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1. Metodologia i criteris de realització del Mapa de Patrimoni Cultural 

El present mapa del patrimoni cultural del municipi d’Olivella (Garraf) ha estat possible 

gràcies a la iniciativa promoguda des de l’Ajuntament d’Olivella, amb el suport de 

l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (OPC), a partir de la petició 

efectuada pel municipi a la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de conèixer la 

riquesa cultural i natural del municipi i la seva valoració, permetent així l’establiment de 

mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva 

rendibilització social. 

Des de l’Oficina del Patrimoni Cultural es van iniciar els contactes amb l’empresa 

TRÍADE Serveis Culturals, què ha dut a terme la realització de l’estudi. 

Dates de realització i metodologia 

L’elaboració del mapa de patrimoni s’ha realitzat en diverses etapes. La metodologia 

del treball ha estat la següent: 

El dia 23 de setembre de 2016 es va dur a terme la primera entrevista entre els 

representants de l’ajuntament d’Olivella, la tècnica de l’Oficina de Patrimoni de la 

Diputació de Barcelona i els membres de l’empresa TRÍADE, SCP. Entre els mesos 

d’octubre i desembre es va fer un intens buidat bibliogràfic (vegeu Bibliografia) i 

cartogràfic; en aquest aspecte cal dir que s’ha treballat a partir de l’ortofotomapa i el 

mapa topogràfic publicat a la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, en 

totes les escales disponibles. Al Mapa de Patrimoni Cultural s’inclouen tots els béns 

incoats o declarats d’Interès Nacional i d’Interès Local (BCIN, BCIL), els espais 

naturals protegits, tots els jaciments arqueològics i paleontològics inclosos per la 

Generalitat a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, i els 

elements i edificis inclosos en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, per 

aquest motiu, i com a punt de partida, es van consultar els inventaris dels béns 

patrimonials de la Generalitat de Catalunya: l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del 

Servei del Patrimoni Arquitectònic (1986) (IPA), així com la Carta Arqueològica de 

Catalunya, del Servei del Patrimoni Arqueològic (1991) (CA). Així mateix, també es va 

consultar l’Inventari d’Immobles d’Interès Arquitectònic de Propietat Municipal del 

Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona (SPAL). 

El Mapa de Patrimoni Cultural és un recull sistemàtic de totes les categories 

d’elements i béns patrimonials, ja siguin materials o immaterials, mobles o immobles, 

documentals, arqueològics, naturals, de cronologia recent o remota. Les dades 
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resultants d’aquest treball d’inventari es recullen en una base de dades, que no és en 

cap cas un catàleg de elements a protegir, ans al contrari: el mapa de patrimoni és una 

eina de coneixement global del patrimoni que es troba en el terme municipal, per tal de 

facilitar la seva difusió, accés públic i presa de decisions futures en termes de 

conservació, divulgació, protecció  i planificació estratègica. 

La recollida de dades de camp s’ha portat a terme entre gener i juliol de 2017; a 

mesura que es realitzava aquesta tasca, s’anava redactant la base de dades, tasca 

que es va completar cap al mes d’agost de 2017. La base preveu l’entrada d’imatges 

dels béns inventariats. Totes les imatges han estat realitzades pel nostre equip, 

excepte les de les barraques, que pertanyen als autors de l’associació Drac Verd, el 

Parc del Pirineu Català, experts i altres entitats que vetllen pel patrimoni de la pedra 

seca i que participen al projecte col·laboratiu Wikipedra 

(http://wikipedra.catpaisatge.net), desenvolupat per l’Observatori del Paisatge. 

Finalment, durant el mes de setembre es va redactar la present memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Nucli històric d’Olivella, amb l’església parroquial al fons. 

 

El Mapa de Patrimoni Cultural ha de ser doncs, una eina que permeti obrir múltiples 

línies de treball. En qualsevol cas, el mapa de patrimoni és una eina que pot ser 

actualitzada i augmentada, en la mesura que l’estat del coneixement del patrimoni 

permeti incorporar nous elements detectats en un futur.  
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L’objectiu principal d’aquest treball ha estat la identificació i la documentació 

exhaustiva de les dades sobre el patrimoni cultural i natural del municipi i la seva 

valoració, permetent així l’establiment de mesures per a la seva protecció i 

conservació, així com la planificació de la rendibilitat social  dels elements patrimonials 

del municipi d’Olivella per tal de crear el mapa de patrimoni. Els criteris bàsics per 

aconseguir aquest objectiu són els derivats del plec de prescripcions tècniques per a la 

realització de mapes de patrimoni cultural desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona. 

Agraïments 

L’equip responsable d’aquest estudi agraeix a l’Ajuntament la bona disposició davant 

de la iniciativa que suposa una feina com la que presentem a continuació. Volem 

agrair la col·laboració activa del Sr. Salvador Garreta i el Sr. Oscar Muñoz, tècnics de 

cultura i de projectes, obres i infraestructures respectivament de l’Ajuntament 

d’Olivella, que ens han aportat molta informació útil i ens ha facilitat els contactes 

necessaris per accedir a determinats elements patrimonials.  

Al senyor Vicenç Carbonell per precisar-nos algunes notes històriques, al senyor 

Josep Camps de Can Suriol, per obrir-nos casa seva i explicar-nos alguns episodis 

relacionats amb les propietats que històricament ha gestionat la seva família, sense les 

quals no és possible entendre la realitat patrimonial del municipi d’Olivella.  

Al Jordi Grau, de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, per facilitar-nos la 

informació sobre el projecte  Wikipedra  i les barraques de pedra seca.  

A Cos d’Agents Rurals, per facilitar-nos l’Inventari de Patrimoni Cultural al Medi Natural 

(forns de calç) d’Olivella. 

A Pons Julian SLP, Arquitectura i Urbanisme que ens han facilitat informació dels 

esborranys dels Catàlegs de Béns a protegir i el catàleg de masies. 

Les aportacions, observacions, suggeriments i correccions al llarg de tot el procés 

d’elaboració del Mapa de Patrimoni per part de tothom que ha volgut participar han 

estat positives i enriquidores pel treball. 
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2. Diagnòstic 

2.1. Marc geogràfic i medi físic 

El municipi d’Olivella està situat a la comarca del Garraf, es troba a la Serralada Litoral 

Catalana, al sector Ordal-Garraf. S’assenta parcialment a l’interior del Parc del Garraf. 

Olivella delimita amb els municipis d’Avinyonet del Penedès, Begues, Canyelles, 

Olèrdola, Sant Pere de Ribes i Sitges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: El massís del Garraf, amb el puig de la Mola al fons. 

 

El terme municipal té una superfície de 39.147,68 km², i es troba a una altitud sobre 

els 211 metres sobre el nivell del mar. Orogràficament és un terme molt ondulat i 

solcat per diverses rieres. El nucli històric (on hi ha l’església i l’Ajuntament) esta situat 

sobre un petit tossal, a l’est de la Riera de Begues, a 210 metres d'altitud. El punt més 

alt, amb 531 metres d’altitud, és el puig de la Mola, lloc de concurrència amb les 

comarques del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat. És a dir, el punt on conflueixen 

els municipis d’Olivella, Begues i Avinyonet del Penedès. El municipi té una geografia 

més aviat plana, suaument ondulat i inclinat de sud a nord. És creuat de nord a sud 

per les dues rieres (de Begues i de Jafre) normalment seques, però que divideix el 

terme municipal en tres parts gairebé d’igual dimensió. El punt amb la cota més baixa 

del municipi es troba a 88 metres respecte al mar, és el principal punt de desguàs de 

les pluvials del municipi i és el punt on la riera de Begues entra al municipi de Sant 
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Pere de Ribes. Alhora el punt més baix de la conca de la riera de Jafre es troba a la 

cota 98. 

2.1.1 Paisatge 
 

Tot el municipi està inclòs dins la unitat paisatgística “Garraf”, segons el Catàleg del 

Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta unitat paisatgística es 

caracteritza per un relleu abrupte i de naturalesa calcària, modelat pels nombrosos 

“fondos” i rieres, i per la vegetació arbustiva associada, amb un aspecte àrid i inhòspit. 

A una escala local, es pot comprovar que el municipi d’Olivella té un paisatge bastant 

homogeni, caracteritzat pel relleu muntanyós i la vegetació de pinedes i prats 

mediterranis. El progressiu abandonament dels conreus i dels elements agrícoles 

(terrasses, parets de pedra seca, cabanes, etc.) i els incendis produïts en les últimes 

dècades han estat els principals agents transformadors del paisatge rural. 

Paral·lelament, el creixement de les zones urbanitzades al municipi, especialment els 

models urbanístics de baixa densitat, ha configurat un nou paisatge en algunes zones, 

caracteritzat per l’alternança de elements urbans, vegetació natural i desenvolupament 

de la xarxa viària. Així, al municipi d’Olivella s’hi poden diferenciar les següents 

subunitats paisatgístiques: 

- Subunitat 1: urbanitzacions de baixa densitat 

Aquesta subunitat es correspon amb les urbanitzacions del municipi (la Plana Novella, 

Mas Mestre, Mas Milà, Las Colinas i Can Surià) i es localitza en dues taques a l’est i 

l’oest del municipi. Aquesta subunitat es caracteritza per la mescla d’elements urbans 

(habitatges, vialitat, línies elèctriques, equipaments, etc.) i de vegetació natural amb un 

cert desordre. 

Els elements urbans són força heterogenis pel que fa a les seves característiques 

bàsiques, tipologia urbanística i qualitat, el que reforça encara més aquesta impressió 

de desordre. La vegetació natural es composa bàsicament de bosquines de pins i 

vegetació ruderal, formant taques més o menys grans entre els elements urbans. 

