintura ràpida, a finals d’octubre. 
o Festa Major, per Sant Martí, a finals de novembre. 
o Els Pares Nöel, al desembre, per Nadal. 

 
 
 
Finalment, cal deixar constància, tot i que no es tracti d’una activitat ni 
d’una entitats, del Pla de futur de Mura i Talamanca. Es tracta d’un Pla 
estratègic elaborat l’any 2000 i revisat el 2006 per adaptar-se a la realitat 
actual. Entre els objectius plantejats es troba el d’impulsar un major 
coneixement de la zona, per tant té un interès directe en tot el conjunt 
d’activitats mostrades. 
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 7.3. EDIFICIS AL NUCLI URBÀ 
  



CARRER FAIXÒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
1 
1777 

3 
1795 

8 
1720 

13 
1674 

1770, 1708 

 
 

MURA                             Inventari del Patrimoni Cultural /  Memòria      
103 

 



  

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MURA                             Inventari del Patrimoni Cultural /  Memòria      
104 

 



CARRER ALAVEDRA 
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