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1. METODOLOGIA 
 
1.1. Realització del mapa 
 
El Mapa del Patrimoni Cultural local del terme municipal d’Òdena parteix de la 
sol·licitud formulada per l’Ajuntament d’Òdena a la Diputació de Barcelona. 
L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (Àrea de 
Presidència) ha encarregat la realització del mapa a l’empresa Mapamundi 
Produccions, SL, i els redactors han estat Josep-Vicenç Mestre i Casanova i 
Lluís Pedraza i Jordana. 
 
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. 
 
El conjunt de treballs del Mapa del Patrimoni d’Òdena (detecció, inventari, 
registre, documentació i catalogació de béns culturals mobles, immobles, 
documentals, immaterials i naturals del municipi d’Òdena), en les diferents 
fases que s’expliquen més endavant, s’ha fet entre els mesos de gener i 
desembre de 2013. 
 
Per a la confecció del mapa cal agrair la col·laboració de nombrosos veïns i 
propietaris d’Òdena. Cal agrair especialment la seva col·laboració a diverses 
persones, algunes de les quals malauradament ja no tenim entre nosaltres però 
que al llarg dels darrers anys i dècades han aportat els seus coneixements, 
records i experiències de forma oral i/o documental que també s’han plasmat 
d’una forma o altra en aquest treball. Des d’aquí el nostre reconeixement: 
 
Aguilera, Toni 
Ajuntament d’Òdena 
Bancell Serra, Ramona 
Bausili, Mn. Antoni Mª 
Belloch, Montserrat 
Bisbal Torras, Mercè 
Bohigas, Fermí 
Calvet Torras, Jaume 
Canyelles Grau, Teresa 
Carbó Marimon, Jaume 
Carner, Josep Mª 
Casals Aguilera, Teresa 
Casanova Miranda, Carles A. 
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Casanova Miranda, Ramon 
Colom Piñol, Rosa 
Domènech Casanova, Josep 
Domènech Grau, Maria 
Domènech Torras, Pere 
Domènech Vilaseca, Marina 
Enrich Aragay, Núria 
Enrich Figuerola, Andreu 
Esteban Illana, Francesc 
Ferran, Mª Rosa 
Figueras Mestres, Antoni 
Figueras, Anna Mª 
Galobart Travi, Xavier 
García Recio, Melanie 
Guix Morera, Joan 
Jorba Jorba, Rosa 
Machacón Nevado, Francesc Xavier 
Massana, Mn. Josep 
Pons Figueras, Montserrat 
Prat Jordana, Joana 
Prat Serra, Montserrat 
Prat Torrellardona, Montserrat 
Puiggrós, Llorens 
Puiggrós Servitge, Enric 
Puiggrós Vila, Joaquima 
Puiggrós Vila, Mercè 
Puiggròs Vilaseca, Agustí 
Regordosa Busqué, Pere 
Riba Pujol, Mª Teresa 
Romeu i Figueras, Josep 
Servitge Figuerola, Àngela 
Serra Brunet, Maria 
Serra Casulleras, Marcel·lí 
Seuba, Rosa 
Seuba Pelfort, Josep 
Solé Martí, Marius 
Subirana Gilibert, Joan 
Tardà Vivó, Josep 
Torras Cots, Joana 
Torras Figuerola, Emilia 
Trullàs Farré, Teresa 
Tulleuda Lari, Albert 
Urrea Cano, Fernando 
Valverdú, Josep Mª 
Valls Puiggròs, Mª Àngels 
Vilaseca, Rafael 
Vilaseca Puiggròs, Maria 
Vives Sabaté, Marta 
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1.2. Fonts consultades 
 
En la realització del mapa s’ha consultat un conjunt d’arxius, fons documentals i 
inventaris que contenen informació dels diferents àmbits (natural, històric, 
urbanístic, etnogràfic…) a què pertany el patrimoni d’Òdena. Entre altres fonts, 
destaquem les següents: 
 
- Arxiu Comarcal de l’Anoia 
- Arxiu del Monestir de Montserrat 
- Arxiu de la Corona d’Aragó 
- Arxiu ducal Medinaceli de Sevilla 
- Arxiu Episcopal de Vic 
- Arxiu fotogràfic municipal d’Òdena 
- Arxiu Gavín (Inventari d’Esglésies) 
- Arxiu Municipal d’Òdena (fons documental i fotogràfic) 
- Arxiu Nacional de Catalunya 
- Arxiu parroquial d’Òdena 
- Catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya  
  (Generalitat de Catalunya) 
- Fons documental-Arxiu Josep-Vicenç Mestre i Casanova 
- Inventari dels Arbres d'interès local (Ajuntament d'Òdena) 
- Inventari dels Arbres Monumentals de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
- Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya -Carta Arqueològica- 
  (Generalitat de Catalunya) 
- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
- Inventari del Patrimoni efectuat pel col·lectiu Òdena Oberta 
- Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Òdena  
  (Diputació de Barcelona) 
- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya –MNACTEC-  
  (Generalitat de Catalunya) 
- Inventari de Rellotges de Sol dels Països Catalans  
  (Societat Catalana de Gnomònica) 
- Museu Comarcal de l’Anoia 
- Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional (Generalitat de Catalunya) 
- Wikipedra (Barraques de pedra seca) 
 
També s’han consultat diverses biblioteques que contenen informació històrica 
relativa al municipi d’Òdena: 
 
-Biblioteca de Catalunya 
-Biblioteca Central d’Igualada 
-Biblioteca de Montserrat 
 
Cal fer menció específica d’una font consultada d’especial significació, com és 
l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Òdena, del Servei 
del Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona efectuat l’any 2013, dirigit per 
Raquel Lacuesta Contreras, coordinat per Imma Vilamala i Aliguer i en el qual 
han participat Àlvar Caixal Mata, Margarita Costa Trost, Josep Girbal Lladó i 
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Manuel Julià i Macias, així com l’inventari del patrimoni immoble efectuat per 
diversos autors pel col·lectiu Òdena Oberta l’any 2011. 
 
També s’ha de fer menció especial al treball de camp i de recerca de les 
barraques i construccions de pedra seca del terme d’Òdena que estan 
efectuant l’Albert Biosca Vall, Francesc Esteban Illana, Josep Llobet Domènech 
i Ramon Vallès Torrent. 
 
A més, s’han fet nombroses entrevistes personals amb veïns i veïnes d’Òdena i 
persones coneixedores del terme municipal, entrevistes que s’han portat a 
terme en el període descrit inicialment però que també s’havien fet 
anteriorment, fruit de diversos treballs de recerca i documentació dels redactors 
del mapa. Ha estat una ocasió única per donar a conèixer aquestes aportacions 
orals recollides en alguns casos ja fa diverses dècades. 
 
Pel que fa a la planimetria, s’ha consultat especialment la de la Diputació de 
Barcelona a través del programa SITMUN, que ens ha permès obtenir les 
coordenades UTM de cada element, això com les corresponents referències 
cadastrals. 
 
El detall de la documentació i publicacions consultades apareix a la bibliografia, 
al final d’aquesta memòria. 
 
1.3.- Criteris d’intervenció i selecció 
 
El mapa pretén recollir tots els aspectes del municipi d’Òdena que tinguin 
importància com a elements patrimonials des del punt de vista històric, artístic, 
etnològic o natural. Per determinar el valor patrimonial de cada element, s’han 
seguit els criteris establerts per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona, tant a l’hora d’incloure un element com a l’hora de descartar-lo. A 
partir d’aquests criteris inicials, s’han establert tres grups d’elements pel que fa 
a la seva selecció dins el mapa: 
 
1. Elements protegits: inclosos al mapa per principi. S’entenen protegits els que 
són objecte d’algun instrument legal de protecció, com ara: 
-Béns Culturals (BCIN o BCIL)  
 
2.- Elements inventariats per la Generalitat de Catalunya en altres inventaris de 
patrimoni cultural: 
-IPA, Inventari de Patrimoni Arquitectònic 
-Inventari del Patrimoni Arqueològic, Jaciments Arqueològics i Paleontològics 
 
3. Elements no protegits ni inventariats, però amb interès patrimonial: s’han 
inclòs al mapa, o no, en funció del seu valor històric, artístic, etnològic o natural. 
Per determinar aquest valor s’ha considerat la integritat i conservació de 
l’element, la seva singularitat o excepcionalitat, la complexitat tècnica o la seva 
incidència en la societat del municipi. En el cas d’elements del patrimoni 
immaterial com cançons, oracions, costumari, etc., atès que no és fàcil 
determinar-ne l’exclusivitat local, s’han inclòs aquells casos en què l’element 
recollit s’ha considerat d’interès i singularitat general. 
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Al mapa, doncs, hi ha elements del patrimoni immoble (esglésies, ermites, 
masies, cases, construccions agropecuàries, edificis industrials o de serveis, 
edificis residencials, torres i castells, conjunts urbans, elements arquitectònics 
singulars, jaciments arqueològics, obres d’enginyeria civil…), elements del 
patrimoni moble (monuments, fonts, quadres i imatges, col·leccions, etc.), 
elements del patrimoni documental (fons d’imatges, documentals o 
bibliogràfics), elements del patrimoni immaterial (festes, tècniques artesanals, 
llegendes, rondalles, cançons, balls, remeis, costums…) i elements del 
patrimoni natural (zones d’interès i espècimens botànics singulars). 
 
A més, s’han descartat altres elements que, tot i que poden tenir un cert valor 
històric, cultural o natural al municipi, no reuneixen prou requisits per formar 
part del mapa, bé perquè aquests valors són escassos, bé perquè no se n’ha 
pogut confirmar l’existència, bé perquè no es troben situats dins el terme 
municipal, bé perquè formen part d’un conjunt més ampli que sí que s’ha inclòs. 
 
4.- Finalment s’ha recollit la informació de l’Inventari del SPAL i que en tractar-
se de dos treballs similars es va acordar entre els dos departaments de la 
Diputació i l’Ajuntament que en el Mapa de Patrimoni es bolcaria la informació 
de les fitxes del patrimoni immoble recollida en aquest inventari, adaptant-la als 
criteris de l’OPC i que el Mapa de Patrimoni s’ha ampliat amb la realització de 
nou de les fitxes de patrimoni moble, documental, natural i immaterial que no 
contempla l’inventari del SPAL. 
 
1.4. Fases del treball 
 
En la realització del Mapa del Patrimoni d’Òdena s’han seguit les següents 
fases: 
 
1.4.1.- Recopilació de documentació prèvia, buidatge de fons bibliogràfics 
i arxivístics 
En una primera fase, s’ha elaborat una llista inicial d’elements susceptibles de 
formar part del Mapa del Patrimoni Cultural d’Òdena. Aquesta primera llista 
s’ha fet a partir del buidatge de bibliografia i d’arxius que es coneixia que 
podien recollir elements patrimonials d’interès. Entre d’altres obres, en aquesta 
fase s’ha consultat: 
 
- Prop de 300 referències bibliogràfiques relacionades amb el  
  patrimoni odenenc 
- Inventari dels Arbres d'interès local (Ajuntament d'Òdena) 
- Inventari dels Arbres Monumentals de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya  
  (Generalitat de Catalunya) 
- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
- Inventari de Rellotges de Sol dels Països Catalans 
- Elements protegits a la normativa local (BCIN i BCIL) 
- Catàleg d’elements d’interès del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona 
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- Inventari del Patrimoni Arquitectònic (Generalitat) 
- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic (Generalitat) 
- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
- Inventari de Rellotges de Sol dels Països Catalans  
  (Societat Catalana de Gnomònica) 
- Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional (Generalitat de Catalunya) 
 
Especial menció cal fer de Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i 
Ambiental d’Òdena que simultàniament l’any 2013 s’estava efectuant per l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, Servei del Patrimoni Local la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament d’Òdena, dirigit per Raquel Lacuesta Contreras, coordinat per 
Imma Vilamala i Aliguer i amb l’equip redactor format per Àlvar Caixal Mata, 
Margarita Costa Trost, Josep Girbal Lladó, Manuel Julià i Macias. En moltes 
ocasions en els apartats descripció i/o història dels béns patrimonials de les 
fitxes individuals d’aquest Mapa del Patrimoni es reprodueix literalment o 
s’utilitzen com a base els continguts d’aquest Inventari 
 
Aquest primer buidatge va proporcionar una llista inicial d’uns 450 elements 
dels diferents àmbits. La llista s’ha anat completant a mesura que s’han buidat 
els diferents arxius i fons citats més amunt o bé s’han consultat referències 
bibliogràfiques. S’ha produït un fet certament interessant i és que ha mesura 
que el treball de recerca i el treball de camp anava progressant, anaven 
apareixent gran quantitat de nous elements de totes les tipologies. Finalment 
s’ha arribat finalment a 627 elements fitxats, número impensable inicialment, un 
cop es va realitzar el buidatge bibliogràfic i arxivístic inicial. 
 