- Subunitat 2: vegetació natural 

Aquesta subunitat ocupa la major part del territori d’Olivella. L’extensió d’aquesta unitat 

i l’orografia del municipi permeten àmplies visuals sobre la mateixa, oferint una imatge 

de territori isolat i feréstec. La subunitat es composa d’una matriu de vegetació natural 
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típicament mediterrània (principalment bosquines de pins, matollars i prats 

mediterranis en diferents estats de desenvolupament) amb una coloració i textura 

bastant similars. En aquesta matriu s’hi localitzen en alguns punts elements 

diferenciats, com cultius – principalment de vinya– i edificacions rurals, que aporten 

diversitat i qualitat al paisatge. Algunes infraestructures, com carreteres i línies 

elèctriques, també creuen la matriu territorial, trencant en certa manera la impressió de 

“paisatge natural” de l’entorn. (POUM, 2012) 

Cal insistir en el valor paisatgístic que tenen les escasses zones conreades del 

municipi, especialment els camps de vinya. Són importants punts de referència en el 

paisatge d’Olivella, que com s’ha dit és força homogeni, i li confereixen diversitat i 

identitat. Els camps de vinya, en particular, ofereixen un interessant contrast amb la 

vegetació natural del voltant per la seva coloració, alçada i distribució geomètrica. 

Altres espais d’interès paisatgístic, especialment per als visitants del Parc del Garraf i 

els excursionistes, són els miradors del municipi. A més del castell Vell d’Olivella, es 

poden citar el mirador de Can Grau i la Plana Novella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: El nucli històric d’Olivella en primer terme i el puig Molí, on s’assenta el castell Vell 
d’Olivella al fons.  
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Tot el municipi d’Olivella és un àmbit de gran valor per a la connectivitat ecològica a 

nivell comarcal i fins i tot a nivell supracomarcal. S’hi concentren importants valors 

florístics i faunístics, i bona part del seu territori es troba inclòs en el Parc Natural del 

Garraf. Aquest espai protegit, juntament amb la zona de Xarxa Natura “Serralades del 

litoral central” és una peça fonamental de l’eix connector de la serralada Litoral, i 

també de un dels pocs eixos connectors entre les zones protegides de la serralada 

Litoral i la serralada Prelitoral. Atenent a aquests importants valors des del punt de 

vista de la connectivitat, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona classifica gairebé tot 

el municipi d’Olivella dins de la categoria de “grans àrees nucli” (és a dir, zones per a 

les que cal assegurar la connectivitat) i la resta del municipi com a “matriu d’interès per 

a la connectivitat ecològica”. A més, classifica la riera de Begues com a “riu d’interès 

connector”. 

2.1.2 Clima 

La climatologia local és mediterrània amb tendència càlida, amb hiverns i estius més 

extrems a les parts altes o interiors (menys arrecerades i allunyades dels efectes de 

les brises marines).  

 

 

 

 

 

 

Les precipitacions són moderades, per bé que la sequera superficial té molt més a 

veure amb el caràcter càrstic o fissurat del terreny i l’escàs desenvolupament del sòl 

que no pas amb el règim de precipitacions. Així, l’escassa disponibilitat d’aigua per a la 

vegetació i els conreus dóna una aparença poc forestal a la unitat, especialment on hi 

ha més afloraments rocallosos, però la realitat és que la precipitació varia molt poc en 

relació a Collserola o la Conreria (serra de Marina), per exemple. 

 

 

Segons dades d’observatori de la Sant Pere de Ribes (any 2009) 
Elements hídrics: 
Precipitació anual: 627,2 mm 
Precipitació extrema: 69,4 (mm/24 hores) 
Dies de precipitació: 98 
Temperatura: 
Mitjana mensual (ºC): 
Gener: 8,3; Febrer: 10,0; Març: 11,3; Abril: 15,8; Maig: 18,6; Juny: 20,5; Juliol: 22,5; 
Agost: 24,4; Setembre: 22,5; Octubre: 18,7; Novembre: 14,3; desembre: 10,4. 
Mitjana anual (ºC): 16,5 
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2.1.3 Geomorfologia 

En gairebé la totalitat del municipi el terreny és força accidentat, amb pendents majors 

al 10% en pràcticament tot el municipi i pendents majors al 20% en aproximadament el 

75% del territori. Aproximadament el 25% del territori té pendents superiors al 40%. 

Els punts més elevats del municipi, a banda del puig de la Mola (531 metres d’altitud), 

són les Piques (419 m) al nord-est del municipi, Mata-rodona (400 m) a l’extrem 

oriental. Els punts més baixos es corresponen amb la Riera de Begues (88 m) i la 

Riera de Jafre (98 m). 

Com la resta del Garraf, Olivella forma part d’un massís sedimentari de naturalesa 

eminentment calcària i dolomítica, com la major part dels relleus de la serralada Litoral 

al sud del delta del Llobregat. El caràcter massiu de la roca, el color blanc-grisós i les 

formes d’erosió característiques del carst (rasclers, dolines, avencs, poljés, etc.) es 

donen de manera evident. 

Cims i careners de contorn polit o arrodonit per la particular forma d’erosió per 

dissolució de la roca es poden observar molt bé a l’interior del Parc, sobretot al llarg de 

la carretera que va de la urbanització Rat-penat fins la plana Novella. Les planes, de 

forma típicament circular o arrodonida, fruit també dels fenòmens de dissolució i 

enfonsament del terreny, poden tenir un caràcter puntual, fins algunes desenes de 

metres de diàmetre (dolines) o bé ésser molt més extenses (poljés). 

2.1.4 Vegetació 

La vegetació potencial característica és la màquia de garric i margalló (Querco-

lentiscetum) típica dels àmbits calcaris costaners meridionals, amb presència de 

margalló (Chamaerops humilis), garric (Quercus coccifera), llentiscle (Pistacia 

lentiscus), aladern (Phillyrea angustifolia) i arítjol (Smilax aspera), entre d’altres. El 

margalló és un dels elements més destacats del paisatge local, que li confereixen 

personalitat i identitat. El margalló és, en ell mateix, un símbol per la seva bellesa 

austera i la capacitat de supervivència en un ambient àrid i gairebé inhòspit. 

També es troba la pineda de pi blanc (Pinus halepensis) als llocs de sòls més profunds 

i especialment a les antigues feixes de conreu abandonades. Aquestes pinedes han 

estat fortament afavorides pels incendis forestals que han assolat de forma recurrent 

aquest espai i les sembres aèries posteriors. 
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Figura 4: Un exemplar de margalló prop de la font del Rector.  

 

Les alzines (Quercus ilex) ocupen els fondals i punts d’inflexió del territori orientats 

majoritàriament a llevant i a nord. En els indrets de sòls escassos o discontinus, entre 

rocam abundant, trobem força llistonars o prats secs amb llistó (Brachypodium 

retusum), argelaga (Genista scorpius) i salvió blener (Phlomis lychnitis), 

tradicionalment afavorit per l’activitat ramadera. Finalment, en els indrets de pedruscall 

més recalcitrant, en petites cavitats i escletxes del rocam, especialment a l’ombra, 

trobem vegetació rupícola: barretets (Umbilicus rupestris), crespinells (Sedum sp.) i 

diverses falgueres, com la dauradella (Ceterach officinarum) i el polipodi (Polypodium 

vulgare). A la pràctica, sovint la màquia està relativament degradada i s’hi troben 

espècies de brolla, com el romaní (Rosmarinus oficinalis), el bruc d’hivern (Erica 

multiflora), la bufalaga (Thymelaea tinctoria), la foixarda (Globularia alypum) i 

l’esteperola (Cistus clusii). En espais potencialment d’alzinar, trobem sovint arboçars o 

màquies d’arboç (Arbutus unedo), que són un estadi de recuperació de la primitiva 

vegetació esclerofil·la. Els llistonars (Phlomido-Brachypodietum retusi) encara ocupen 

extensions rellevants però discontínues, i estan en forta competència amb la vegetació 

arbustiva. 

L’agricultura, gairebé testimonial, és dominada per la vinya, que ocupa petites 

extensions, generalment fondals o planes de certa entitat. Abunden molt les feixes 

abandonades en períodes recents o reculats, generalment ocupades per bosquines i 

prats on abunda el pi blanc. La ramaderia, abans destacable, també ha experimentat 
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un fort declivi i l’absència de la reducció de biomassa per la pastura és una de les 

causes de l’increment d’incendis forestals. 

2.1.5 Hidrologia 

L’espai fluvial d’Olivella està format per nombroses rieres i fondos, tots ells tributaris de 

la Riera de Begues (o Riera de Ribes) i la Riera de Jafre, que al seu torn desaigua a la 

Riera de Begues. Tota la xarxa hidrogràfica pertany a la conca de les Rieres del 

Garraf. En general, les rieres i fondos d’Olivella presenten les característiques típiques 

de les rieres mediterrànies baixes, amb cabals d’una marcada temporalitat, morfologia 

variable i pendents elevats en gairebé tot el seu recorregut. 

Tot el municipi d’Olivella es troba inclòs a l’aqüífer de les calcàries juràssico-

cretàciques del Garraf-Bonastre, pertanyent a la massa d’aigua catalogada “Garraf”.  

2.1.6 Fauna 

Pel que fa a la fauna, trobem una mostra d’espècies d’afinitat meridional o 

íberomagribina, també rares o força escasses més enllà d’aquest territori, entre les 

quals destaquen la serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis), l’escurçó ibèric (Vipera 

latasti) i la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) –objecte d’un programa de 

reintroducció– entre els rèptils, i el còlit negre (Oenanthe leucura), la merla blava 

(Monticola saxatilis), el falciot pàl·lid (Apus pallidus) i la cogullada fosca (Galerida 

teklae), entre les aus. Entre els rapinyaires destaca la presència del gran duc (Bubo 

bubo), el falcó pelegrí (Falco pelegrinus) i, molt especialment, l’àliga cua-barrada 

(Hieraetus fasciatus) en perill d’extinció i que té al Garraf una de les millors poblacions 

a Catalunya. 

D’altra banda, la presència de nombrosíssimes coves i avencs càrstics, a més d’un 

element de valor natural i geomorfològic en si mateix, un interessant hàbitat per a la 

fauna cavernícola, tant de ratpenats com d’insectes cavernícoles, que inclouen 

algunes espècies endèmiques o exclusives del massís de Garraf. 

2.1.7 Espais naturals protegits 

Tots els elements, valors i factors descrits anteriorment pel que fa a geografia del 

municipi, han donat lloc a que una part del seu territori hagi estat protegit amb diferents 

figures de protecció legal.  

Més de la meitat del municipi d’Olivella es troba inclòs dins del Pla d’Espais d’Interès 

Natural (PEIN) “Massís del Garraf” i de l’espai de Xarxa Natura 2000 “Serres del Litoral 

Central”. L’àmbit inclòs en aquestes figures de protecció coincideix exactament i 



13 
 

comprèn tota la zona oriental del municipi (excepte la urbanització de la Plana Novella) 

i part de la zona central.  

Per altra banda, cal mencionar que la meitat oriental del municipi es troba inclòs dins 

del Parc del Garraf, el qual delimita diferents zones i usos compatibles amb cada zona.  

El  territori d’Olivella que es troba a l’empara d’alguna de les proteccions descrites 

suposa que quasi bé el 70 % de l’extensió d’Olivella hi sigui protegida en major o 

menor mesura. 

Per tancar aquest punt, cal mencionar l’existència al municipi d’Olivella del  “Refugi de 

fauna salvatge de la Plana Novella”. Les reserves naturals són espais naturals 

d'extensió reduïda i d'interès científic. L'objectiu és conservar íntegrament el conjunt de 

sistemes naturals o d'alguna de les seves parts. Aquestes poden ser integrals, parcials 

o de fauna salvatge. Per l’ordre de 27 de febrer de 1998, es va declarar refugi de fauna 

salvatge la finca Plana Novella. 

La Plana Novella és una antiga heretat que es troba en una petita planúria al centre 

del Parc del Garraf. Es troba situada en un promontori dominant, la vall dels Reis. En 

aquest espai destaca el palau Novella, a l’exterior destaca un llac artificial enmig del 

que devia ésser el jardí romàntic, avui encara amb arbres de diferents espècies. 

Aquesta figura legal prohibeix qualsevol tipus d’activitat cinegètica, la captura 

d’animals o la introducció d’espècies al·lòctones dins els límits dels Refugi. Tanmateix, 

si existeixen raons científiques que aconsellin la captura o la reducció de la població 

de determinades espècies, la Direcció General del Medi Natural pot autoritzar 

excepcionalment caceres específiques. Amb aquests condicionants, doncs, s’assegura 

una gestió molt més favorable a l’ús públic i a la conservació, alhora que prevé 

conflictes amb els caçadors i els pagesos dels voltants. 

Hàbitats d’especial interès 

Tot el municipi d’Olivella es troba en una zona de notable interès per a la flora i la 

fauna. Aquests valors naturals han motivat que més de dues terceres parts del 

municipi estigui classificats com a Àrea d’Interès Faunístic i Florístic, coincidint amb la 

zona del municipi inclosa al PEIN i a la Xarxa Natura 2000.   
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a) Hàbitats d’Interès Comunitari 

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals 

i de la fauna i flora silvestres, determina els Hàbitats d’Interès Comunitari (HICs), que  

no són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. Allò que s'ha de garantir és la 

conservació de mostres territorials d'aquests hàbitats mitjançant la seva inclusió en la 

Xarxa Natura 2000. El fet que en una part del territori hi hagi un o diversos hàbitats 

d'interès comunitari no és condició única perquè en aquell territori en concret se n’hagi 

de garantir la conservació. La Directiva Hàbitats classifica els Hàbitats d’Interès 

Comunitari en dos tipus, els prioritaris i els no prioritaris. 

Segons la Cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari a escala 1:50.000 a 

Catalunya al municipi d’Olivella hi ha els següents HICs: 

- Matollars termomediterranis i predesèrtics (codi 5330). No prioritari. 

- Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero Brachypodietalia) (codi 6220). 
Prioritari. 

- Tarteres de l’Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila (coli 8130). 
No prioritari. 

- Alzinars i carrascars (codi 9340). No prioritari. 

- Pinedes mediterrànies (codi 9540). No prioritari. 

 

b) Hàbitats d’Interès per la fauna 

Segons la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat, al municipi d’Olivella 

s’hi troben diverses espècies de fauna amenaçada, especialment pel que respecte a 

l’avifauna. Cal destacar especialment que tot el municipi es troba dins de l’àrea de 

distribució de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). 

Les espècies protegides presents a l’espai de Xarxa Natura 2000 “Serres del litoral 

central” segons l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones 

d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància 

comunitària (LIC) són les següents: 
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Tot el municipi es troba inclòs també en una de les àrees prioritàries de reproducció, 

alimentació, dispersió i concentració d’espècies amenaçades definides pel Reial 

Decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de 

l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. 

 

El Parc del Garraf realitza una important tasca d’estudi i conservació de la fauna 

amenaçada, sovint en col·laboració amb altres entitats (Diputació de Barcelona, 

universitats, associacions ornitològiques, etc.). Entre aquests destaquen els estudis 

sobre quiròpters, que han permès identificar noves espècies de ratpenats al Parc i 

identificar els seus hàbitats i estat de conservació; el projecte de reintroducció de la 

tortuga mediterrània (Testudo hermanii) i el seguiment de la població reintroduïda; i els 

projectes de seguiment i gestió d’hàbitats de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus 

fasciatus), que al Parc compta amb vàries parelles reproductores, però que es veu 

actualment molt amenaçada per la pèrdua d’hàbitat de les seves preses, l’increment 

de les activitats de lleure, i la mortalitat per diverses causes. 
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2.2. Geografia humana. Estructura urbana. Economia i poblament 

Amb 3.569 habitants l’any 2016 segons el padró municipal, Olivella és el municipi més 

petit de la comarca del Garraf en nombre d’habitants. 

Tot i que Olivella des de l’any 1857 fins al 1981 va perdre població de manera força 

constant, en els últims 15 anys s’han assolit creixements anuals de fins al 15% 

L’any 1.717 Olivella tenia uns 155 residents. El 1857 tenia 507 habitants, tots ells 

residents en les masies i nuclis rurals existents. La gent hi vivia netament dels sector 

primari. A partir d’aquesta data la població decreix amb l’única excepció de la primera 

dècada del segle XX fins assolir, l’any 1970, 115 residents i l’any 1981 la mínima 

població amb 111 residents. 

Olivella  es caracteritza per l’escàs poblament i la reduïda dimensió dels nuclis urbans 

tradicionals, degut a la precarietat de les comunicacions i a la pobresa de recursos 

endògens, que contrasta amb l’extensió d’algunes urbanitzacions de baixa densitat i 

tipologia unifamiliar aïllada que ocupen una superfície més de 100 vegades superior 

a la dels antics nuclis. Tanmateix, aquests conserven encara un atractiu remarcable 

per la seva senzillesa i el caràcter rural vinculat als aprofitaments tradicionals. Els 

veïnats rurals i els petits conjunts formats per mas principal, corrals i construccions 

annexes (en bona part abandonats i/o enrunats) tenen un gran atractiu i són el 

testimoni del tipus de poblament més genuí i habitual, que es conservava fins només 

fa uns decennis. 

Entre els nuclis encara habitats destaca particularment el nucli urbà d’Olivella, format 

per un conjunt de cases sobre una aresta en un vessant força dret; el trasllat de 

l’activitat a un nucli nou ha deixat «momificat» aquest llogaret d’aspecte bucòlic, en 

què predominen, això sí, les façanes de pedra vista, una «moda» contemporània que 

contrasta amb l’encalcinat tradicional. 

Les urbanitzacions es localitzen majoritàriament a l’oest del municipi (sense oblidar la 

urbanització de la Plana Novella, situada al sud‐est del terme), i els dos petits nuclis 

rurals de Can Suriol i Mas Bargalló. 

Segons el planejament urbanístic vigent al municipi (Text Refós de les Normes 

Subsidiàries de planejament de l’any 2006), tant el nucli d’Olivella com les 

urbanitzacions de baixa densitat de Cal Surià, Las Colinas i Mas Mestre estan 

classificades com a sòl urbà, així com també una part de la urbanització de Plana 
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Novella. La urbanització de Mas Milà i la resta de Plana Novella estan classificades 

com a sòl urbanitzable. Les urbanitzacions de l’oest del municipi i de Plana Novella 

(tant les que es troben en sòl urbà com les que es troben en sòl urbanitzable) no es 

troben actualment totalment desenvolupades. Segons dades de l’Ajuntament 

d’Olivella, de les 4.400 parcel·les que hi ha al municipi, aproximadament la meitat 

resten encara sense desenvolupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: La urbanització de la Plana Novella, amb l’edifici que li dóna nom a la dreta.  

 

La configuració urbanística d’Olivella, estructurada en base a urbanitzacions de baixa 

densitat disperses en el territori, implica un model de mobilitat basat en el vehicle 

privat. A més, l’escassa presència d’activitats econòmiques i d’oci al propi municipi, 

així com l’escassa oferta de llocs de treball, fan que la mobilitat obligada sigui elevada, 

ja que els olivellencs s’han de desplaçar obligatòriament a altres municipis per a 

realitzar moltes activitats habituals (treball, compres, oci, accés a alguns serveis, etc.) 

El transport públic al municipi es limita a dues línies d’autobús que passen per les 

diferents urbanitzacions i el casc antic i van fins als municipis veïns de Vilafranca del 

Penedès i Sitges. 

Les carreteres principals que comuniquen Olivella amb els altres nuclis, són la BV-

2111 que uneix les urbanitzacions d’Olivella amb Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova 
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i la Geltrú i la BV-2415 que uneix el terme amb la carretera de Vilafranca a Barcelona, 

N-340. 