1.4.2.- Treball de camp i recollida de dades 
El treball de camp ha consistit a visitar tots i cada un dels elements (alguns, 
diverses vegades) que formaven part de la llista per tal de confirmar-ne 
l’existència, completar-ne la informació (estructura, materials, estat de 
conservació, accés, etc.), fer-ne fotografies, etc.  
 
Això ha permès descartar molts elements inclosos inicialment; només en l’àmbit 
del patrimoni immoble s’han descartat més de seixantena elements un cop 
s’han visitat i s’ha comprovat que no disposaven de característiques que 
justifiquessin la seva inclusió com a fitxa singularitzada en el mapa. Alguns 
havien desaparegut, com per exemple l’església parroquial de Sant Pere 
Apòstol del castell d’Òdena o l’oratori del Sagrat Cor de can Brunet o la capella 
de Sant Isidre de can Marquès), d’altres es troben fora del terme municipal 
d’Òdena, i d’altres no s’han localitzat (com per exemple la font de Rumbà). 
Aquests elements s’han inclòs a l’apartat d’elements no fitxats que consta en 
aquesta Memòria. 
 
1.4.3.- Treball de gabinet, elaboració de les fitxes i informe 
La tercera fase del treball ha consistit en la feina de gabinet: recopilar tota la 
informació de cada element, completar-la amb dades unificades relatives a la 
localització per coordenades UTM, comprovar la propietat de cada element i 
consignar-hi les referències cadastrals, etc. Un cop recollida tota la informació, 
s’han omplert les fitxes corresponents. Aquestes fitxes formen una base de 
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dades segons el model estàndard proporcionat per l’Oficina del Patrimoni 
Cultural, i conté les dades següents: 
 
Número de fitxa, àmbit patrimonial i tipologia 
Nom de l’element 
Lloc, propietat i referència cadastral 
Emplaçament, coordenades, altitud, accés… 
Descripció i estat de conservació 
Autor, estil, època, segle, etc. 
Història, bibliografia 
Grau de protecció i número d’inventari 
 
Paral·lelament a l’elaboració de les fitxes, s’han creat tres carpetes 
diferenciades amb les fotografies dels elements fitxats; s’han fet tres fotografies 
de cada element excepte en el cas del patrimoni immaterial. 
 
La darrera fase ha estat la de revisió. Amb la base de dades ja tancada, s’ha 
traslladat una versió provisional a l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació 
i a l’Ajuntament d’Òdena, que hi han fet les seves observacions: inclusió o 
exclusió d’alguns elements, detall en la descripció, idoneïtat d’algunes 
observacions, etc. Amb aquestes observacions s’ha fet la versió definitiva i, 
alhora, la memòria explicativa del mapa. 
 
 
 
2.- DIAGNÒSTIC 
 
2.1.- Marc geomorfològic i medi físic 
 
“Òdena és un municipi de la comarca de l’Anoia, al centre de la Conca 
d’Òdena, oberta pel riu al límit de la Depressió Central Catalana. 
 
El terme municipal d’Òdena, de 52,65 Km2, ocupa una bona part de la Conca 
homònima, vers el nord d’Igualada, al sector de ponent de l’altiplà de Calaf, al 
límit de la comarca de l’Anoia amb la Segarra. Havia tingut més extensió, però 
el 1925 li foren segregades unes 600 ha per a engrandir el terme d’Igualada. 
Limita dins la comarca de l’Anoia amb Rubió (NW), Jorba (W), Igualada i 
Vilanova del Camí (S), puntualment amb la Pobla de Claramunt (SE) i Castellolí 
(E) i, a més, amb el municipi bagenc de Castellfollit del Boix (NE). 
 
El sector septentrional és accidentat pels relleus de les serres de Rubió i de 
Castellfollit del Boix, al límit amb el Bages, que separen les conques 
hidrogràfiques de l’Anoia i del Llobregat. Dins el terme hi destaquen les 
muntanyes de les Malloles (833 metres), Puigbufer (661 metres) i més a llevant 
Puig d’Aguilera (623 metres). D’aquestes elevacions davalla la riera d’Òdena 
que, formada per dos cursos, un de procedent de prop de Maians i l’altre del 
santuari de Sant Pere de les Botges, desemboca a l’Anoia a la frontera entre 
els termes d’Igualada i Vilanova del Camí. 
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També és afluent de l’Anoia la riera de l’Espelt, al sector de ponent del terme, 
la qual desguassa a l’Anoia en el pont del Moli Nou d’Igualada. La riera 
d’Ardesa o de Can Masarnau és l’afluent més important de la riera de l’Espelt, 
la qual té la capçalera ja dins el terme de Rubió. La riera d’Òdena proporciona 
al municipi d’Igualada aigua per a les seves fonts públiques per mitjà d’un 
aqüeducte construït entre 1808 i el 1832, de més de 4 quilòmetres, amb mines 
subterrànies i dos ponts, des de les fonts de Can Poal i de Can Masarnau, fins 
als dipòsits igualadins de l’Enjub, al Poble Sec. 
 
El nom de la Conca d’Òdena correspon a la definició geogràfica de la gran 
clotada que el curs de l’Anoia ha obert en la Serralada Prelitoral i que 
caracteritza la part central de la comarca. En la seva fondalada s’han assentat 
la ciutat d’Igualada i els pobles dels seus encontorns. La Conca d’Òdena ha 
estat excavada per una erosió diferencial. Les argiles marines i les margues 
continentals, per la seva poca coherència, han estat fàcilment erosionades. En 
canvi les calcàries de Collbàs, de la Tossa, del Puig d’Aguilera, dels Mollons i 
del Castell de Claramunt han resistit aquesta erosió i presenten un relleu 
dominant.  
 
Al bell mig de la conca, com un tossal-testimoni, s’aixeca el turó del castell 
d’Òdena. El cap del municipi és el poble d’Òdena. El nucli urbà d’Òdena està 
situat al sector sud-oriental del municipi, als vessants del turó del castell 
d’Òdena, el qual està coronat pel castell i les restes de l’antic poblat. El nucli 
d’Òdena queda situat a la banda de llevant de la riera d’Òdena, molt a prop del 
límit del terme municipal”, segons es descriu literalment a Inventari del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Òdena de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2013. 
 
En el mateix inventari s’afirma que “Els dos torrents més importants del 
municipi són el torrent o riera d’Òdena i el torrent de l’Espelt. Aquests dos 
torrents disposen d’un nombre elevat d’afluents que configuren un important 
recurs hídric en el municipi.  
 
El torrent de l’Espelt té com afluents el torrent del Canet, el torrent de les 
Alzines i el torrent de Mussons, que a la vegada té com afluents el torrent de 
Cal Mercader i el torrent de Cal Subirana. Aquest conjunt de torrents configuren 
la xarxa hídrica del sector sud-occidental del municipi. 
 
La riera d’Òdena està configurada bàsicament per dos cursos d’aigua que 
davallen de la part més septentrional del municipi: el torrent de Cal Roig i el 
torrent del Rossinyol. El torrent de Cal Roig té com afluent el torrent de Cal 
Brunet, en el qual desemboca el torrent de Permanyer. El torrent de Cal Brunet, 
gairebé tocant al límit nord del municipi, rep les aigües del torrent de Can Vila, 
el torrent de Can Prat i el torrent de Cal Costa. A l’alçada del turó d’Òdena, la 
riera d’Òdena rep les aigües de l’afluent del torrent de les Malloles, el qual 
davalla de la serra de Rubió i creua el municipi de nord a sud. A Puigbufer, el 
torrent de les Malloles rep les aigües del torrent de la Font dels Collivassos i del 
torrent de Puigbfer. Aquest conjunt de torrents configuren la xarxa hídrica de la 
part central del municipi.  
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Al sector de llevant del municipi circula el torrent del Raval, el qual té com 
afluent el torrent de Cal Marquès i el torrent de Sant Bernabé. En deixar el 
municipi, el torrent del Raval desemboca a la riera de Castellolí. El torrent del 
Raval i els seus afluents configuren la xarxa hídrica del sector de llevant del 
municipi. Un conjunt de fonts de raig i de fonts de clot distribuïdes per tot el 
municipi acaben de configurar els recursos hídrics d’Òdena.” 
 
 
2.2.- Poblament, estructura urbana, estructura econòmica i 
comunicacions 
 
2.2.1.- Poblament 
 
Entre 1347 i 1530 Òdena és un exemple més de la davallada poblacional que 
es produeix en general a Catalunya però també a Europa en general, amb 
períodes de fam i epidèmies molt notables i una guerra civil sense front estable. 
De tota manera el 1553 és un indicatiu d’una certa recuperació. Un dels motius 
que puguin explicar aquesta lleugera recuperació demogràfica sigui la 
presència d’emigrants francesos i també de catalans provinents de les terres 
més occidentals. 
 
El primer moment que es constata un creixement de població molt significatiu 
és a l’entorn de finals del segle XVIII, inicis del XIX. En poc més de cinquanta 
anys Òdena duplica la seva població.  
  
La davallada entre 1626 i el 1717 és molt significativa. A partir d’aquest 
moment la població en aquest període del segle XVIII s’estabilitza tot i que es 
manté sota mínims; cap a finals d’aquest segle i inicis de la següent centúria la 
corba ascendent sembla imparable. La prosperitat agrícola es manifesta 
clarament en el número d’habitants i les obres d’ampliació de l’església 
parroquial del castell, beneïdes l’any 1736; també a l’Espelt uns anys abans 
s’havia refet l’església de Santa Magdalena. 
 
Fins a mitjan segle XIX, al terme municipal van existir dues unitats 
administratives diferenciades, nascudes a l’Edat mitjana a l’entorn del terme del 
castell d’Òdena i del castell de l’Espelt. En acabar la guerra contra els 
francesos, aquests deixaren rera seu un rastre amb les seves idees. Seguint 
criteris d’uniformitat i racionalització, l’Espelt, perd la seva independència civil, 
agregant-se al municipi d’Òdena. 
 
A l’entorn de 1840 la població disminueix més d’un 10% i dos dècades després 
es torna a duplicar. Els inicis del segle XX també són positius demogràficament 
parlant, gràcies al cultiu de la vinya que havia augmentat notablement ja que 
des de feia algunes dècades la fil·loxera havia arribat a França i la demanda de 
vins de Catalunya era cada vegada més important; malauradament a partir de 
1920, la plaga de la fil·loxera arriba a aquesta zona del centre de Catalunya i és 
quan Òdena comença a perdre gran número d’habitants; amb la guerra civil i 
durant els primers anys de la postguerra Òdena segueix perdent població 
lentament però constantment. Òdena va passar de disposar de més de 5.000 
hectàrees dedicades al cultiu de la vinya l’any 1881 a les poc més d’un 
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centenar a la dècada dels anys vuitanta del segle XX, situació que avui en dia 
sembla recuperar-se. 
 
L’augment demogràfic que es produeix en poblacions veïnes com Igualada, 
Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí entre els anys cinquanta i 
setanta del segle XX no es tan notable a Òdena, tot i que gairebé duplica el 
número d’habitants; Vilanova del Camí els multiplica per deu i Santa Margarida 
de Montbui per set. 
 
Finalment el boom immobiliari dels anys 90 del segle XX tampoc altera de 
forma excessivament notòria  l’evolució poblacional d’Òdena. Malgrat moltes 
poblacions veïnes es converteixen en un pol d’atracció de població vinguda 
especialment de la zona metropolitana de Barcelona, Òdena manté un 
creixement constant però racional i assumible des del punt de vista urbanístic i 
de serveis. 
 
 1370 1378 1497 1515 
ÒDENA - 52 focs 36 focs  

(180 habitants) 
-sembla que en 
el recompte 
oficial falten 5 
focs que caldria 
sumar als 
anteriors- 

38 focs 
(190 habitants) 

L’ESPELT 1 foc - 6 focs 
(30 habitants) 

7 focs 
(35 habitants) 

  
 1553 1626 1717 1787 
ÒDENA 40 focs 

(200 habitants) 
-sembla que en 
el recompte 
oficial falten 8 
focs que caldria 
sumar als 
anteriors- 

55 focs 
(845 habitants) 

309 352 

L’ESPELT 8 focs 
(40 habitants) 

- 49 18 

 
 
 1830 1842 1860 1887 
ÒDENA 740 616 1.277 1.473 
 
 1900 1920 1930 1940 
ÒDENA 1.239 1.708 1.326 1.210 
 
 
 1950 1960 1970 1981 
ÒDENA 1.327 1.725 2.525 2.577 
 
 
 1990 1992 1994 1996 
ÒDENA 2.567 2.543 2.599 2.656 
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 1998 2000 2002 2004 
ÒDENA 2.667 2.681 2.743 2.832 
 
 
 2006 2010 2011 2012 
ÒDENA 3.100 3.442 3.469 3.580 
 
 
2.2.2.- Estructura urbana 
 
La gran extensió del terme municipal ha originat que el poblament s’articuli en 
diversos agrupaments urbans, cadascun dels quals té orígens i motivacions 
molt diferents. Així la seva població està ubicada al nucli del poble d’Òdena, el 
Pla de la Masia, els barris de Sant Pere i Sant Ramon, el poble de l’Espelt i 
diversos nuclis com les Casetes d’En Mussons i el Raval d’Aguilera. La resta 
de població es situa en masos dispersos arreu del terme i petites agrupacions 
de cases com el mas del Vent, les cases de can Brunet, can Solé, el Bosc Gran 
o Masarnau. 
 