Xarxa de camins 

El municipi d’Olivella disposa d’una important xarxa de senders dins del Parc Natural 

del Garraf. Alguns d’aquest senders corresponen als dos senders de gran recorregut 

que creuen el Parc Natural del Garraf, el GR 92‐4 “Pla de Querol ‐ camí del Mas de 

l’Artís” i el GR 5 “Sender dels Miradors” que va des de Sitges a Canet de Mar. També 

existeix un sender de petit recorregut circular, el PR 37 “Masies del Garraf” que s’inicia 

a Olivella i transcorre per la major part de les masies del Parc del Garraf. 

Cal afegir i destacar els camins antics i tradicionals locals recuperats i posats en valors 

per l’Ajuntament d’Olivella en els últims anys per usos culturals, esportiu i d’esbarjo: el 

camí dels castell Vell d’Olivella, el camí Vell d’Olivella i el camí de Can Turiols.  

Activitat econòmica 

L’economia d’Olivella es basa principalment en el sector serveis, que ocupa el 75% de 

la població aproximadament, seguit del sector secundari que ocupa al 23% de la 

població. Només el 2 % es dedica a l’agricultura1. Les activitats econòmiques presents 

a Olivella es concentren a la urbanització de Mas Milà i pertanyen principalment al 

sector de la restauració i comerç al detall d’articles bàsics. Existeixen també en sòl no 

urbanitzable algunes activitats econòmiques relacionades amb els recursos naturals, 

com la apicultura i la producció de melmelades. 

 

 

                                                

1 Dades extretes del programa Hermes (DIBA), 2n semestre 2017 
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2.3. Síntesi històrica 

Els orígens remots. La prehistòria i protohistòria 

El muntanyós terme municipal d’Olivella ha estat habitat des de temps molt remots. Pel 

seu relleu mai no ha tingut grans assentaments i el poblament ha estat sempre 

dispers. Els indicis més remots d’ocupacions humanes se situen fa uns 6.500 anys. 

Concretament, a la cova del Tramper (fitxa 7; IPAC núm. 341) s’han trobat materials 

que ens mostren la freqüentació de grups humans en aquesta cavitat dins del neolític 

antic postcardial. 

Més abundants són les mostres de que durant el calcolític i l’edat del bronze (fa entre  

3.000 i 4.000 anys) en el terme d’Olivella hi vivien grups de persones, possiblement 

dedicats majoritàriament a la ramaderia. Les traces d’aquests antics habitants les 

trobem sobretot pels llocs en què enterraven els seus difunts: coves sepulcrals que 

servien de panteons en què s’hi anaven enterrant els membres d’una família o clan. 

Seria el cas de l’avenc de Can Suriol (fitxa 4; IPAC núm. 12.723), l’avenc del Montnàs 

(fitxa 5; IPAC núm. 340), la cova del Corral de les Piques (fitxa 6; IPAC núm. 12.722), 

de la cova del Tramper (fitxa 7; IPAC núm. 341), o la cova Xaro (fitxa 8; IPAC núm. 

342). 

Del primer mil·lenni abans de la nostra era, quan trobem l’edat del ferro i època ibèrica, 

tenim indicis de que Olivella estava també ocupada. Pels fragments de ceràmica 

d’aquesta època dispersos pel puig de la Mola (fitxa 3; IPAC núm. 2.495) i a l’entorn 

del Castell Vell d’Olivella (fitxa 1; IPAC núm. 343 i 21.699) sabem hi hagueren 

ocupacions. En el cim del puig de la Mola, a semblança del que s’ha documentat 

arqueològicament al puig de Sant Miquel (Olèrdola) i a la serra de la Font del Cuscó 

(Avinyonet del Penedès/Sant Cugat Sesgarrigues) hi hagué una gran pleta per tancar 

els ramats. Al Castell Vell sembla que l’ocupació hauria estat de caire més domèstic, si 

bé en les intervencions arqueològiques dutes a terme en els darrers anys en aquest 

espai fins el moment no s’han pogut localitzar estructures que ho demostrin. Un altre 

espai en què s’hi ha localitzat evidències de la freqüentació dels habitants d’aquesta 

època és l’avenc del Montnàs.  

L’edat mitjana    

El castell Vell d’Olivella, Castrum Olivella, apareix mencionat per primer cop l’any 992 

en el testament del jutge Teudiscle (Llorach, Carbonell, 1992: 266). Del document es 

desprèn que els actuals termes d’Olesa i Olivella, amb Santa Susanna, eren dels 
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senyors de Cervelló, mentre que la resta d’Avinyonet pertanyia a Olèrdola. Malgrat ser 

una possessió dels Cervelló, el castell d’Olivella era termenat, ja des del mateix 992 

tenia límits amb el terme del castell d’Olèrdola, del qual es va segregar en aquesta 

època en un procés de subdivisió dels termes més grans que va ser característic en 

els segles X i XI (Batet, 2008: 199-202). 

El 1038, quan la jurisdicció encara és dels Cervelló, té lloc la venda del castell d’Ulivela 

dins de la mateixa família quan Ramon i el seu germà Bernat el venen a un altre 

germà seu, Guerau, per 400 diners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: El recinte 2 del castell Vell d’Olivella durant les excavacions de l’any 2017 (foto: Jordi 
Amorós).  

El 1164 té lloc un fet que, si bé no té relació directa amb el Castell Vell d’Olivella, sí 

que n’acabarà afectant l’esdevenidor: en aquest any se signa la carta de població del 

puig de Cabot, atorgada per Pere de Ferran (feudal dels Cervelló). S’ha arribat a la 

conclusió que aquest puig de Cabot era el nom de l’emplaçament actual del poble 

d’Olivella. En el document es diu que cal construir cases sobre el puig erm, i fortificar-

lo en un termini de sis anys, de la qual cosa es dedueix l’origen del que després es va 

anomenar Castell Nou d’Olivella. El primer esment documental d’aquest castell nou, 

però és d’un segle més tard (1264), en un document de venda, a Guillem Cabot de 

castro novo (Carbonell, 1979: 6-7).  

Se sap que el 1191, el castell pertanyia a Gombau d’Oluja, nebot dels Cervelló. El 

1212 Ramona, filla de Bernat Marcús, vídua de Pere de Ferran, fill, féu donació del 
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castell d’Olivella al seu fill Berenguer d’Olivella. La família Cervelló continuava, doncs, 

el senyoriu. L’any 1230 calgué posar fermança als homes del castell d’Olivella. Se sap 

que després del 1236, Galceran de Timor, fill d’Arnau de Timor i Queralt, tingué 

Rocafort i Olivella (Llorach, Carbonell, 1992: 266). 

Durant la segona meitat del segle XIII la jurisdicció del terme va passar dels Cervelló (i 

els seus castlans, els Ferran) a la seu episcopal de Barcelona, ja que se sap que, el 

1294, hi va haver un plet entre el bisbe i el prior de la capella de la Seu de les Onze Mil 

Verges (actual Santa Llúcia) sobre la jurisdicció del castell. Paral·lelament, el 1271 el 

bisbe havia instituït tres preverats a l’esmentada capella de les Onze Mil Verges, entre 

els quals hi havia la capella de castrum nostrum de Olivella, cosa que suposa la 

primera menció documental de l’església pròxima al castell i que va fer de parròquia 

fins el 1625. S’esmenta en el mateix document el degà Pere d’Olivella, a qui es 

considera com a possible fundador de la institució que posteriorment s’anomenà Sant 

Pere del Castell Vell d’Olivella. 

El 1381, l’infant Joan va vendre a Pere Feliu, prevere de la capella de les Onze Mil 

Verges, la jurisdicció civil i criminal del castell nou i el prevere va cedir la meitat 

d’aquesta jurisdicció al poble, l’any següent. Des d’aquesta època i fins al Decret de 

Nova Planta (1716), Olivella va estar sota el domini, encara que indirecte, de la Seu 

episcopal.   

En una afrontació del 1429 es parla del camí que puja a la parròquia, on hi ha 

l’església vella i el castell vell. Això indica que ja existia una església nova, situada 

prop del castell nou, al puig de Cabot o nucli del poble d’Olivella.  

A peu del castell i a la banda nord-est d’aquest, s’emplaça l’església de Sant Pere del 

Castell Vell d’Olivella. Aquest temple romànic d’una nau fou l’antiga parròquia 

d’Olivella. Compta amb les característiques principals dels temples d’aquest estil 

arquitectònic: parets robustes i amb poques obertures, orientació est-oest amb l’absis 

a llevant i entrada oberta al mur meridional i, presumiblement resolt amb una volta de 

canó, avui desapareguda en gran part, sobre la qual hi va haver una coberta a doble 

vessant. Al capdamunt del mur meridional s’observa un parament que podria haver 

format part d’una espadanya. La nau fou ampliada a ponent amb un cos quadrat de 

parets més primes.  

En una època molt incipient de l’edat mitjana, el 1139 tenim documentada ja 

l’existència de Jafre (fitxa 70), dalt d'un petit tossal. Poc després (1164) se signà la 

carta de població del puig Cabot, provablement on s’emplaça el nucli antic d’Olivella. 



22 
 

Calia fer-hi cases i fortificar-lo (Carbonell, 1990: 9-10). L’any 1264 Ja hi tenim 

documentat el Castell Nou d’Olivella. El 1429 es tenen les primeres notícies de 

l’església nova. 

Durant l’edat mitjana començaren a créixer alguns masos que acabaran aglutinant el 

territori. Tenim constància d’un seguit de masos documentats en el segle XIII, alguns 

dels quals s’han mantingut fins els nostres dies mantenint o canviant de nom; altres 

acabaran desapareixent. Alguns dels més antics d’Olivella són Can Pau (fitxa 49) i 

Can Camps (fitxa 46). En el segle posterior es documenta un nombre més gran. En el 

primer cens conegut, del 1358, poc després d’un brot de pesta negra, se cita 

l’existència de 21 focs a Olivella. Alguns dels masos documentats en aquesta època 

són les Piques (fitxa 73), la Plana Novella (fitxa 72), Can Suriol (fitxa 52) o Mas 

Bargalló (fitxa 75).  

El segle XV degué ser complicat pels habitants d’Olivella. Crisis econòmiques, 

malalties i la Guerra Civil Catalana degueren causar estralls. El 1413, després de 

diverses vicissituds s’abandonà l’església de Santa Maria i tot el lloc de Jafre, que 

restà deshabitat durant dos segles. En el cens de 1476-77 sols quedaven cinc 

pagesos al terme (Carbonell, 1990).    

Edat Moderna 

 

Anys després, la redempció dels pagesos de remença inaugurà un període de 

prosperitat al camp. El 1553 a Olivella s’havia doblat el nombre de focs, essent en 

aquells moments de 10 (Carbonell, 1990). Els masos abandonats s’anaven recuperant.  

Durant els segles XVI al XVIII es construïren noves masies, com can Grau (fitxa 47), 

can Marcer (fitxa 48), o el Mas de l’Aliona (fitxa 74), al segle XVI. En el segle següent 

s’hi documenten noves masies com Cal Muntaner (fitxa 45), la Casa Nova (fitxa 54) o 

el Mas Vendrell (fitxa 79). Durant aquests segles l’economia d’aquests masos, 

majoritàriament minifundistes, es basava principalment en el conreu cerealístic (entorn 

el 75%). La vinya i l’olivera tenien un paper poc important, repartint-se el percentatge 

restant (Carbonell, 1979).    

El 1625 es traslladà la parroquialitat de l’església de Sant Pere del Castell Vell a la de 

Sant Pere i Sant Feliu del Castell Nou. El 1660 s’emprengué la rehabilitació de Jafre i 

poc més tard (1688) se’n restaurà la capella. 
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Figura 7: Església de Jafre en el seu estat actual.  

 

El 1711, segons consta en un Llevador, el nombre de veïns d’Olivella era d’un 

centenar. S’hauria doblat la població respecte al segle XVI. El cadastre de 1725 

confirma l’augment demogràfic (Carbonell, 1990).  

Fou en el segle XVIII, com passà a bona part del Penedès i altres llocs del Principat, 

quan es capgirà l’economia agrícola. Progressivament es passà d’una agricultura 

eminentment cerealística a una on acabarà predominant la viticultura. Entre el segle 

XVIII i el XIX la producció de vins i aiguardents acabarà sent la base de l’economia de 

les masies d’Olivella. Aquest fet és palesat tant per la documentació com per la gran 

quantitat de cups, premses i cellers existents en bona part de les masies d’Olivella. El 

terrassament dels vessants de les muntanyes amb marges de pedra seca en són 

també testimonis.   

En el segle XVIII nous masos van ser construïts dispersos pel territori. És el cas, per 

exemple de la Fassina (fitxa 71), Can Surià (fitxa 51), el Corral Nou (fitxa 55), el Maset 

de Dalt (fitxa 56) i el Maset de Baix (fitxa 57).  
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Època contemporània 

L’any 1833 el rector del poble engegà les obres de construcció d’un molí de vent (fitxa 

2) sobre les runes del castell. A causa de la mort del rector les obres restaren 

inacabades (Carbonell, 1970: 7).  

Amb la venda de vins i aiguardents l’economia dels masos d’Olivella degué veure’s 

molt millorada. Cal recordar que Olivella comptà amb una fassina per la producció 

d’aiguardents (fitxa 71). Sabem que l’any 1849 a Olivella hi havia 295 habitants, que 

l’any 1867 haurien augmentat fins als 485 (Carbonell, 1990). Són els anys, 

segurament, de major esplendor econòmic d’Olivella. 

Durant el segle XIX el nombre de masos a Olivella continuà augmentant. És el cas de 

masos com Can Ramonet (fitxa 50), Mas Llorenç (fitxa 76) o Can Duran (fitxa 81). 

Per contra, la crisi de la fil·loxera de finals del segle XIX acabà ensorrant l’economia de 

bona part dels habitants d’Olivella.  

Disposem d’una descripció del nucli d’Olivella, publicada el 1890 per L’Excursionista i 

reproduïda per en Vicenç Carbonell (1990: 61): “Estan la església y las vint y dua 

cases que forman lo poble. [...]. Té avui dia uns 300 habitants”.  

L’any 1900 la població havia baixat a 349, una xifra encara gens menyspreable 

(Carbonell, 1990). 

El 1936 va ésser incendiada l’església i la casa rectoral. En els fets fou assassinat el 

rector. La darrera refacció de la façana i el campanar és de 1991. 
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2.4. Toponímia d’Olivella 

Segons recull Vicenç Carbonell (2004), el nom d’Olivella podria procedir, segons 

alguns, del mot àrab ‘culíwa’ que vol dir ‘lloc enlairat’ al que se li afegí el sufix diminutiu 

llatí ‘-ella’, és a dir, que  significaria ‘petit turó’ (Balañà, 1989)´. També podria venir de 

‘oliver(u)la’, col·lectiu diminutiu d’‘olivus’. De fet, una olivella (o raspall) (Cneorum 

tricoccon) és un arbust mediterrani que pertany a la família de les cneoràcies que creix 

habitualment en terreny calcari, com el d’Olivella. 

L'escut oficial d’Olivella té el blasonament següent: escut caironat de gules, una clau 

amb la dent a dalt i mirant cap enfora, i un bàcul de bisbe d'or passats en sautor, la 

clau en banda per damunt del bàcul en barra, cantonats al cap d'una creu patent 

d'argent; per timbre una corona mural de poble (vegeu la Figura 2). La clau i el bàcul 

són els atributs de Sant Pere (patró del poble), com a guardià de les portes del Cel i 

primer bisbe de la cristiandat. La creu del damunt és un senyal tradicional de l'escut de 

la localitat; de fet, l'antic castell d'Olivella (del segle X) havia estat una possessió dels 

bisbes de Barcelona. Va ser aprovat el 23 de gener de 1992 i publicat al DOGC 

número 1551 el 5 de febrer del mateix any. 

 
Figura 8: Escut oficial d’Olivella. 
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2.5. El patrimoni Cultural d’Olivella 

En una valoració sintètica i global, es pot dir que a Olivella existeixen algunes àrees i 

elements d’especial interès patrimonial, cultural i natural, ja sigui per la seva qualitat 

arquitectònica o formal, la seva localització o el contrast que ofereixen entre el 

paisatge del voltant. 

En primer lloc, cal destacar el patrimoni arquitectònic d’Olivella. Al municipi existeixen 

algunes mostres d’arquitectura popular, associades a l’activitat agrícola tradicional 

(principalment de vinya), entre les que cal destacar Can Suriol, Can Pau (declarada Bé 

Cultural d’Interès Local), el Palau Novella, el nucli antic d’Olivella i el nucli de Jafre 

(actualment abandonat). També cal destacar el castell d’Olivella, catalogat com a Bé 

Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Encara que actualment es troba derruït, té un gran 

valor com a patrimoni històric i identitari. A més, en estar en un punt elevat del 

municipi, es troba molt exposat visualment. 

A Olivella existeixen únicament dos elements amb protecció legal. Es tracta del castell 

Vell d’Olivella, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (Monument històric, R-I-51-2382 

/ 1135-MH,  22-04-1949) i Can Pau, declarat Bé Cultural d’Interès Local (1024-I, acord 

Ple Consell Comarcal, 17-03-2005).  

Actualment Olivella es regeix urbanísticament pel seu Planejament general, mitjançant 

el Text refós normes urbanístiques planejament general (núm. expedient: 2006 / 

021361 / B, aprovat el 26-07-2006 i publicat el 12-12-2006). Aquest no incorpora un 

Catàleg de Béns a Protegir. 

Amb la propera aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en procés de 

tramitació, s’hi incorporarà el Catàleg de Béns a Protegir. El catàleg estableix diferents 

nivells de protecció, segons les característiques particulars de cada un dels elements a 

protegir, per tal de concretar les condicions especials de protecció de cada un dels 

elements. 

a) Nivell 1: Béns Culturals Interès Nacional: en les seves diferents categories 

tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993, de 30 de 

setembre, del Patrimoni Cultural Català i que correspon a la dels béns d’interès 

cultural definida per la Llei de patrimoni històric espanyol. 

b) Nivell 2: Edificis i elements d’interès arquitectònic i paisatgístic o Béns Cultural 

d’Interès Local (BCIL): elements catalogats sotmesos a les condicions 
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generals. de protecció que aquestes Normes Urbanístiques determinen per al 

Catàleg. 

c) Nivell 3: Espais de Protecció Arqueològica: protegits per la Llei 9/1993, de 30 

de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

Si no hi ha modificacions sobre la versió, encara no aprovada, s’hi incorporaran un 

total de 23 elements. Aquest document té per objecte evitar que es destrueixin 

testimonis d’arquitectura de notòria qualitat de diferents èpoques, i que es perdin 

valors històrics i culturals a causa de la transformació d'aquestes construccions. La 

legislació que protegeix aquests elements són, des del punt de vista del planejament 

urbanístic, la Llei 2/2002 d'Urbanisme, de 14 de març i el Decret 1/2010, de 3 d'agost, 

Text refós de la Llei d'urbanisme. Des del punt de vista patrimonial, la Llei 9/1993 del 

Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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2.6 Els equipaments patrimonials  

A Olivella hi ha diferents espais patrimonials els quals estan en estreta relació amb el 

parc del Garraf.  

 Centre Cultural "La Sala" (c. Major, s/n)  

És un equipament gestionat en conveni entre l'Ajuntament d'Olivella i el parc del 

Garraf. Està gestionat en contracte per una empresa privada. Ofereix informació, 

itineraris i activitats diverses del parc del Garraf. S'hi poden adquirir publicacions i 

productes artesanals del Parc del Garraf. 