2.2.3.- Estructura econòmica 
 
Gairebé la meitat del territori és ocupada per conreus de secà, fet que constata 
que el sector primari, bàsicament centrat en l’agricultura, encara és un punt de 
referència dominant en l’estructura econòmica odenenca. Dominen 
principalment els cereals, però també hi ha vinya, actualment un cultiu en 
franca expansió, i petits camps d’oliveres i ametllers arreu del territori. 
 
També és molt significativa la part del terme ocupada per boscos de pi blanc, 
amb alguns exemplars d’alzines i roures. 
 
També es conserva l’activitat ramadera en l’actualitat però en franca 
decadència, restant algunes granges de boví, petits ramats d’ovins, i algunes 
granges de porcí. 
 
L’activitat industrial està capitalitzada per la fabricació d’embalatges de cartró, 
algunes empreses tèxtils i la metal·lúrgia: també disposa d’alguna indústria 
singular i amb valor afegit com la construcció de globus aerostàtics i d’altres 
vinculades al món de l’alimentació, com l’elaboració de caves i vins. 
 
2.2.4.- Comunicacions 
 
La A-2 és la via principal situada al sud del terme. També hi ha la C-37 que 
comunica Igualada amb Manresa i que creua pel poble d’Òdena. Al sud hi 
trobem al límit del terme municipal la C-15 que comunica amb Vilafranca del 
Penedès. 
 
Una carretera complementària és la BV-1106, que comunica el nucli antic del 
poble d’Òdena amb al Pla de la Masia, el barri de Sant Pere, el barri de Sant 
Ramon, el Pla de les Gavarreres i les poblacions veïnes de Vilanova del Camí, 
La Pobla de Claramunt i Igualada. 
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Una altra carretera, avui absolutament secundària, és la BV-1031 que 
comunica Igualada amb els Prats de Rei i Calaf, tot passant per les Casetes 
d’en Mussons i algunes masies aïllades, que era un antic camí ramader. 
 
A l'extrem del terme municipal està situat l'Aeròdrom d'Igualada-Òdena. 
 
2.3.- Síntesi històrica 
 
Per tal de no generar discursos històrics duplicats i reiteratius, seguim els 
paràmetres marcats a Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental 
d’Òdena de la Diputació de Barcelona de l’any 2013, que literalment reproduïm 
–apartats 2.3.1. a 2.3.7-: 
 
2.3.1.- Època ibèrica 
“Els primers testimonis d'hàbitat al turó d'Òdena poden datar-se des de mitjan 
segle III fins a mitjan segle I aC, segons que indiquen els tipus de ceràmica 
antiga recuperada els darrers anys a través de la recollida superficial o en els 
estrats associats als contextos medievals. La dispersió de la ceràmica permet 
considerar que tota la muntanya estaria pràcticament ocupada per l'antic 
establiment ibèric, però desconeixem la magnitud que podrien tenir les 
estructures arquitectòniques associades. Durant la revisió de la carta 
arqueològica, el 1991, es va observar que, a causa de l’erosió natural i dels 
treballs d’extracció de guix, havia quedat al descobert un tall estratigràfic en el 
sector de ponent, en el qual s’identificaven un pany de paret i uns nivells 
arqueològics amb força fragments de ceràmica ibèrica. El fet de documentar un 
assentament protohistòric en aquest indret no és sorprenent, ja que és 
relativament freqüent la troballa de testimonis d’ocupació ibèrica als mateixos 
llocs on s’alcen més tard les fortificacions medievals. 
 
L'experiència demostra que, si la topografia del turó era favorable, la 
concentració més gran de cases en aquesta mena d'aglomeracions urbanes es 
donava als vessants meridional i oriental. 
 
En el cas del tossal d’Òdena, però, la possibilitat de localitzar ruïnes de 
construccions que permetessin definir la configuració real de l'establiment, és 
força remota. Al cim del pujol, on es conserven les poques estructures 
medievals i modernes respectades per l’activitat econòmica de l’empresa 
d’extracció de guix, el terreny natural aflora tant als carrers com en els interiors 
d’algunes cases. 
 
A part del nucli del turó, dins del terme municipal d’Òdena hi ha constància 
d’altres llocs d’habitació sense estructures visibles o amb poques traces 
d’estructures muràries, indrets on han aparegut materials ceràmics d’època 
ibèrica dispersos en superfície. La majoria d’aquests assentaments estan en 
petites elevacions situades en els primers contraforts muntanyosos de la serra 
de Rubió. S’han documentat, a més a més, dues estacions arqueològiques 
vinculades a l’emmagatzematge agrícola (camps de sitges) i situades al pla de 
la conca.” 
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2.3.2.- Època romana 
“El territori de la comarca actual de l’Anoia va ser intensament ocupat en època 
romana. En alguns casos, els assentaments romans amortitzaven antigues 
estructures d’època ibèrica i en altres casos es disposaven en terrenys més 
plans i més ben comunicats. A la Conca d’Òdena s’han localitzat tres vil·les 
romanes, Camp de la Torre, Vilar del Met i la Vil·la romana de l’Espelt. Les 
dues primeres corresponen respectivament a l’oppidum de La Tossa i a 
l’oppidum o assentament ibèric de la Pobla de Claramunt. La vil·la romana de 
l’Espelt està bastida en una zona molt més oberta que l’assentament ibèric del 
Turó del castell, situada a redós d’un camí que li garantia una bona 
comunicació. 
 
En el territori del terme municipal d’Òdena s’ha localitzat fins enguany un gran 
nombre d’assentaments d’època romana. Entre els jaciments arqueològics 
situats en el terme d’Òdena cal destacar les restes arqueològiques de la vil·la 
romana de l’Espelt o la terrisseria tardo romana de Viladés a Ripoll.” 
 
2.3.3.- L’Alta Edat Mitjana 
“El procés de feudalització del territori de la comarca actual de l'Anoia s’inicia a 
partir del darrer terç del segle IX amb la consolidació de les fronteres de la 
Marca Hispànica a la conca del riu Llobregat. Els esforços per estendre el 
domini cristià fins a la ribera del riu Gaià suscitaren, des de mitjan segle X, la 
construcció d'un ampli sistema defensiu, on figurava el castell d’Òdena, 
documentat a partir del 957, al costat dels castra de Tovos (Tous, 960), 
Monteboi (Montbui, 970), Claramonte (Claramunt, 986), Auripini (Orpí, 987), 
Audelino (Castellolí, 990) i Iorba (Jorba, 1012), tots ells comunicats visualment. 
 
La primera menció documental localitzada del castell és de l’any 957, quan 
Sal·la de Conflent va vendre a Eldeguer i a la seva esposa Òria unes cases 
amb terreny que es trobaven “infra kastro Muro de Odena. 
 
La fortificació es va situar en dues terrasses per adaptar-se a la topografia 
accidentada del terreny. La primera línia emmurallada seguia els penya-segats 
que presenta el turó per tres dels vessants que donen directament sobre la 
conca d'Òdena. Així, es van aprofitar les possibilitats defensives naturals que 
oferia el lloc. Pel costat de tramuntana l'orografia no era tan favorable per a la 
defensa, car les corbes de nivell del turó s'ajuntaven amb les de la muntanya 
veïna, i el pendent era suau. Aquesta configuració permetia més fàcilment 
l'accés, i és per això que força més tard, entre els segles XIII i XIV, hom hi va 
construir la torre poligonal. 
 
L’any 1943 es va descobrir, en el decurs dels treballs d’extracció de guix que 
s’efectuaven en la zona de l’antic castell, un conjunt de deu mancusos d’or de 
Barcelona i un dinar d’or musulmà encunyat a Ceuta per Yahyà al-Mu’tali. 
Aquestes monedes, que des d’aleshores es conserven al Gabinet Numismàtic 
de Catalunya, poden datar-se entre el 1003 i el 1078, durant els regnats dels 
comtes de Barcelona Berenguer Ramon I i Ramon Berenguer I, cosa que posa 
de manifest la consolidació econòmica i social del castell, que va pertànyer 
inicialment al llinatge dels Òdena, que repoblaren el sector de Rubinat i el de 
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Sant Pere dels Arquells i foren senyors de Pontons i del lloc d’Arraona 
(Sabadell). 
 
A mitjan segle XI el procés de feudalització s’accelera: els llinatges aristocràtics 
amplien i consoliden els seus patrimonis i es fan amb el control de 
determinades àrees territorials, sobretot als límits de la Marca, on l’activitat 
bèl·lica juga a favor dels senyors de la guerra. Ara ja no són els pagesos els 
que espontàniament aprisionen terres, sinó que són els nobles o l’església els 
que organitzen les rompudes, reparteixen les terres i basteixen, al llarg de la 
frontera i en el marc d’un procés estretament lligat a les directrius imposades 
per la feudalització, una sèrie de castells i torres de guaita. La concentració de 
la població en espais encimbellats, a redós dels recintes castrals, respon no 
només a un programa concret de defensa i protecció del territori contra un 
enemic potencial, sinó sobretot a una estratègia de control de la gent. L’objectiu 
final és augmentar el control que s’exerceix sobre els contingents de població i 
racionalitzar l’explotació i la distribució dels recursos naturals. Els documents 
deixen endevinar l’existència d’un poblet o agrupació a redós del castell, sota la 
seva protecció. La gent vivia al poble i cultivava les terres dels voltants, dins el 
terme. 
 
La formulació d’aquesta xarxa defensiva, entesa primordialment com un 
instrument d’administració i govern interior, va acompanyada d’una nova 
organització parroquial, i és que l’església va saber adaptar-se amb facilitat al 
nou sistema de relacions feudo vassallàtiques. La primera referència 
documental sobre l’existència de l’església de Sant Pere, situada dins del 
recinte fortificat del castell d’Òdena, correspon a una llista de parròquies del 
bisbat de Vic datada entre 1025 i 1050. Per saber-ne el sant d’advocació, cal 
esperar a un altre document del 1089, en aquest cas un llegat testamentari, en 
què Seniofred Adover deixa unes terres a l’església de Sant Pere d’Òdena. 
 
Hi ha documentats al territori d’Òdena altres assentaments, com ara el castell 
de l’Espelt al sector sud-occidental del terme municipal i inclòs dins del comtat 
de Manresa. Les primeres referències són de l’inici del segle X, vers el 925, 
quan Sal·la, membre de la família vescomtal del Conflent, posa en marxa un 
programa de repoblació de terres al llarg de la frontera, des de la conca 
d’Òdena fins a Queralt. Al llarg de la segona meitat del segle es consolida tota 
la zona central i meridional de la comarca de l’Anoia. El castell apareix als 
documents del segle X com Speuto, l’etimologia de la qual quedaria vinculada a 
la forma germànica de Speut i Spitus, que designen totes dues una asta de 
llança, un estri de rostir o objectes semblants. Al segle XI, el castell de l’Espelt 
va ser donat a la seu de Vic formant part de la dotació de l’ardiaca. L’església 
d’aquest petit nucli consta inicialment consagrada a Santa Maria i, des del 
segle XIV, a Santa Magdalena. 
 
L’any 1085 trobem una cessió de drets dels senyors de l’Espelt a Òdena i a 
Igualada.  
 
També hi ha uns quants masos odenencs documentats des del segle XI, com 
ara el mas de Ca l’Aguilera de la Costa (els Aguilera formaven part dels primers 
repobladors de la Conca d’Òdena), el mas Puigbufer (sembla que la masia té 
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l’origen en una torre de defensa esmentada a les fonts escrites i modificada 
posteriorment amb l’afegit de diversos cossos), Cal Sant Bernabé (existeix un 
document de l’any 1346 que fa referència al torrent del castell Bernabé, cosa 
que fa pensar en l’existència d’una petita fortificació, configurada probablement 
per una torre de guaita a la part alta del torrent que dominava el traçat de 
l’antiga via de comunicació entre Vilanova del Camí i Manresa), o el mas 
d’Oranies (documentat al segle XIII o XIV però amb elements estructurals 
anteriors) 
 
L’ermita de sant Miquel situada al pla, a redós del castell d’Òdena, és 
documentada des de l’any 1074 per una deixa testamentària. A peu de la serra 
de Rubió, sobre el Pla del Caire, situada al costat del Camí de Rubió que 
s’enfila cap a la serra, està situada la capella de Sant Pere de les Botges o 
Sant Pere de les Cadenes. La historiografia situa la seva construcció entre els 
segles XI i XII.” 
 