Antiga masia vitivinícola, prop d'Olivella, rehabilitada com a escola de natura per a 

estades de curta durada. Les activitats pedagògiques que s'hi organitzen tenen 

l'objectiu d'aprofundir en el coneixement del medi natural i l'establiment humà en el que 

ara és el Parc del Garraf. Es realitzen programes pedagògics per a centres 

d'ensenyament, estades de 3 i 5 dies, de caps de setmana i vacances per a esplais, 

entitats diverses i grups familiars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Can Grau, on trobem l’Escola de Natura i l’Observatori Astronòmic del Garraf.  
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 Escola de Natura de Can Grau (camí d'Olivella a Plana Novella, Km 3,5) 

És un equipament propietat de la Diputació de Barcelona, gestionat en règim de 

concessió administrativa per Fundesplai-Fundació Catalana de l’Esplai. Té una 

capacitat per a 52 places, quatre d'elles adaptades a persones amb discapacitats 

motrius. Totes les habitacions tenen lliteres. Disposa d'un menjdor per a 100 persones.  

L'edifici té calefacció i aigua calenta. Hi ha dues aules de natura i una sala polivalent 

de 80 m2. Disposa d'aparcament per a cotxes i autocars. En els entorns, hi ha vinya, 

hort, herbes remeieres i fruiterar, un itinerari sensorial adaptat a persones amb 

discapacitat visual, un observatori d'ocells i una bassa naturalitzada. 

 Observatori Astronòmic del Garraf (camí d'Olivella a Plana Novella, Km 3,5) 

Emplaçat just al costat de l’Escola de Natura de Can Grau, en aquest observatori s’hi 

fan sessions públiques de cap de setmana i observacions a hores concertades. 

L'equip de l'Observatori Astronòmic del Garraf en col·laboració amb Fora d'Òrbita, 

ofereix al llarg de l'any un seguit d'activitats d'Astronomia assequibles a tots els 

públics. Representen per a molts, el primer contacte amb la pràctica d'observació 

astronòmica. De forma amena i didàctica s’hi aprèn a observar el cel, a interpretar els 

seus moviments bàsics i a identificar els astres. Les sessions de divulgació s'ajuden 

d'un modern planetari digital Digitarium, la instal·lació del qual va ser fruit de la 

col·laboració OAG-Fora d'Òrbita, per tal de completar i innovar l'oferta del centre en els 

programes Divulgació i Didàctica. Digitarium és una potent eina de simulació que 

permet recórrer el cel des de l'antiguitat al futur, des dels horitzons del Garraf als de 

qualsevol altre lloc de la Terra, així com situar-se sobre la superfície de la Lluna.  
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2.7 Anàlisi Global. Valoració del patrimoni cultural i natural d’Olivella  

El Mapa de Patrimoni Cultural d’Olivella ha recollit 320 elements patrimonials. A 

continuació descrivim de manera abreujada el resultat del Mapa de Patrimoni. Es 

relacionen les característiques més destacades dels béns patrimonials de cadascuna 

de les tipologies localitzades al municipi. 

2.7.1 Patrimoni immoble 

Edificis 

Sota aquesta tipologia s’ha inventariat 173 elements. Cal tenir en compte que, 

d’aquests, 133 corresponen a barraques de pedra seca, fitxades com a elements 

repetitius. 17 fixes més corresponen a forns de calç. Més endavant tractarem aquest 

valuós conjunt etnològic. 

A diferència del que passa en altres municipis, a Olivella els edificis fitxats (23, deixant 

a banda les barraques de pedra seca i els forns de calç), no es concentren en el nucli 

històric (fitxat com a conjunt arquitectònic), sinó que es distribueixen de forma 

disseminada per tot el terme municipal. L’orografia i el caràcter agropecuari del 

municipi han esdevingut al llarg dels segles un factor determinant per a una dispersió 

del poblament. Es tracta majoritàriament de masos que, repartits pel territori, han 

explotat els recursos que els oferia. Molts d’aquests edificis, d’obra popular, 

comptaven amb una part residencial i annexos destinats a activitats productives: 

cellers, cups, corts, corrals, etc. Una part essencial per la supervivència d’aquests 

centres productius han estat els pous, cisternes i aljubs, omnipresents entorn les 

cases. Seria també el cas d’alguns dels conjunts arquitectònics, dels que parlarem 

més endavant. 

Menció a banda mereixen, com hem comentat, els edificis d’interès etnològic: són, 

bàsicament, les barraques de pedra seca, els forns de calç, les pletes i els corrals. 

Amb 133 exemplars, les barraques de pedra seca són sens dubte els elements 

importants a nivell quantitatiu dins d’aquesta tipologia, i per aquesta raó han estat 

tractats, al Mapa de Patrimoni, com a elements repetitius. Són una mostra important 

del caràcter agrícola del municipi. Cal destacar la tasca d’inventariat que s’ha dut a 

terme des del projecte Wikipedra (http://wikipedra.catpaisatge.net), desenvolupat per 

l’Observatori del Paisatge amb la col·laboració de l’associació Drac Verd, el Parc del 

Pirineu Català, experts i altres entitats que vetllen pel patrimoni de la pedra seca. El 

següent element important des del punt de vista quantitatiu el conformen els forns de 
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calç. Amb 17 forns fitxats es mostra que a Olivella la producció de calç fou un recurs 

utilitzat amb freqüència. El context calcari del massís en què s’emplaça el municipi, 

unit a la dificultat del transport de materials a través de les muntanyes, devia 

esperonar la producció local. Un altre tipus d’edificis que denoten el marcat caràcter 

agropecuari d’aquest municipi el conformen els corrals, com el Corralot (fitxa 146), el 

corral de l’Angeló (fitxa 135) o el corral del Pou Nou (fitxa 141) i les pletes, com la de 

Can Grau (fitxa 95) o les del puig de la Mola (fitxa 3) i la de la Cova del Corral de les 

Piques (fitxa 6), fitxades aquestes darreres com a jaciment arqueològic. Corrals i 

pletes, juntament amb les carrerades, tractades més endavant, mostren com la 

ramaderia transhumant tingué també un rellevant paper a Olivella.  

Com és habitual en molts centres urbans, l’església té una presència urbana 

destacada. En el cas d’Olivella, l’església parroquial de Sant Pere i Sant Feliu (fitxa 

58), d’estil barroc sobre, segurament, un temple anterior, ha exercit un paper de 

centralitat en el nucli històric. Ja fora del nucli, a redós del castell, hi trobem l’antiga 

església romànica de Sant Pere del Castellvell, enderrocada i fitxada com a jaciment 

junt amb el Castell Vell (fitxa 1).  

 

Figura 10: Església parroquial de Sant Pere i Sant Feliu. 
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Conjunts arquitectònics 

El Mapa de Patrimoni Cultural d’Olivella inclou el que hem considerat un total de 20 

conjunts arquitectònics.  

Un d’aquests elements és el nucli històric d’Olivella (fitxa 53), crescut entorn del que 

fou el Castell Nou d’Olivella (fitxa 93) i l’església parroquial (fitxa 58) a partir del segle 

XIII. 

Un altre conjunt és el de l’antic vilatge de Jafre (fitxa 70), el qual també tingué origen 

en el castell o casa del baró i l’església, a partir del segle XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: El nucli de Jafre. 

 

El nombre més gran d’aquest conjunt el formen 16 grans masos, molts d’ells amb una 

gran història al darrera, fet que ha comportat el creixement de diferents cossos i 

edificacions al voltant del mas primigeni. Alguns del més grans i antics, d’origen 

medieval (segles XIII-XIV), serien Can Pau (fitxa 49), Can Suriol (fitxa 52), Mas 

Bargalló (fitxa 75) o Les Piques (fitxa 73). La tradició pairalística, d’arrels medievals i 

modernes, lluny de desaparèixer amb l’entrada al món contemporani, al segle XVIII viu 

un nou impuls arran de la plantació i expansió del conreu de vinya i el comerç de vi. 

Algunes d’elles ens han arribat amb una quantitat d’elements relacionats amb la 
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viticultura, signe de distinció d’aquest territori. Així, és habitual que aquestes masies 

tinguin dependències i màquines relacionades amb l’elaboració del vi: celler, cups, 

premses, trepitjadores i en general, eines relacionades amb l’economia vitivinícola. És 

el cas, per exemple, de Can Suriol (fitxa 52) i la seva important col·lecció d’objectes de 

celler i rural (fitxa 182), que la doten de gran valor cultural i patrimonial.  

Un altre conjunt arquitectònic, que destaca tant per la seva arquitectura, el seu interior 

i la seva evolució dins la història contemporània és la Plana Novella (fitxa 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: La Plana Novella. 

 

Elements arquitectònics 

Entre els 32 elements que conformen aquesta tipologia destaquen dos grans grups. 

D’una banda els rellotges de sol, dels quals s’han comptabilitzat 13 exemplars. 

Aquests es troben majoritàriament a les façanes de les masies disperses pel municipi. 

L’altre gran grup el conformen els pous, els quals en molts casos disposen 

d’estructures associades com a safareigs (com els de Can Suriol, fitxes 165 i 168; o el 

de la plaça de l’Església, fitxa 170) o sínies (com la de Can Duran, fitxa 80). Ambdós 

elements estan clarament associats a l’entorn rural i al poblament dispers d’Olivella a 

partir de masos pràcticament autosuficients.    
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També formen part d’aquest grup els grans marges de pedra seca Cal Suriol (fitxa 

134) i de Can Muntaner (fitxa 164), les cisternes del camí de Santa Susanna (fitxa 313) 

i del Corral de l’Angeló (fitxa 136) i la resclosa de la Fassina (fitxa 143).  