2.3.4.- La Baixa Edat Mitjana 
“El castell s’esmenta entre la sèrie de fortificacions que el 1023 la comtessa 
Ermessenda dóna com a penyora al seu fill Berenguer Ramon I en garantia de 
la pau que ella li havia jurat.  
 
El 1040 ja apareix Guillem Bernat com a senyor del castell d’Òdena. Consta 
que va mantenir una relació força estreta amb Ramon Berenguer I, comte de 
Barcelona, ja que està ben documentat el fet que actuava sovint com a 
testimoni del comte en la venda de diversos castells. Guillem Bernat, que el 
1085 consta com a senyor dels castells d’Òdena, Callús, Arraona i Pontons, va 
morir entre 1086 i 1089 i va traspassar la titularitat senyorial als seus 
descendents. L’hereu, Ramon I d’Òdena (mort entre 1121- 31), va ser també 
castlà de Cardona. Sembla que va ser el seu fill, Ramon Guillem I d’Òdena 
(mort el 1159) qui va discutir abastament amb el monestir de Sant Cugat sobre 
la possessió de la naixent vila d’Igualada, situada dins el terme d’Òdena. El seu 
fill Ramon II d’Òdena (mort cap el 1196) va ser senyor d’Òdena, Rubinat, 
Montlleó, Pontons, Callús, Súria, Ivorra i Portell. Va morir deixant Òdena, 
Rubinat, Montlleó i Pontons al seu fill gran Guillem II d’Òdena, pare de Ramon 
Guillem II d’Òdena. El 1252, Ramon Guillem V d’Òdena, que havia tingut greus 
problemes amb la justícia, es va veure obligat a lliurar el castell i la vila d’Òdena 
amb tots els seus drets a Jaume I d’Aragó. Poc després va ser condemnat a 
mort i executat al mar —ofegat per immersió— en algun indret situat entre 
Sitges i Cubelles. El castell va retornar després a la família, primer al seu nebot 
Guillem i, més tard, el 1278, a la vídua de Ramon Guillem, Elisenda de 
Montbui. 
  
L’any 1287, però, el castell i la vila es van vendre a Ramon Folc VI de Cardona 
per 40.000 sous. L’any següent, els Cardona van aconseguir tots els drets 
alodials sobre el castell i la vila d’Òdena de part del rei Alfons II, però arran de 
prendre possessió dels drets de jurisdicció sobre el terme es van veure 
embolicats en un seguit de conflictes; per això, al cap de poc temps (1295), 
Ramon Folc va preferir tornar a vendre els seus drets sobre el castell a l’infant 
Pere, germà del rei Jaume II. Tot i que en el tombant del segle XIV el castell va 
tornar a canviar de propietaris, el 1336 la fortalesa apareix novament dins de 
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les possessions dels comtes de Barcelona. El 1340, la custòdia del castell es 
va atorgar a la Universitat d’Igualada, que la va mantenir fins al 1347, any en 
què la monarquia va vendre per 70.000 sous a Hug II de Cardona la jurisdicció i 
els imperis del castell d’Òdena, Montbui i l’Espelt amb tots els fruits i les rendes 
corresponents. La fortalesa es va mantenir en mans dels vescomptes de 
Cardona i els seus successors, els Medinaceli, fins al final de les jurisdiccions 
senyorials al segle XIX. 
 
Cap a final del segle XIII o primers anys del segle XIV, es produeix la 
remodelació i ampliació del castell i l’afegitó d’estructures defensives en els 
punts més febles del recinte. La torre de defensa és l’únic element que perdura 
de l’antic recinte fortificat del castell d’Òdena. Està situada en una posició 
estratègica sobre l'estret pas d'accés al recinte. És de planta poligonal a 
l’exterior, amb onze costats iguals de 2,40 metres de llargària, que tanquen un 
recinte circular interior de tres metres de diàmetre. Tenia quatre pisos, la planta 
baixa, coberta amb volta de pedra, servia d’aljub. S’hi accedia per una poterna 
d'ingrés col·locada a tres metres d’alçària, mitjançant una escala mòbil que 
podia ser retirada en cas de perill. Un segon pis recolzat sobre un forjat tenia 
com a missió facilitar el pas a la terrassa superior a través d’una escala de 
cargol. La terrassa, peça cabdal de l'estructura, recolzava sobre una volta i 
protegia el seu perímetre amb un ampit que, en origen, devia estar coronat per 
merlets. Tenint en compte, d’una banda, les característiques estilístiques i 
constructives de la fortificació i, de l’altra, les dades proporcionades pels 
estudis documentals i la recerca arqueològica que s’hi va efectuar l’any 1985, 
podem atorgar a la torre poligonal una datació de cap al tombant del segle XIII 
al XIV. Pel que fa al tram de muralla conservat al carrer de les Guixeres, 
l’aparença constructiva i, sobretot, la morfologia de les ceràmiques grises 
medievals que acompanyaven els seus rebliments de fundació, permeten 
atorgar a aquest sector de la fortalesa una data de construcció similar, que 
coincideix amb el moment en què es va traspassar la titularitat del castell de la 
nissaga dels Òdena a la família dels Cardona (1287-1347). 
 
Un document de l’any 1227 ja defineix la vila de l’Espelt, fet que fa pensar que 
hi hauria un petit assentament a redós del castell. Segons la documentació 
escrita, en els primers anys del segle XIII el castell de l’Espelt perd la categoria 
de termenat i esdevé una domus que agrupa un nucli de població. 
 
Segons Flocel Sabaté, entre mitjan segle XII i el començament dels segle XIII, 
el nou context feudal estimula la construcció de noves fortaleses o la 
remodelació de les anteriors: les domus, enteses com una casa fortificada que 
centra un alou o una població petita i que, almenys en el cas de l’Espelt, manté 
un lligam ben estret amb el terme del qual havia sorgit. 
 
Segons Josep Vicenç Mestre, el castell de l’Espelt va tenir gairebé des del seu 
origen una vinculació directa amb el patrimoni del bisbat de Vic, tot i que 
aquesta situació es va veure alterada tot just encetar el segle XIV. El 17 de 
març de 1319, el castell de l’Espelt va ser transferit al patrimoni reial a canvi 
d’una renda perpètua, i com ja hem vist en un paràgraf anterior, el 1347 la 
monarquia es va vendre la jurisdicció dels castells de Montbui, Òdena i l’Espelt 
amb tots els seus drets per 70.000 sous al vescomte Hug II de Cardona. 
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Algunes masies del terme municipal d’Òdena ja estan documentades des del 
segle XIII: Oranies (1250), Ca l’Aguilera de les Rovires (S. XIII), Cal Viladés 
(1276), Cal Brunet (1274) o la casa Gran de Cal Sabaté (1276), tot i que no 
s’ha de descartar, atenent a la morfologia estructural del conjunt i a l’aparença 
d’alguns dels panys de paret conservats, que haguessin estat edificades amb 
anterioritat, almenys parcialment. 
 
Ca l’Aguilera de les Rovires i Cal Viladés estan situats sobre el camí que 
s’enfila cap a Castellfolit del Boix, a tocar del camí que circula d’Igualada a 
Manresa. Cal Brunet és a l’antic camí que s’enfila pel Camí de la Costa cap a la 
serra de Rubió i comunica amb Prats de Rei. Cal Sabaté està situat al peu dels 
contraforts de la serra de Rubió, sota el turó de la Costa Alta, on es troba el Pla 
del Caire.  
 
Altres masos d’Òdena estan datats des del segle XIV, com ara Cal Marquès 
(1313), Cal Macià (1363), Cal Ventallols (1340), Cal Morera (1375), Cal 
Mercader (1379) o Ca l’Ajut (1398). Altres masos, com ara Cal Magí de les 
Alzines, Ca l’Enrich o el Rumbà s’esmenten a la documentació escrita d’ençà 
del segle XV. 
 
Segons Xavier Jorba, l’ermita de Sant Sebastià, situada a la que antigament 
s’anomenava la vall dels Aldorrells, era una de les capelles bastides entre els 
segles XIV i XV. Val a dir que alguns dels masos odenencs documentats en 
aquesta època posseïen capella pròpia, tot i que en la major part dels casos no 
han arribat fins a nosaltres. 
 
La vinculació de dominis entre la vila d’Igualada i el terme del castell d’Òdena 
fou causa de litigis constants entre les autoritats d’Igualada i els Cardona, que 
es prolongaren des del segle XIV fins al XVIII. 
 
Des de 1347, any en què la monarquia va vendre la jurisdicció del castell 
d’Òdena al vescomte Hug II de Cardona, els igualadins s’oposaren a la 
propietat dels Cardona, ja que volien que fos de propietat reial i no senyorial. La 
influència d’aquest gran magnat de la casa dels Cardona, va determinar 
l’organització de la gran batllia o domini cardonenc de la Conca d’Òdena.  
 
Al segle XV encara continuaven les lluites entre Igualada i els comtes de 
Cardona. El 1449 els consellers igualadins tractaren de reunir els diners 
necessaris per tornar la fortalesa a la Corona. La baronia de la Conca d’Òdena 
és la demarcació històrica centrada pel castell d’Òdena, que s’estén a la Conca 
d’Òdena i comprenia els castells de Claramunt, Montbui, Castellolí, Òdena, 
Orpí, Capellades, Jorba, i Tous. Igualada en restava exclosa -malgrat 
pertànyer-hi geogràficament- per tal com era carrer de Barcelona. Els cinc 
primers termes pertanyien a la casa de Cardona, la qual hi tenia un governador. 
El 1385 passà a constituir la sots-vegueria d’Igualada. Fins el segle XVII hi 
hagué litigis entre el sots-veguer d’Igualada i els senyors jurisdiccionals de la 
casa de Cardona.” 
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2.3.5.- L’època Moderna 
 
“Durant la Guerra Civil Catalana (1462-1472), els Cardona, que controlaven, a 
part del castell d’Òdena, les fortaleses de Claramunt, Castellolí i Montbui, van 
alinear-se amb el bàndol del rei Joan II. La vila d’Igualada, partidària de la 
Diputació del General, en sentir-se amenaçada, va promoure un acord, aprovat 
el 20 de juliol de 1463, pel qual la Generalitat decretava la demolició d’aquests 
castells. Cal suposar, en el cas d’Òdena, que aquest decret només en va 
afectar les portes, ja que la torre poligonal i alguns trams de la muralla es van 
mantenir dempeus almenys fins al regnat de Ferran VII. No sabem què va 
succeir amb el petit nucli de cases establert a redós de la muralla. És lògic 
pensar que l’enderrocament d’una part de la fortalesa, va comportar de forma 
indirecta l’abandonament progressiu de les edificacions annexes i la 
consolidació, amb el pas dels anys, d’una sagrera al voltant de la vella església 
castral de Sant Pere. Per la documentació escrita sabem que el 1698 l'edifici de 
la vella església presentava un estat ruïnós. L’aspecte de la fàbrica de les 
restes que es conserven (parets de maçoneria lligada amb morter de calç i 
llindars i brancals de porta de pedra picada, que indiquen una obertura 
d’esquema rectangular vertical, tal com s’observa en fotografies antigues) fa 
pensar que la majoria dels edificis pertanyen a l’època moderna, tot i que cal 
suposar, atès els precedents, que l’origen seria anterior. 
 
Segons Xavier Jorba, durant el segles XIV fins a principis del XVI Òdena 
participa, en línies generals de la regressió que experimenta la població 
catalana i europea. La inestabilitat és el tret característic d’aquests segles, en 
què la població es troba amenaçada contínuament per una mortalitat gairebé 
endèmica, en els quals les pandèmies i els brots epidèmics se succeeix en una 
llarga sèrie cronològica.  
 
Tanmateix, els reiterats rebrots de les pestilències, al costat de les quals 
trobem les crisis frumentàries i les caresties, van imprimir, durant tot el segle 
XV, un ritme molt pausat al redreçament demogràfic. 
 
Segons Xavier Jorba, la primera meitat del segle XVI es caracteritza per una 
recuperació moderada de la població. És a partir del 1553 quan s’inicia un 
augment digne de consideració que assoleix el nombre de 52 focs l’any 1573. 
En una societat eminentment de subsistència, el creixement demogràfic va 
venir donat, d’una banda, pel fenomen de la immigració francesa, palpable ja 
des de l’any 1553 i, encara que menys important, pel corrent migratori català 
provinent sobretot de la Catalunya occidental. D’altra banda, també va incidir el 
fet que la població veïna d’Igualada iniciés a partir de l’any 1553 una 
especialització econòmica basada en les indústries tèxtil i de la pell, que 
afavoreix la recerca de mà d’obra barata en els excedents de les feines 
agrícoles, principalment dones i nens. El punt culminant de l’augment 
demogràfic a Òdena arriba l’any 1626, quan el poble assoleix la xifra record de 
845 habitants (considerant 5 habitants per foc). 
 
Segons Jorba, el creixement demogràfic d’Òdena en aquest període 
repercuteix no només en l’engrandiment dels masos, sinó també en la 
recuperació de masies abandonades des de feia més de tres segles. A partir de 
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finals del segle XVII i al llarg del segle XVIII, l’espai odenenc veurà l’aparició de 
nous petits masos, la creació de ravals i la pràctica de llogar apartaments a 
pagesos forans. Els nous habitatges seran el resultat de la fragmentació dels 
vells masos de la pagesia benestant que vendran el domini útil d’una parcel·la 
de terra, o faran l’establiment en emfiteusi d’una porció de terreny dins de la 
qual, a més a més d’una àrea de conreu, s’hi podrà edificar una casa. Els 
receptors d’aquestes vendes i establiments seran els petits pagesos, atrets pel 
conreu de la vinya i per un contracte atractiu com era la rabassa morta. 
 
Al llarg del segle XVIII, els propietaris dels grans masos donaran a cens o 
vendran perpètuament als petits pagesos una minúscula parcel·la de terra per a 
poder edificar-hi una casa de tipus unifamiliar, amb un pati a la part del darrera, 
per fer-hi un hort de secà o de regadiu, i a la vegada permetran accedir a les 
terres dels masos per la via de la rabassa morta. El tipus de fragmentació que 
tindrà el mas variarà segons la seva localització. Els masos més propers als 
pobles fragmentaran segons la demanda de terra per construir —Serra del 
castell—, mentre que els masos dispersos ho faran en relació a la demanda de 
terra per conrear —Aguilera de la Costa, Mussons de Puigpessó, Guarro, Valls, 
Ventallols de la Costa—. L’existència d’aquesta ma d’obra afavoreix les 
rompudes de terres marginals i permetrà treure profit de les terres més 
allunyades i menys fèrtils, improductives o destinades a pastures o bosc. És en 
aquest context que sorgeixen, al llarg del segle XVIII i ben entrat el segle XIX, 
nous barris i ravals: 
 
- El Raval d’Aguilera. El 13 de maig de 1789, el propietari del mas Aguilera de 
la Costa, obté del duc de Cardona el permís per a edificar cases en un paratge 
del seu mas, a canvi del pagament d’un cens anual de 6 diners per cada casa 
construïda. El raval va constituir un nucli d’habitatges unifamiliars bastits al llarg 
d’un carrer principal amb un espai a l’extrem de migjorn ocupat per l’era del 
conjunt. 
 
- Les casetes d’en Mussons. Segons Xavier Jorba, l’any 1790, el propietari del 
mas Puigpessó i del mas Morrocurt, hauria obtingut del duc de Cardona el 
permís per a edificar cases en un paratge del seu mas, al lloc anomenat l’Olivar 
o també els Puigs, a canvi del pagament d’un cens anual de 6 diners per cada 
casa construïda. Les casetes d’en Mussons és un raval constituït bàsicament 
per dos carrers en direcció est-oest. El carrer Major i un carrer posterior o de 
servei, coincidint a la banda de ponent en una zona d’accés al barri i un espai 
públic a la seva banda de llevant on es trobava la bassa del conjunt. 
 
- Els masets d’en Brunet. Segons Xavier Jorba, en Ramon Brunet del mas 
Guarro i, més tard la seva filla, establiren terrenys per edificar en dos paratges 
concrets del seu mas. El primer va ser conegut con els masets d’en Brunet i 
posteriorment caserio d’en Ripoll, barri que respon al model d’urbanització 
horitzontal basat en cinc cases de tipus unifamiliar arrenglerades en un sol 
carrer. El segon paratge on establiran serà a la part de ponent del mateix mas. 
En aquesta segona fase, ja entrat el segle XIX, l’establiment no configurarà una 
línia de carrer com en els anteriors, sinó que hi haurà la formació de quatre 
unitats independents: Cal Futre, Cal Parcer Nou, Ca l‘Aguilereta o Guilereta i 
Cal Prats. 



22 
 

 
- La Guixera d’en Serra i altres partides. Segons Xavier Jorba, Josep Serra 
propietari del mas i habitant al castell fins l’any 1785, obté el 23 de gener de 
1796 del duc de Cardona la llicència per construir edificacions en la partida 
anomenada la Guixera, situada sota el mateix castell, on hi ha actualment els 
carrers de la Guixera i del Roser. Els nous habitants hauran de pagar al duc un 
cens també de 6 diners anuals, pel permís concedit. Josep Serra també va 
establir a la zona anomenada el Forn de la Calç, a l’altre costat del torrent de 
Sant Miquel, actualment el carrer de la Font.  
 
- Nous establiments dins l’antic nucli del Castell i creixement fora muralles. 
L’establiment de terreny dins del castell d’Òdena es va realitzar per part dels 
propietaris de cases i terrenys que hi havia dins del recinte fortificat. Xavier 
Jorba va localitzar quatre establiments i una venda perpètua. La vila va créixer 
al llarg dels segles XVIII i XIX fins assolir un nombre aproximat de quinze 
edificis, les ruïnes d'alguns dels quals s’estenen avui pel turó del castell. El 
1721 ja havien començat les obres del nou temple, que no es va inaugurar fins 
l’any 1734. Els establiments i la urbanització de l’eixample d’Òdena a peu del 
castell es va iniciar a finals del segle XVIII, però no va ser fins el segle XIX i 
principis del segle XX quan es va produir el creixement més gran Altres 
propietaris també estableixen terrenys per edificar habitatges i contribuir 
d’aquesta manera al creixement urbanístic d’Òdena. Així, Isidre Puiggròs 
s’establirà al voltant de la Torre, creant l’actual carrer de la Torre.” 
 
2.3.6.- Segle XIX 
 
“El terme d’Òdena fou escenari de molts episodis bèl·lics durant la guerra del 
Francès, especialment amb relació a la primera ocupació d’Igualada pels 
francesos (gener del 1809), quan el capità Antoni Roca es retirà amb les seves 
forces als boscos de les Maioles per coordinar la resistència; els sometents 
interceptaren al pla de les Gavarreres, un destacament francès, que obligaren a 
fugir. Al febrer del mateix any tornaren a atacar l’exèrcit francès al coll de les 
Guixeres i a Can Roca de la Pedrissa. 
 
El 1811, en la tercera ocupació d’Igualada, la resistència es refugià novament a 
les Malloles. En alguna de les masies d’Òdena es poden apreciar elements 
arquitectònics construïts durant aquesta època, destinats a la defensa dels 
masos. Un exemple en són les petites espitlleres construïdes en els murs de 
tancament d’algun mas com a Oranies o les obertures per disparar que cobrien 
l’espai del vestíbul per protegir a l’habitatge contra l’accés del enemic com 
trobem a Ca l’Ajut o a Ca l’Enrich.  
 
Durant el segle XVIII i XIX es va produir una plantada i expansió del conreu de 
la vinya: els pagesos feien la rompuda de boscos i conreaven terrenys erms 
que convertien en vinyes esplèndides. Durant el segle XIX la vinya va ser la 
principal font d’ingressos i de creixement econòmic i poblacional del municipi. 
Òdena estava inclosa a la zona vinícola penedesenca i exportava la seva 
producció. Encara es conserven en els primers pendents de la banda nord del 
municipi, sota la serra de Rubió, algunes de les terrasses que servien per 
cultivar.  
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Aquest augment de l’activitat agrària va provocar l’aparició de construccions 
auxiliars destinades a la producció del vi, bastides a redós de la construcció 
principal del mas: cups, cellers i magatzems. Altres construccions eren al camp, 
molt a prop del lloc on es conreava. Eren edificacions destinades a l’aixopluc 
dels treballadors, cups i cellers a peu de vinya, pous i cisternes. El terme 
d’Òdena mostrava una veritable urbanització agrària de tot el seu territori, fins i 
tot en les vessants més costerudes de les seves serres. Durant l’expansió de la 
fil·loxera a França, en el terme d’Òdena, la vinya va arribar a la màxima difusió.  
 
A finals del segle XIX, però, cap a l’any 1887, la fil·loxera va penetrar en les 
terres de l’Anoia, i la conca d’Òdena va rebre també el cop d’aquesta plaga. Els 
terrenys d’Òdena, poc extensos, no eren aptes per a ser reconvertits al conreu 
del blat. Això va propiciar la decadència econòmica i l’emigració de molts dels 
seus vilatans, fonamentalment a Igualada per buscar oportunitats en la 
indústria emergent. Moltes de les masies van ser abandonades i altres van 
restar ocupades només per la gent gran del mas. Algunes d’aquestes cases 
presenten un estat ruïnós, com la Caseta de les Maioles, Cal Tòfol, Cal 
Seubeta o la masia d’en Roca del Pla, i d’altres han gairebé desaparegut com 
les Pedreres, Cal Carner o Cal Grabat. 
 
El creixement de la vila baixa d’Òdena iniciat amb els primers establiments a 
finals del segle XVIII, va començar a redós del camí vell que circulava 
d’Igualada a Manresa, a la zona més propera al turó del castell. En la 
planimetria històrica del l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) de principis del 
segle XX, es veu com una part de l’eixample o vila baixa ja està consolidada, 
bastida al llarg de l’antic traçat viari.  
 
Des de la banda de tramuntana, el camí vell d’Igualada a Manresa, en arribar a 
Cal Nasi, continuava cap el nucli d’Òdena, dividint-se en dues entrades 
diferents. Un primer tram es dirigia cap el nucli seguint el traçat de l’actual 
carrer de Mossèn Borràs i el segon tram es dirigia vers el castell, seguint el 
traçat de l’actual carrer de Calaf. 
 
El primer tram entrava al poble per l’actual carrer de Maians, creuava cap a 
l’actual carrer del Rosari i prosseguia vers el sud fins arribar prop de Cal 
Teixidor, on s’ajuntava amb el segon tram. El segon tram deixava a la banda de 
ponent el cementiri i entrava al poble pel carrer de la Guixera i seguia per 
l’actual carrer de la Torre vorejant el turó del castell, per dirigir-se vers el sud 
seguint la traça de l’actual carrer de la Tossa fins arribar a les cases de Cal 
Teixidor, on s’ajuntava amb el ramal abans descrit. 
 
Durant el segle XIX es va urbanitzar el carrer del Roser, el carrer de la Guixera 
i el carrer de la Torre. Aquests tres vials seguien el traçat dels ramals de l’antic 
camí i confluïen a peu de la torre del castell. A partir de finals del XIX 
s’abandona el poblament a l’antic nucli del castell.  
 
Al voltant de 1830, quan únicament comptava amb 20 habitants, l’Espelt perd la 
seva independència civil i s’agrega al municipi d’Òdena. Pel que fa a l’àmbit 
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eclesiàstic, l’església de l’Espelt encara resta sotmesa a la parròquia odenenca 
de la qual no es desvincularà definitivament fins a finals del segle XX. 
 
Segons Josep Vicenç Mestre, el Decret de 1811 va incorporar a l’Estat tots els 
senyorius jurisdiccionals; s’abolien els estatus de vassall i vassallatge, els 
privilegis exclusius, privatius i prohibitius que tinguessin el mateix origen de 
senyoriu. A partir d‘aquell moment ningú no podia ser considerat vassall ni 
exercir jurisdicció ni nomenar jutges, ni usar privilegis i drets. Finalment, el 2 de 
juny de 1898 totes les viles i pobles integrats fins aleshores en la baronia de la 
Conca d’Òdena quedaven lliures del jou feudal i el domini senyorial restava 
totalment extingit.” 
 
2.3.7.- Segle XX 
 
“Consolidació de l’Eixample i constitució del nou centre urbà d’Òdena. El barri 
del turó del castell va estar habitat fins a la guerra civil espanyola. El 26 de juliol 
de 1936 l’església va ser saquejada, cremada i enderrocada posteriorment. 
Només van quedar dempeus els murs perimètrics i el campanar, tot i que molt 
esquerdat. El 15 de novembre de 1939, un cop acabada la guerra, el bisbe de 
Vic, Joan Perelló, va fer una visita pastoral a Òdena i va manifestar-se a favor 
de construir una nova església en un indret diferent de l’antiga. L’any 1942 es 
va vendre els terrenys de l’antiga església i l’entorn més pròxim per a 
l’explotació d’extracció de guix, per sufragar la construcció d’una nova església 
a la part baixa de la població on s’estenia l’eixample. La nova església de Sant 
Pere es va construir al costat del nou Ajuntament, configurant el centre de 
l’eixample de la Vila i donant lloc a la Plaça Major.  
 