Jaciments arqueològics 

Al terme municipal d’Olivella es comptabilitzen 8 jaciments arqueològics. Més de la 

meitat d’aquests se situen en cavitats en les quals hi trobem traces d’ocupacions i/o 

enterraments que daten, sobretot, de la prehistòria recent. És el cas de l’avenc de Can 

Suriol (fitxa 4), l’avenc del Montnàs (fitxa 5), la cova del Corral de les Piques (fitxa 6), 

la cova del Tramper (fitxa 7) i la cova Xaro (fitxa 8). Al puig de la Mola (fitxa 3), tot 

apunta que s’hi construí una gran pleta que podria datar de la primera edat del ferro 

(com s’ha comprovat arqueològicament en altres llocs similars del massís del Garraf), 

amb reutilitzacions posteriors. Finalment completen aquesta tipologia dos castells: el 

castell Vell d'Olivella (fitxa 1) i el castell Nou d’Olivella (fitxa 93). Si al primer deu el seu 

origen el terme municipal, del segon n’és deutor el nucli històric del municipi.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Cova del corral de les Piques. 

 

Obra civil  

Els 12 elements que han estat recollits en aquest apartat tipològic es reparteixen, a 

parts iguals, en tres grups, tots ells lligats al desplaçament de les persones per un 

territori accidentat. Trobem, d’una banda els camins històrics (4 elements) i les 

carrerades (4 elements més), i de l’altra els ponts (amb 4 exemplars). Gràcies a ells 

s’estructura el territori i ha anat creixent el municipi. 
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2.7.2 Patrimoni moble 

Elements urbans 

Els 3 béns agrupats en aquesta categoria, destinats a un ús ornamental, es troben 

emplaçats a la via pública, dos al nucli antic i un a la urbanització de Mas Milà. Els dos 

primers són antics elements relacionats amb l’església, ara exposats davant d’aquesta 

(fitxes 318 i 319). L’altre és l’escultura “Margalló”, situada a la plaça de Catalunya (fitxa 

132). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Escultura “Margalló”. 

 

Objectes 

Dos dels tres objectes fitxats es troben a l'Ajuntament d’Olivella. Es tracta de dues 

escultures (fitxes 178 i 179), fruit d’una exposició realitzada l'any 2004 dedicada a 

l'escultura africana contemporània, concretament als mestres escultors de Zimbabwe. 

L’altre consisteix en el conjunt de campanes del campanar de l’església parroquial 

(fitxa 181). 

Col·leccions 

Formen part de les col·leccions que podem atribuir al municipi els objectes procedents 

d’Olivella dipositats en els museus de Vilanova i la Geltrú (museu Victor Balaguer, fitxa 
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171) i de Vilafranca del Penedès (Vinseum, fitxa 161). Es tracta majoritàriament de 

materials arqueològics, si bé en el de Vilafranca s’hi dipositen també materials 

paleontològics i ornitològics. Una altra fitxa d’aquesta tipologia és la col·lecció de 

pintura de Ajuntament d’Olivella (fitxa 180).  

 

2.7.3 Patrimoni documental 

Fons documental 

Sota aquesta tipologia s’han inventariat vuit fons documentals. Un està dipositat a 

l’església parroquial (fitxa 111). S’hi conserven llibres folrats en pergamí, feixos lligats 

de manuscrits i llibres o llibretes en pergamí. L’arc cronològic va des del segle XVI 

(1530 és el document més antic referenciat), fins els anys 20 del segle XX.  

En biblioteques i arxius de fora del municipi es conserven també diversos pergamins 

que permeten conèixer fragments de la història remota d’Olivella (segles XII-XVII). És 

el cas de l’Arxiu de Santa Maria de Mataró (fitxa 114), l’Arxiu històric de Vilassar de 

Dalt (fitxa 120), la Biblioteca de Catalunya (fitxa 115) i la Biblioteca museu Victor 

Balaguer (fitxa 162). 

 

2.7.4 Patrimoni immaterial 

Manifestacions festives 

S’ha inclòs en el Mapa de Patrimoni d’Olivella un únic element pertanyent a aquesta 

tipologia: la Festa Major (fitxa 183). Com a tots els pobles, viles i ciutats, la Festa Major 

és la manifestació que aglutina pràcticament tots els elements del folklore i les 

tradicions populars del municipi, especialment pel que fa a figures del bestiari 

tradicional i als balls. A Olivella se celebra entorn al dia 29 de juliol en honor als seus 

patrons Sant Pere i Sant Fèlix. Els balls propis del poble participen en una cercavila. 

Són els gegants, que tenen nom propi, el Perot i la Xurra són noms de cases antigues 

d’Olivella. El Drac d’Olivella imita al de Sitges; colla de timbalers i colla de diables, i 

bastoners. La Festa Major consta de pregó, tronada i cercavila i lectura dels versos 

dels diables d’Olivella. La resta del programa són actes habituals a les festes majors 

populars de Catalunya: ofici de festa major, ballada de sardanes, havaneres o tir el 

plat. La festa Major està organitzada per l’Ajuntament d’Olivella, una comissió de 

festes i les associacions de veïns i veïnes de totes les urbanitzacions. 
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Música i dansa 

S’ha inclòs dues cançonetes (fitxes 104 i 105) dins d’aquesta categoria. Ambdues van 

ser incloses en l’obra de Pere Sadurní (2000-2001) i eren populars al municipi als 

segles XIX i XX. 

Costumari 

Hem detectat a Olivella tres elements pertanyents a aquesta tipologia. Es tracta d’una 

oració religiosa a la Mare de Déu del Roser (fitxa 108). També hem inclòs en aquest 

apartat una oració supersticiosa per curar l’erisipela o foc de Sant Antoni (fitxa 110). 

Finalment hem fitxat com a costumari una tradició nadalenca d’Olivella consistent en 

deixar anar ocells que voletejaven per l’església mentre el cor cantava les matines la 

nit de Nadal (fitxa 106). 

 

2.7.5 Patrimoni natural 

Zones d’interès natural 

Dins d’aquesta categoria, la segona amb un major nombre d’elements fitxats darrera 

els edificis, s’hi ha inventariat un conjunt de 46 elements força heterogeni. 

Quantitativament l’element més nombrós són els avencs (13 fitxats), les coves (13 

fitxades) i les balmes (2 fitxades). L’emplaçament d’Olivella enmig del massís càrstic 

del Garraf és un fet determinat de cara a justificar l’existència d’un gran nombre de 

cavitats dins del terme municipal. 

La mateixa geologia que ha conformat les cavitats és també la que ha afavorit la 

formació de nombroses fonts, mines i surgències a Olivella. Se n’ha fitxat vuit, algunes 

de les quals amb elements arquitectònics per embellir l’espai o facilitar la captació i 

emmagatzematge de l’aigua en un paratge esquerp. Hi trobem, d’una banda, tres 

jaciments paleontològics (fitxes 42, 43 i 44). 

S’han fitxat també diferents espais naturals, com pel seu interès ecològic i paisatgístic 

en sí i/o com a zones protegides. És el cas del Parc Natural del Garraf (fitxa 37), el 

massís del Garraf (fitxa 40), els LIC i ZEPA Serres Litoral Central (fitxa 41), la riera de 

Begues (fitxa 38) i el refugi de fauna salvatge de la Plana Novella (fitxa 150). D’un 

interès més local són els espais del Barret del Rector (fitxa 39) i el Navà i els Pivens 

(fitxa 148). 
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Espècimens botànics singulars 

En aquesta categoria hi trobem dues grans oliveres centenàries (fitxes 316 i 317). 

Situades avui al costat del carrer de l’Olivera de la urbanització de Can Surià, 

antigament haurien format part d’una zona conreada. Avui articulen i donen caràcter a 

l’espai, alhora que recorden el seu origen agropecuari, segurament lligat al mas que 

dóna nom a la urbanització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Olivera centenària (1) de Can Surià. 
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2.7.6 Resum gràfic 

Per concloure l’anàlisi global assenyalem a continuació alguns dels resultats més 

destacats mitjançant algunes gràfiques. En elles s’indica el nombre d’elements sobre 

el total (valor) de cada categoria, així com el percentatge que representa.  

 

 

Figura 16: Àmbits del Patrimoni. 

 

En aquesta primera gràfica (vegeu Figura 16) podem observar que el 77 % dels 

elements patrimonials fitxats, 245 concretament, corresponen a l’àmbit del patrimoni 

immoble. A molta distància trobem el patrimoni natural, que suposa el 15 % dels 

elements fitxats (48 elements). El 8 % restant se’l reparteixen el patrimoni moble (3 %; 

10 elements), el patrimoni immaterial (3 %; 9 elements, i el patrimoni documental (2 %; 

8 elements). Així, la conclusió és clara: el patrimoni d’Olivella es fonamenta 

essencialment en els seus elements immobles, és a dir, patrimoni construït. Aquesta 

és una tendència habitual a la majoria dels municipis.  

De totes maneres, atenent al fet de que un gran nombre del patrimoni immoble 

d’Olivella el conformen elements etnològics com les barraques de pedra seca (133 

elements) i els forns de calç (17 elements), hem fet l’exercici de quantificar els àmbits 

del patrimoni sense els elements d’aquestes dues tipologies (vegeu Figura 17). 
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Figura 17: Àmbits del Patrimoni excloent les barraques de pedra seca i els forns de calç. 

 

En la gràfica anterior podem veure com tot i no incloure les barraques de pedra seca i 

els forns de calç en les anàlisis, el patrimoni immoble continua essent el majoritari (56 

%), doblant al patrimoni natural (28 %), que és el que el segueix quantitativament. 