Aquest nou centre es trobava a peu de l’antic camí, a l’extrem de llevant del 
nou eixample. L’Ajuntament també va abandonar l’edifici consistorial del turó 
per a construir-ne un de nou a la part baixa. Les obres es van iniciar cap a 
finals del segle XIX. 
 
Durant la primera meitat del segle XX a l’eixample de la vila es varen construir 
diferents edificis singulars vinculats a la cultura i a l’activitat agrària que acollien 
el moviment associatiu sorgit en aquella època: el Centro Unión Agrícola 
(1931), la Cooperativa Sindicat Agrícola (1924) o el Centre Fraternal Instructiu 
(1906). 
 
A mitjans del segle XX el traçat del camí vell d’Igualada a Manresa es va 
modificar, construint un nou traçat desplaçat cap a la banda de llevant del nou 
centre de la Vila. Aquest nou traçat correspon a l’antiga carretera C-37, la qual 
es troba amb el camí vell a l’alçada de Cal Teixidor. Durant el segle XX es va 
anar completant la trama urbana entre ambdós traçats i la carretera C-37, en 
creuar el centre d’Òdena, va determinar l’avinguda de Manresa, constituint un 
dels carrers principals del nucli urbà. En el bell mig del centre del nou eixample, 
sortia de la C-37 una nova carretera anomenada la BV-1106, que es dirigia cap 
a Vilanova del Camí passant pel costat de la capella de Sant Miquel. Aquesta 
carretera substituïa el traçat de l’antic camí de Vilanova del Camí a Maians i 
Manresa, que circulava per la banda de llevant del terme municipal. Aquest 
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traçat va afavorir la urbanització de la trama urbana a la vora de la capella, 
consolidant l’actual passeig de Sant Miquel.  
 
Durant la segona meitat del segle XX el turó de Puig Rabat, situat a la banda 
de llevant del centre, es va urbanitzar amb una ciutat jardí donant lloc al barri 
homònim. A la banda sud del nou eixample, amb façana a l’avinguda de 
Manresa, es va iniciar la construcció del barri de Santa Olga.  
 
Durant la Guerra Civil Espanyola, el bàndol republicà va construir un camp 
d’aviació en el bell mig de l’antic Pla dels Aldorrells. Durant la guerra es van 
ocupar diversos terrenys per utilitzar-los de suport al camp d’aviació i per servir 
d’enllaç a la Tercera Regió Militar de la República. L’any 1959 l’Ajuntament 
d’Igualada va comprar els terrenys i hi va instal·lar un aeròdrom, batejat amb el 
nom de General Pere Vives Vich, militar igualadí que havia estat pioner de 
l’aeronàutica. 
 
A la banda sud, tocant al límit del terme municipal es va situar, a la segona 
meitat del segle XX, el polígon industrial de les Gavarreres a tocar del barri de 
Sant Pere i del Pla de la Masia. A causa de l’important nucli poblacional format 
pel barri de Sant Pere i el Pla de la Masia, sorgit especialment a partir de la 
dècada dels seixanta en aquest extrem del terme municipal d’Òdena, es bastí 
l’any 1978, no sense dificultats, una església amb caràcter de parroquial sota 
l’advocació de la Mare de Déu de la Pau.  
 
El setembre de 1943 va començar l’explotació de la guixera del turó d’Òdena. 
Aquesta activitat, que va continuar al llarg de la segona meitat del segle XX, va 
provocar l’escapçament d’una bona part de la superfície de l’antic poble. 
L’activitat d’extracció es perllonga fins a finals del segle XX i suposa un greu 
perjudici per al futur jaciment. 
 
L’expansió urbanística del poble a l’entorn del nou Ajuntament i de la nova 
església, i l'explotació intensiva de la guixera, van ajudar a incrementar 
definitivament el despoblament del nucli vell. 
 
Durant la segona meitat del segle XX, es van abandonar molts masos La gent 
va deixar el camp i va emigrar a les zones industrials. Alguns masos varen 
iniciar un ràpid procés de deteriorament fins arribar a gairebé la seva 
desaparició. D’altres varen passar a funcionar com a segona residència. Molts 
dels camps conreats, sobretot els situats als pendents de les muntanyes, es 
van deixar de conrear i es va iniciar el deteriorament dels marges que els 
sostenien i de les barraques i construccions agrícoles que s’hi associaven.” 
 
 
2.4.- Toponímia i escut municipal 
 
2.4.1.- Toponímia 
 
Segons Xavier Pedraza “L’origen del nom d’Òdena pot relacionar-se amb l’àrab 
vulgar, (al-)cúdina, que vol dir “(la) riberenca” o fins i tot “(al) àudana”, que vol 
dir “(la terra) molla, reblanida per les aigües” (o sigui, l’equivalent del Mollet 
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català). La pronúncia del topònim fluctua entre la plana i l’esdrúixola; d’aquesta 
manera s’inclou la proposta de Menéndez Pidal, el qual considerava que l’ètim 
era el llatí Audus més el sufix –ena (Audena), però determina finalment que 
l’origen és desconegut, per bé que probablement pre-romà.” 
 
Cal recordar que l’actual conca d’Òdena fa 50 milions d’anys era un mar 
interior, sorgit del xoc de la placa ibèrica amb l’europea. 
 
D’altres propostes vinculen el nom d’Òdena al llatí Audus més el sufix –ena; 
una altra versió, defensada per E. Moreu-Rey, parla del nom Odena –pla i no 
esdrúixol- i el vincula amb l’antropònim llatí Aldena; altres, com Joan 
Coromines diu que Òdena pervé de la base basca Ote-na, una variant de Ote-
no, un adjectiu de ote que vol dir “argelaga”. 
 
En referència a l’etimologia d’altres nuclis del terme d’Òdena, l’Espelt prové del 
llatí spelta en referir-se a un tipus de “blat d’espiga petita i poc productiu”; no es 
descarta tampoc l’ètimon germànic speut, “llança porquera, asta o bastó”, com 
afirma J. Coromines, el qual afegeix “...el paisatge de terrers cantelluts (on 
l’erosió sovint deixa cons esprimatxats a manera d’agulles) no em sembla 
oposar-se a la idea, per més que es vegin altres possibilitats”. 
 
Les Casetes d’en Mussons és un compost derivat del llatí “casa” + sufix 
diminutiu -etes; Mussons prové també del llatí musciones, usat com el nom 
propi de persona. 
 
Can Manyoses és un compost derivat primer del llatí “casa de” i del nom de 
persona llatí Mannius.  
 
Can Mas Arnau i Can Masarnau deriva primer del llatí “casa de”, del llatí 
mansum “mas, masia” i del nom propi de persona germànic Arnoald. 
 
Can Sabater deriva primer del llatí “casa de”, i del llatí, derivat del basc sapo, 
usat com a nom de persona. 
 
Can Soler deriva primer del llatí “casa de”, i del llatí solàrium, usat com a nom 
de persona. 
 
El Pla de la Masia és un compost que prové del llatí planu “el pla, la plana” i del 
llatí tardà mansum “casa de camp i de conreu”. 
 
El Raval d’Aguilera també és un compost que prové de l’àrab rábad “barri o 
caseria situada als afores d’una població” i del llatí aquilaria, “lloc on nien les 
àguiles”. 
 
Samuntà prové del llatí submontanus, i vol dir “lloc que sobrepuja”. 
 
Sant Pere prové del llatí Petrus, nom propi de persona. 
 
Sant Ramon prové del germànic Raginmund, nom propi de persona. 
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Respecte a la toponímia del terme hi ha diversos noms de lloc que no 
segueixen un criteri uniforme en l’escriptura. Així podem trobar Maioles o 
Malloles, Ventaiols o Ventallols, una aplicació del ieisme o substitució del so de 
la ela doble (ll) pel so de la i catalana; la forma correcta seria la doble ll. 
 
També es constata una certa problemàtica respecte a l’escriptura correcta de 
certs topònims com Gavarreres o Gabarreres, Collivassos o Collibassos o 
Cullivassos, Jan Torres o Jantorres, Puig Bufer o Puigbufer... 
 
 
2.4.2.- Escut municipal 
 
L'escut d'Òdena utilitzat fins fa pocs anys, i que presideix l'edifici de 
l'Ajuntament i la font de la Plaça Major, el trobem per primera vegada pintat en 
un dels bancs dels administradors de l'antiga església parroquial de sant Pere 
Apòstol del castell d'Òdena, i que fou cremat com la resta de l'edifici l'any 1936. 
El banc en qüestió estava situat al lateral dret de l'altar major i era construït de 
fusta policromada, a l'igual que un segon banc existent al lateral esquerra de 
l'església, decorat aquest amb l'escut de sant Pere Apòstol. Aquests seients,  
ocupats per la junta d'obres i d'administració de la parròquia d'Òdena, foren 
construïts al voltant de l'any 1736. 
 
L'Ajuntament d'Òdena inicialment va utilitzar com escut municipal diverses 
adaptacions de l'escut de la junta d'obres parroquial. Així durant la tercera 
dècada del segle XIX s'utilitzà un segell rodó que mostrava un paisatge amb 
diverses construccions. A la segona meitat del segle XIX trobem un segell 
ovalat amb un paisatge d'un poble i la imatge d'una torre. A principis del 
present segle es continua utilitzant un segell ovalat amb un escut entre suïs i 
francès on apareix una edificació movent del flanc destre sobre una escarpada 
muntanya i a la part superior una creu, tot envoltat de dos rams de llorer o 
d'olivera i la inscripció: Alcaldia Constitucional Odena.  
 

     
 
Des del 1929, quan l'edifici de l'Ajuntament es desplaça a l'actual plaça major, 
l'Ajuntament assimila com a propi l'escut parroquial de la junta d'obres ja 
existent des del segle XVIII, consistent en un escut francès partit: al 1r. una 
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torre, i al 2n. una mà movent del flanc sinistre empunyant una branca o ram i a 
la part superior una creu (parròquia). La única diferència a destacar entre el 
municipal i el que existia a l'església és que en aquest últim la mà sorgia del 
centre i no del lateral esquerre. L'escut restava envoltat a les parts baixes 
exteriors per unes branques d'olivera, unes palmes que simbolitzen el martiri, o 
rams de llorer que simbolitzen la glòria i el triomf. Aquesta decoració exterior, a 
l'igual que la branca que empoma la mà són símbols comuns a d'altres escuts 
d'arreu de Catalunya i que s'adapten a la inventiva de cada dibuixant concret. 
Durant la Segona República el text era en català. 
 
 

       
 
 
Des de 1939 i durant els primers anys del franquisme l’escut d’Òdena va ser 
ovalat amb el text Ayuntamiento Odena i l’àguila franquista al centre. Pocs anys 
després es va retornar a l’escut derivat del parroquial, ara però amb el text en 
castellà. 
 

      
 
L’Ajuntament d’Òdena va iniciar l’any 1985 un procés per a l’oficialització del 
seu escut, seguint paràmetres històrics, tot adaptant-lo a la realitat municipal. 
Així, a partir dels corresponents informes emesos per Armand de Fluvià i 
Josep-Vicenç Mestre Casanova, es va adaptar l’escut senyorial de la família 
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dels Òdena a la heràldica municipal: un escut caironat. D’atzur, sembrat de 
creuetes de plata i ressaltant sobre el tot, una banda d’or. Per timbre una 
corona de baró. 
 
La banda està assentada a l’escut, de l’angle destre del frontal al sinistre de la 
barba i significa el baldric, la banda de cuir que servia per aguantar l’espasa i 
que es portava a l’entorn del cos. 
Respecte als colors, recordar que l’atzur és el blau heràldic i es presenta amb 
línies horitzontals. L’or s’executa amb punts. La plata es manifesta deixant 
l’escut net, sense cap senyal.  
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2.5.- Mapa general del terme municipal 
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2.6.- Estat legal de protecció dels béns patrimonials 
 
2.6.1. Elements que són BCIN (Béns Culturals d’Interès Nacional) 
 
-Castell d’Òdena (i torre) 
BCIN (R-I-51-5563) 
Declarat monument a partir del decret 22/04/1949 del Ministerio de Educación 
Nacional sobre la protecció dels castells (BOE del 5 de maig de 1949). Segons 
les dades del registre del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación y 
Cultura, aquest castell va ser declarat monument el 8/11/1988. La Llei del 
Patrimoni Cultural Català 9/1993, en la disposició addicional primera, estableix 
que “es declaren d’interès nacional els castells de Catalunya”. 
 
2.6.2.- Elements que són BCIL (Béns Culturals d’interès Local) 
 
Els següents elements són BCIL perquè així ho estableix el PGOU d’Òdena 
aprovat el 13/12/2000 i que recull el pre-catàleg aprovat l’any 1987: 
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-Sant Miquel d’Òdena: BCIL núm. 5075-I (PGOU 13/12/2000) 
 
-Can Macià: BCIL núm. 5135-I (PGOU 13/12/2000) 
 
-Sant Sebastià 
BCIL núm. 5079-I (PGOU 13/12/2000) 
 
-Sant Pere de les Botxes: BCIL núm. 5080-I (PGOU 13/12/2000) 
 
-Conjunt dipòsit aigua, airejador, mina i aqüeducte Espelt: BCIL núm. 4510-I  
 (PGOU 13/12/2000) 
 
-Sta Magdalena Espelt: BCIL núm. 5076-I (PGOU 13/12/2000) 
 
-Sant Bernabé Aguilera: BCIL núm. 5078-I (PGOU 13/12/2000) 
 
-Vila romana Espelt: BCIL núm. 5077-I (PGOU 13/12/2000). Incoat BCIN A-R-I-
55-0115. 
 
2.6.3.- Altres elements amb protecció urbanística 
El PGOU d’Òdena aprovat el 13/12/2000 inclou un pre-catàleg d’elements que 
hauran de formar part d’un futur Pla Especial de Protecció del Patrimoni i en 
espera que es redacti aquest s’estableix un llistat d’elements que pel seu 
interès arqueològic, històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic han de 
disposar, de forma urgent, d’una especial protecció. Aquest pre-catàleg 
estableix diferents nivells de protecció: 
Nivell 1: BCIN 
Nivell 2: BCIL 
Nivell 3: EEI, Edificis i elements d’interès 
Nivell 4: JA, Jaciments arqueològics 
 
Els BCIN i BCIL ja els hem exposat anteiroment, en quant als altres dos nivells, 
posem el llistat dels elements. 
 
EEI, Edificis i elements d’interès 
- Poble d’Òdena 
- Església de Sant pere d’Òdena 
- Nucli casetes d’en Mussons 
- Torre del Collet de Sant Pere Màrtir 
- Església parroquial Mare de Déu de la Pau 
- Polifibra 
- Can Roca de la Pedrissa 
- Casa carretera N-II 
- Poble de l’Espelt 
- Cabana de vinya a l’espelt 
- Raval d’Aguilera 
 
JA, Jaciments arqueològics: 

- Mig dia cal Morera 
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- A ponent Cal Roig 
- A 200m vinya cal Futrà 
- Ca l’Aguilereta 
- Ca l’Ajut 
- Cadena del Mallol 
- Cal Cornet 
- Cal Futra I 
- Cal Futra II 
- Cal grimau 
- Cal Mercader 
- Cal MoreraI 
- Cal Salat 
- Cal Sanador I 
- Cal Sanador II 
- Camí de cal Roi a Mas del vent 
- Can Brunet Nou 
- Can macià 
- Can Riba 
- Carretera d’Igualada a Òdena 
- Carretera d’Òdena a Manresa; drecera camí de Castellfollit del Boix 
- Carretera de les Malloles 
- Casetes d’en Mussons 
- Entre cal Brunet Nou i cal Cinto 
- Guixera de cal Massarnau 
- Hostal de Porc i can Balegues 
- Mas d’en vent 
- Necròpolis de can Grimau 
- Necropolis entre Cal Roig i els cups de l’Enric 
- Prop del Centre Retro 
- Ripoll de Can Brunet 
- Els Roviralts 
- Sepultures entre Cal magí de les Alzines i cal Sanador 
- Torre de cal Guilera 
- Torre dels Moros 
- Turó Alzina 
- Els Vilars 
- Vinya del Tallaret 
- Vinya del Tallaret II 

 
 
 
 
2.6.4.- Arbres d’interès Local 
El Ple de l'Ajuntament d’Òdena va aprovar en sessió celebrada el 2 d'octubre 
de 2007 la declaració d'arbres d'interès local del municipi d'Òdena, integrada 
per 10 exemplars distribuïts a diversos punts del terme: Pi blanc de Can Macià, 
Morera de Can Macià, Pi blanc de Cal Pessetero, Alzina de Can Sabater, Pi 
blanc de Can Grimau, Pi blanc de Can Mario, Alzina de Can Torrents, Alzina de 
Cal Palomas, Alzina de Can Roig i Lledoner de Cal Magí de Viladés.   
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2.6.5. Documentació conservada als Arxius de Catalunya 
Documents de més de 100 anys conservats a arxius per la Llei 10/2001, de 13 
de juliol, d’arxius i documents. Així estan inclosos en aquesta protecció els 
documents d’aquestes característiques cronològiques existents a l’Arxiu 
municipal d’Òdena, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, a l’Arxiu de l’Abadia de 
Montserrat, a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i a l’Arxiu Episcopal de Vic. 
 
2.6.6.- Objectes dels Museus 
Aquesta protecció abasta, en el cas d’Òdena, als objectes conservats al Museu 
Comarcal de l’Anoia, segons la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català. 
 
2.6.7.- Documentació conservada als Arxius Espanyols 
La Llei 16/1985 del Patrimonio Histórico Español protegeix la documentació 
existent als arxius espanyols. En el cas d’Òdena aquesta protecció afecta a tota 
la documentació de l’Arxiu Ducal Medinaceli de Sevilla, concretament a la 
col·lecció diplomàtica de la baronia de la Conca d’Òdena. 
 
 
 
 
 
2.7.- Anàlisi global de la situació del patrimoni del terme 
 
El mapa del patrimoni d’Òdena recull un total de 627 fitxes d’elements 
patrimonials de diferents tipologies. Aquest important número de fitxes es 
justifica bàsicament, per una banda, per l’extensió del terme municipal i, en 
segon lloc, per la petjada que alguns moments històrics i les activitats 
econòmiques associades, han deixat en el patrimoni. 
 
Els elements patrimonials que considerem d’una major rellevància, i que 
passem a esmentar d’una forma breu (per a una informació més completa 
vegeu-ne les fitxes) són els següents: 
 
Tots els relacionats directament amb el període medieval, des del castell 
d’Òdena, fins les esglésies romàniques de Sant Miquel, Sant Bernabé i Sant 
Pere de les Cadenes. 
 
Significatives masies que es caracteritzen per ser aglutinadores d’un procés 
evolutiu al llarg dels segles, especialment des del XVIII al XX, procés que es 
constata tant a nivell constructiu i arquitectònic, com en el històric. Són 
exemples d’aquesta realitat per exemple ca n’Enrich de Bocatés, can Jantorras, 
Puigbufer, Rumbà, Les Malloles, can Déu i Ajut, can Pelfort, ca n’Aguilera de 
les Rovires, can Viladés, ca n’Aguilera de la Costa, can Ventallols, ca 
n’Oranies, i can Morera. 
 
Menció destacada és can Magí de les Alzines, pairalia que conserva el procés 
evolutiu d’un mas des del segle XVIII amb les corresponents ampliacions 
adaptades al treball del camp en cada moment. 
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Els masos a Òdena han dominat i continuen dominant el paisatge, constatant 
un tipus de vida i una forma d’economia. 
 
Òdena també disposa de conjunts de grans masies composades de diverses 
estructures arquitectòniques com can Macià (amb la casa senyorial, el xalet, 
l’habitatge nou, la capella de la Mare de Déu de la Mercè), can Mercader (amb 
la casa senyorial, la casa dels masovers) o can Sabater. 
 
Dins la tipologia de conjunts també cal mencionar la gran importància de petites 
agrupacions de cases i/o masos, petits ravals,  que localitzem en diversos 
indrets del terme i que són reflex d’un moment històric: Casetes d’en Mussons, 
Raval d’Aguilera, Caseriu de Ripoll, Masets de can Brunet, Casetes de can 
Enric, els Cups de n’Enric, Casetes de can Vallès, Casetes d’en Vives i 
conjunts menors que aglutinen tres o quatre masos o masoveries, com can 
Marquès, Sant Bernabé o Mas del Vent 
 
En relació a les construccions de pedra seca, Òdena és un exemple de 
construccions de barraques de vinya, tant a nivell quantitatiu com amb la 
representativitat de tipologies i la conservació d’alguns exemplars singulars. 
 
Respecte als elements arquitectònics Òdena conserva una excel·lent 
representativitat del que podem qualificar estructures arquitectòniques de 
menor entitat però que ens permeten afirmar que la vinya ha esta un cultiu 
omnipresent, que ha deixat una empremta patrimonial notable en construccions 
vinculades a l’elaboració del vi. Destaquen els cups prop de can Mercader, els 
cups de can Jantorras, els cups i celler de can Viladès, els cups i celler de can 
Déu i Ajut, els cups i cellers de can Magí de les Alzines i els cups de can 
Brunet. 
 
Malgrat tractar-se d’un territori en el qual l’explotació del camp és 
fonamentalment de secà, conserva estructures que testimonien activitats 
agrícoles relacionades amb els horts i que complementen activitats que 
podríem qualificar de domèstiques. Estem parlant d’un número significatiu de 
sínies amb bombes de corda (hort de can Masseter, prop de les granges del 
Jorba, dues al torrent de can Brunet, hort de cal Paquets i hort de can Pelfort), 
complementades en alguns casos amb safareigs annexos (can Mercader, can 
Magí de les Alzines, hort de can Grimau). 
 
Respecte a l’obra civil Òdena no disposa d’obres de característiques singulars, 
a excepció de l’aqüeducte de l’Espelt i testimonis de les antigues pedreres o 
guixeres. 
 
Malauradament la guerra civil espanyola també va deixar empremta en el 
patrimoni, especialment en la destrucció de l’església parroquial de Sant Pere 
Apòstol del castell d’Òdena. No tant sols la va desaparèixer un edifici artístic i 
històric per si mateix, sinó tots els retaules i la major part d’objectes litúrgics, 
entre els quals cal citar la creu processional.  
 
En relació a edificis industrials l’escassetat d’exemples són una constatació del 
fet històric que el desenvolupament industrial es va implantar en poblacions 
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veïnes, restant Òdena vinculada al món agrícola i ramader. Així només 
destaquen la fàbrica de cola, l’antiga fàbrica Avimalé&Pena i els forns de guix, 
testimonis de la mineria a finals del segle XIX i fins la meitat del XX.  
 
D’arquitectura contemporània cal destacar les infrastructures que han dotat a 
Òdena en les darreres dècades dels serveis públics de gran qualitat:  Centre 
Cívic del Pla de la Masia, escola Castell d’Òdena (edifici inicial i ampliació), 
ampliació de l’Ajuntament, Poliesportiu. 
 
Jaciments arqueològics singulars i que en el decurs de diverses campanyes 
d’excavació han aportat dades molt significatives especialment del període 
d’implantació dels romans en aquesta part de la Catalunya Central: la vil·la 
romana de l’Espelt, la terrisseria tardo-romana de Viladés i cal Senador. 
 
Respecte al patrimoni immaterial cal destacar la recopilació de cançons de 
Caramelles, tant de l’Espelt com d’Òdena, el gran número de sardanes de 
temàtica i/o autors locals i el Ball de Bastons de l’Espelt i d’Òdena i el Ball de 
Crespelles. 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.- Anàlisi per àmbits, tipologies, titularitats, cronologies i estat de 
conservació 
 
2.8.1.- Elements patrimonials per àmbits: 
1. Patrimoni immoble.................................................................. 490 (78,15%) (*) 
2. Patrimoni moble...........................................................................44 (7,02%) (*)  
3. Patrimoni documental..................................................................13 (2,07%) (*) 
4. Patrimoni immaterial....................................................................41 (6,54%) (*) 
5. Patrimoni natural.........................................................................39 (6,22%) (*) 
 
Total elements fitxats........................................................................627 (100%) 
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(*) Percentatge de cada àmbit sobre el total de 625 elements fitxats 
 
 
2.8.2.- Elements patrimonials per tipologies: 
 
1. Patrimoni immoble.......................................................................................490 
 Edificis:      288 (58,77% - 45,93%) (**) 
 Conjunts arquitect.:       24 (  4,90% -   3,83%) (**) 
 Elements arquitect.:       89 (18,16% - 14,19%) (**) 
 Jaciments arqueol.:       60 (12,24% -   9,57%) (**) 
 Obra civil:        29 (  5,92% -   4,63%) (**) 
 
2. Patrimoni moble.............................................................................................44 
 Elements urbans:   9 (20,45% - 1,44%) (**) 
 Objectes:  29 (65,91% - 4,62%) (**) 
 Col·leccions:    6 (13,63% - 0,95%) (**) 
 
 
 
3. Patrimoni documental....................................................................................13 
 Fons d’imatges:   4 (30,77% - 0,64%) (**) 
 Fons documentals:   8 (61,54% - 1,28%) (**)  
 Fons bibliogràfics:   1 (  7,69% - 0,16%) (**) 
 
4. Patrimoni immaterial......................................................................................41 
 Manifest. festives:             9 (21,95% - 1,44%) (**) 
 Tècniques artesanals:  2 (  4,88% -  0,32%) (**) 
 Tradició oral:              6 (14,63% -  0,96%) (**) 
 Música i dansa:           21 (51,22% -  3,35%) (**) 
 Costumari:              3 (  7,32% -  0,48%) (**) 
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5. Patrimoni natural............................................................................................39 
 Zones d’interès:            15  (38,46% - 2,39%) (**) 
 Espècimens botànics:  24 (61,54% - 3,83%) (**) 
 
Total elements fitxats....................................................................................627 
 
(**) El primer % és respecte al total del seu àmbit 
      El segon % és respecte al total de 627 elements fitxats 
 

  
 
 
 
 
2.8.3.- Titularitat del patrimoni d’Òdena 
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Pública:    76 (12%) 
Pública i privada:     1 (0,1%) 
Privada:  550 (87%) 
 
 
 
2.8.4.- Estat de conservació del patrimoni d’Òdena: 
 
Bo:    184 (29%) 
Regular:   302 (48%) 
Dolent:   141 (22%) 
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3.- LLISTAT D’ELEMENTS NO FITXATS 
 
 
3.4.- Elements no fitxats 
 
Hi ha una sèrie d’elements que per les seves característiques i seguint els 
criteris que estableixen els “Plecs de Prescripcions Tècniques per a la 
realització de Mapes de Patrimoni Cultural” facilitats per l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, no s’han fitxat. Són elements que podem 
qualificar de poc significatius, o que han desaparegut o no s’han localitzat, o 
que no tenen suficient valor històric o arquitectònic, o bé que es troben fora del 
terme municipal d’Òdena. 
 
Són elements que en la metodologia emprada per l’elaboració d’aquest mapa 
del patrimoni s’havien inventariat en la fase de recopilació prèvia de 
documentació. Posteriorment en el treball de camp i de gabinet s’han 
considerat com a elements que no disposen de prou entitat per ésser inclosos. 
 
A més dels quadres següents on es classifiquen els motius per tal de qualificar-
los com a no fitxats, es pot consultar el document annex per tal d’ampliar 
informació sobre els mateixos. 
 
 
3.4.1. Elements desapareguts o no localitzats 

Àmbit Tipologia Element 
Patrimoni 
immoble 

Edificis 1.- Oratori del Sagrat Cor de can Brunet. 
Avui l’oratori s’ha esfondrat totalment i resta 
immers en les ruïnes de can Brunet 

  2.- Capella del Roser de ca n’Aguilera de 
les Rovires. 
En l’actualitat es conserven els basaments 
d’un espai que podria correspondre a la 
capella, una petita ermita d’una nau de 
planta rectangular, tot i que no es pot 
afirmar amb seguretat. 

  3.- Capella de Sant Isidre o Sant Martí de 
can Marquès 
Es tractava d’un petit edifici d’una única nau 
amb un petit campanar d’espadanya. En 
l’actualitat no es conserva cap testimoni de 
la seva construcció, ni tant sols alguna 
referència al seu basament. 

  4.- Església parroquial de Sant Pere 
Apòstol del castell d’Òdena 
L'església parroquial d'Òdena, aixecada 
dins del recinte fortificat del castell d'Òdena. 
L’edifici que s’assentava damunt mateix de 
la roca viva de guix va desaparèixer 
totalment en explotar-se el guix després de 
la guerra civil 



41 
 

  5.- Forn de terrissa de cal Biel al torrent de 
can Prat 
Malgrat estar inclòs en l'Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic Català, IPA, núm. 
40763, dins del municipi d'Òdena, la fitxa 
descriptiva corresponent no inclou cap tipus 
de referència. Està basada en unes imatges 
fotogràfiques efectuades pels Agents 
Rurals. Malauradament no disposem de cap 
més tipus d'informació i no ha estat 
localitzat. 

  6.- Forn de calç de can Prat 
Malgrat estar inclòs en l'Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic Català, IPA, núm. 
40764, dins del municipi d'Òdena, la fitxa 
descriptiva corresponent no inclou cap tipus 
de referència. Està basada en unes imatges 
fotogràfiques efectuades pels Agents 
Rurals. Malauradament no disposem de cap 
més tipus d'informació i no ha estat 
localitzat. 

 Elements 
arquitectònics

1.- Bassa pica Pau Magí 
Bassa emprada per recollir l’aigua per a 
usos agrícoles. No localitzada. 

Patrimoni de 
medi natural 

  

 Zones 
d’interès 

1.- Font de la Masia d’en Roca 
No localitzada 

  2.- Font de Rumbà 
No localitzada 

 Espècimens 
botànics 
singulars 

Pi blanc de can Macià. 
Desaparegut 

 

 

3.4.2. Elements poc rellevants 

Àmbit Tipologia Element 
Patrimoni 
immoble 

Edificis 1.- Can Munné 
Molt reformat 

  2.- Can Muns 
Molt reformat. Poc interès cultural 

  3.- Corral de les Malloles 
Molt reformat, amb incorporació de moltes 
edificacions sense interès. 

  4.- Cal Tesanet 
Poc interès cultural 

  5.- Can Seubeta 
Sense interès. La coberta ha desaparegut 
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  6.- Caseta de les Malloles 
Sense interès. La coberta ha desaparegut 

  7.- Cal Tòfol 
Sense interès. Està en estat ruïnós 

  8.- Can Ribera 
Molt reformat. Poc interès cultural 

  9.- Can Lluc 
Molt reformat. Poc interès cultural 

  10.- Can Ton de la Maringa 
Edificació esfondrada. 

  11.- Can Senador 
Molt reformat. Poc interès cultural 

  12.- Can Grimau i can Burrisquet 
Poc interès cultural 

  13.- Ca la Ferrana 
Molt reformada i ampliada modernament 

  14.- Can Masies 
Poc interès cultural 

  15.- Can Puiggròs o la Vinya del Tòfol 
Antiga edificació convertida en habitatge 

  16.- Can Jaume Pelfort 
Moltes reformes contemporànies 

  17.- Can Cisco 
Molt reformada 

  18.- Can Cots 
Coberta apareix totalment enfonsada 

  19.- Can Miserachs 
Poc interès cultural 

  20.- Ca l’Escorçaire 
Poc interès cultural 

  21.- Can Cesc 
Modificada contemporàniament 

  22.- Can Cornet 
La casa ha estat recentment reformada i la 
construcció d’obertures d’època 
contemporània ha transformat la imatge 
original de la construcció. 

  23.- Can Salat o can Bosch 
Reconstruïda amb un revestiment 
d’arrebossat pintat i obertures d’època 
contemporània 

  24.- Cal Sord 
La masia presenta un revestiment 
d’arrebossat pintat de color blanc amb 
obertures d’època contemporània. 

  25.- Can Carner 
El seu estat és ruïnós 

  26.- Ca l’Hostaler 
Poc interès cultural 
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  27.- Cal Teixidor 
Poc interès cultural 

  28.- Cal Justino 
Poc interès cultural 

  29.- Cal Tallaret 
Poc interès cultural 

  30.- Cal Cassatà o can Palomas 
Molt reformat en època contemporània 

  31.- Can Lluís o Can Lluís de ca n’Ajut 
Poc interès cultural 

  32.- Cal Meringallo 
Edifici molt modificat recentment. Les 
façanes presenten un revestiment 
d’arrebossat i obertures d’època 
contemporània. 

  33.- Cal Pedreres 
Es conserven només  l’arrencada d’alguns 
mur en molt mal estat. 

  34.- Can Palomas 
Ha estat reconstruïda en època recent i 
mostra la imatge d’un habitatge unifamiliar 
aïllat modern 

  35.- Ca n’Enric del Pla 
Amb moltes reformes. Les façanes estan 
revestides amb arrebossat pintat de color 
blanc. 

  36.- Can Gaspar 
El cos primitiu de la masia gairebé no es 
reconeix. 

  37.- Cal Rossinyol 
El conjunt ha estat reconstruït en època 
recent i mostra la imatge d’un habitatge 
unifamiliar aïllat d’estil contemporani 

  38.- Can Vicentó Vell 
La casa ha estat reformada recentment i es 
fa difícil la lectura de la construcció original 

  39.- Can Vicentó Nou 
La casa va ser reformada i ampliada i es fa 
difícil la lectura de la construcció original 

  40.- La Masia d’en Roca 
L’any 2007 s’hi va efectuar la última reforma 
2007, que ha consistit en un aixecament 
gairebé total de l’edifici. 

  41.- Cal Cisteller 
Les façanes estan revestides amb 
arrebossat pintat i les finestres són d’època 
contemporània. 

  42.- Can Real 
Actualment el conjunt està en un estat 
ruïnós 
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  43.- Can Riba 
Edificacions construïdes amb murs d’obra 
de fàbrica sense revestir o façanes 
revestides amb arrebossat pintat. 

  44.- Cal Grabat 
Es conserva l’arrencada d’algun mur de 
façana en un estat de conservació molt 
dolent. 

  45.- Can Vives Nou 
Poc interès cultural 

  46.- Cal Garça 
Molt modificat en diferents fases 

  47.- Can Subirana 
Molt modificat en diferents fases 

  48.- Can Manel 
Poc interès cultural 

  49.- Cal Gall 
Poc interès cultural 

  50.- Can Maura 
Poc interès cultural 

  51.- Cal Munné o Munner 
Poc interès cultural 

  52.- La Caseta 
Murs acabats arrebossats, color salmó. Molt 
modificada.  

  53.- Can Torrents 
Modificacions en diverses fases. Molt 
modificada. Murs acabats arrebossats 

  54.- Caseta de Sant Joan. Sense coberta. 
  55.- Can Sant Sebastià 

Modificada amb construccions de diferents 
fases. Murs acabats arrebossats, color 
blanc. 

  56.- Can Pujol 
En els darrers anys s’ha efectuat un molt 
important reforma que ha variat 
notablement l’estructura de l’edifici. 

  57.- Can Jorbet 
Poc interès cultural 

  58.- Can Planell o Can Figueres 
Poc interès cultural 

  59.- Xalet de cal Gaies 
Poc interès cultural. Les façanes estan 
revestides amb arrebossat pintat blanc 

  60.- Cal Gaies 
Poc interès cultural 

  61.- Can Manyoses 
Edificació molt refeta als anys seixanta del 
segle XX. Poc interès cultural 
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  62.- Casa de la Font 
A finals de segle s'hi van efectuar reformes 
importants que van modificar notablement 
l'estructura inicial d'inicis del segle XX. 

  63.- Capella de can Sabater 
La capella va ser construïda a finals del 
segle XX però no ha estat consagrada i per 
tant no té cap titular. Avui és simplement 
una habitació del mas. 

 Elements 
arquitectònics

1.- Cup i celler de can Grimau 
Poc interès cultural 

  2.- Pou de can Jaume Pelfort 
Poc interès cultural 

  3.- Llinda de ca n’Oranies 
El mas és totalment inaccessible ja que han 
estat tapiats tots els seus accessos i 
obertures a l’exterior ja que es troba immers 
en un procés irremeiable d’enderrocament. 

  4.- Cups i celler de can Gallego 
Poc interès cultural 

  5.- Cups i celler de can Lluís de ca l’Ajut 
Poc interès cultural 

  6.- Cups i celler de can Lluc 
Poc interès cultural 

  7.- Cups del Met 
Amb la teulada esfondrada 

  8.- Escut a la façana de can Sabater 
L’escut possiblement de la família Godó 
dels anys 70 del segle XX. 

  9.- Cup de can Meringallo 
Poc interès cultural 

 Obra civil 1.- Pont de la font de can Macià  
Aquest petit pont, qualificat erròniament 
pels alguns autors com pont vell, permet 
accedir a peu a la font homònima. Poc 
interès cultural 

 

 
 

 

3.4.3. Elements situats fora del terme municipal 

Àmbit Tipologia Element 
Patrimoni 
immoble 

Edificis 1.- Hostal del Porc 
Per error està protegit com IPA, núm. 5863, 
dins del terme d'Òdena, tot i que pertany al 
municipi de Vilanova del Camí. 

  2.- Molí del Boix 
Per error està protegit com IPA, núm. 
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26436, dins del terme d'Òdena, tot i que 
pertany al municipi d'Igualada o de Santa 
Margarida de Montbui. 

 Elements 
arquitectònics

1.- Escut dels Òdena al monestir de 
Vallbona de les Monges 
L'escut apareix cisellat a la capella del 
Corpus Christi seguint la forma aragonesa, 
d'atzur, sembrat de creuetes d'argent i 
creuat per una banda d'or. 
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