D’altra banda, si analitzem les tipologies concretes dels elements fitxats podem veure 

que els elements patrimonials s’engloben majoritàriament dins de dues grans 

tipologies: els edificis, amb un 54 % (173 elements), seguit per les zones d’interès, 

amb 46 fitxes (14 %) (vegeu Figura 18). Si bé el predomini de la tipologia “edificis” és 

habitual en la major part dels Mapes de Patrimoni, com hem comentat, les barraques 

de pedra seca i, en menor mesura els forns de calç, tenen un pes molt important en 

aquest Mapa de Patrimoni Cultural. Aquests dos tipus d’edificis estan estretament 

relacionats amb el massís calcari  en què se situa el municipi d’Olivella. Les barraques 

de pedra seca i els forns de calç suposen una manera d’adaptar-se i transformar un 

entorn força inhòspit en benefici propi.   
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Figura 18: Tipologia del Patrimoni. 

De totes maneres hem tornat a fer l’exercici d’analitzar les dades extraient de la mostra 

aquests dos elements. El resultat, en aquest cas, sí que es veu alterat 

significativament (vegeu Figura 19). 

 

 

 

Figura 19: Tipologia del Patrimoni. 
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Sense les barraques i els forns de calç són les zones d’interès la categoria que esdevé 

predominant, amb 46 fitxes (27 %) passa per davant dels elements arquitectònics (32 

fitxes; 19 %) i els edificis, que amb 23 fitxes passen a suposar el 14 % dels elements 

fitxats. 

Novament la reflexió que ens provoca aquesta anàlisi és que la situació del municipi 

en un entorn natural càrstic fa que es dispari la presència de cavitats (avencs, coves i 

balmes) i en menor mesura de fonts i surgències en comparació amb altres municipis 

de la província de Barcelona. 

El mateix passaria si analitzem els elements arquitectònics, que en bona part estan 

estretament lligats al sistema d’explotació del territori en forma de masos. La quantitat 

de pous i de rellotges de sol localitzats són directament proporcionals al gran nombre 

d’explotacions agropecuàries que existeixen i han existit al terme municipal d’Olivella.  

En definitiva, és el territori, la geologia i els seus paisatges els que fan aflorar un tipus 

de patrimoni estretament vinculat a ells, el qual singularitza el Mapa de Patrimoni 

d’Olivella. Els masos d’Olivella (que trobem com a edificis i com conjunts 

arquitectònics), i les adaptacions a la natura per, des d’aquests, explotar el territori, 

han marcat el tarannà cultural del municipi. Barraques i marges de pedra seca, 

omnipresents en el paisatge, així com pous, sínies, rellotges de sol, etc., marquen un 

caràcter singular a Olivella. Alhora, les cavitats i les fonts, així com les grans rieres 

(com la de Begues) proporcionen una riquesa natural i ecològica intrínseca al massís 

del Garraf.    

Darrera dels edificis, zones d’interès, elements arquitectònics i conjunts arquitectònics, 

trobem l’obra civil. Aquesta tipologia que aporta 12 fitxes (4 %). Entre aquestes trobem 

bàsicament carrerades, camins històrics i ponts. Tots aquests elements estan vinculats 

a l’estructuració viària pel territori, en uns paratges on la mobilitat de persones i 

animals no ha estat fàcil fins inicis del segle XX, amb la construcció de les carreteres 

actuals. L’orografia escarpada i les rieres que en els moments de pluges poden 

esdevenir obstacles insalvables han limitat la mobilitat dels veïns. 

Per darrera d’aquestes tipologies hi trobem, amb 8 fitxes cadascun, els jaciments 

arqueològics i el fons documental (3 % respectivament). Una i altra categoria són 

elements indispensable per conèixer l’origen d’Olivella. Aquests elements ens aporten 

llum en el passat remot del municipi, alhora que serveixen per poder arrelar i donar 

sentiment de pertinença als veïns del municipi. És d’especial interès el castell Vell 

d’Olivella, una fita visible, a més, des de bona part del municipi. 
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En darrer lloc trobem les col·leccions (4 fitxes) i el costumari, la tradició oral, els 

objectes i els elements urbans (amb 3 fitxes cadascun), que ronden l’1 % de la seva 

representació, respectivament. La música i dansa (2 fitxes) i les manifestacions 

festives (1 fitxa) tanquen la llista. 

 

Cal tenir en compte dos factors què són importants a l’hora de valorar el patrimoni i l’ús 

que se’n pugui fer. En primer lloc, la titularitat, o propietat de l’element o de l’espai en 

què s’ubica.  

 

 
Figura 20: Distribució de la propietat dels elements recollits en el present Mapa de Patrimoni. 

 

En la gràfica anterior (vegeu Figura 202) s’observa que la major part (80 %) d’elements 

patrimonials d’Olivella són de titularitat privada. Que el 20 % dels elements siguin de 

titularitat pública, significa que l’Ajuntament d’Olivella disposa d’un nombre d’elements 

patrimonials sobre els quals pot estudiar línies d’actuació i potenciació de manera 

directa; més si es té en compte que part d’aquests béns corresponen a patrimoni 

immaterial (festes, música...) o com a molt a obra pública (camins i ponts) i elements 

urbans (monuments), els quals tenen, però, una important presència a la via pública. 

                                                

2 No s’han comptabilitzat les barraques de pedra seca, per tractar-se d’elements repetitius. 
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Destaca, entre els elements de titularitat pública, el castell Vell d’Olivella, propietat de 

la Diputació de Barcelona.  

Així, un 80% del patrimoni (154 elements) és de titularitat privada. Aquesta és una 

dada significativa per plantejar-se possibles acords i/o col·laboracions conjuntes entre 

l’Ajuntament i els propietaris sobre l’aprofitament d’aquests elements en l’àmbit del 

desenvolupament cultural municipal. 

Elements com algunes de les zones d’interès natural es troben en propietats privades, 

però cal tenir en compte que l’actuació sobre aquests béns està regulada per una 

legislació que defineix els drets i deures d’aquests propietaris. 

 

Juntament amb la titularitat, l’estat de conservació és un factor fonamental per a poder 

elaborar un pla de viabilitat per l’aprofitament dels recursos patrimonials. 

Com es pot veure a la Figura 213 cal dir que no s’han comptabilitzat les barraques de 

pedra seca, per tractar-se d’elements repetitius. Un 67 % dels béns fitxats (127 

elements), presenten un bon estat de conservació, mentre que un 20 % (37 elements) 

el presenten regular i un 13 % (25 elements) estan mal preservats.  

Aquestes xifres, lluny d’incitar a una posició acomodatícia pel fet de tenir més de la 

meitat dels béns fitxats en bon estat, haurien de servir per orientar els esforços en 

reflexió i recursos que evitin que els elements ara considerats en la categoria de 

conservació regular o bo passin a engrandir el grup dels considerats dolents. 

En aquest sentit resulta evident assenyalar que el temps és un factor vital per tal 

d’aturar el deteriorament de la manera més eficaç possible. La conservació preventiva 

i les tasques de restauració s’han de tenir en compte si no es volen perdre 

irremissiblement. Cal tenir present en aquesta reflexió l’emblemàtica capella de Sant 

Joan del Pla, ara de titularitat municipal a la que urgeix continuar les tasques de 

consolidació i restauració. 

 

                                                

3 No s’han comptabilitzat les barraques de pedra seca, per tractar-se d’elements repetitius. 
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Figura 21: Estat de conservació dels béns patrimonials. 

 

Cal destacar el fet que dels 25 elements que s’inclouen en la categoria amb un mal 

estat de conservació, 17 són masos o corrals (edificacions conjunts arquitectònics). 

Aquest fet es deriva de l’abandó del camp i de les tasques agropecuàries en diferents 

moments de crisi, especialment durant els segles XIX i XX. L’abandó d’aquestes 

masies o corrals té una derivada secundària que suposa l’abandonament en la majoria 

dels casos dels camps de conreu i de les zones de pastura que s’hi associaven. 

Aquest fet és important ja que en un context de massís muntanyós, les zones 

conreades o de pastura contribueixen a crear un mosaic que facilita l’augment de la 

biodiversitat i la reducció del risc de que es produeixin grans incendis.  

 

Seguint en la mateixa línia, la protecció dels béns patrimonials és una de les principals 

mesures que es poden adoptar per tal d’evitar la degradació o fins i tot la desaparició 

d’aquests (vegeu Figura 22). 
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Figura 22: Estat de protecció dels béns patrimonials. 

 

Com malauradament és habitual, la major part dels béns patrimonials del municipi no 

disposen de cap tipus de protecció, ni legal ni física. Val a dir que en el moment en el 

què es redactava aquest treball s’estava ultimant l’aprovació d’un nou Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal. Amb l’aprovació d’aquesta eina, a través de la qual es 

protegeixen i regulen els usos de força espais d’interès, la gràfica que mostra l’estat de 

protecció dels béns patrimonials canviarà sensiblement. Abans de l’aprovació del nou 

POUM, un 95 % (175 elements) dels béns d’Olivella estan absolutament mancats de 

protecció. A banda del Pla d’Ordenació, doncs, caldrà marcar-se unes línies d’actuació 

que permetin millorar aquest aspecte, tant per la via de la protecció legal (catalogació, 

declaració de BCIL, etc.), com de la protecció física d’aquells elements què ho 

requereixin.  

Pel que fa a la cronologia dels béns recollits al Mapa de Patrimoni (vegeu Figura 23), 

veiem que 75 elements (47 %) són datables en època moderna (segles XVI-XVIII) i 53 

(33 %) corresponen a l’època contemporània (segles XIX-XX). La suma d’aquestes 

dues categories proporciona un resultat de que el 80 % dels elements és posterior al 

segle XVI. Podem atribuir aquesta concentració al fet de que aquest són els segles de 

la màxima expansió de les masies, cerealístiques i, sobretot, vitivinícoles. Ja hem vist 

que a Olivella aquest és el tipus de poblament predominant fins al tercer quart del 

segle XX, quan el creixement de les urbanitzacions canvià  per sempre aquest model. 
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Segueixen a les categories anteriors la prehistòria (16 elements i 10 % del total) i l’edat 

mitjana (12 elements i 7 % del total). En aquestes dues èpoques el poblament en una 

zona muntanyosa com la del terme municipal d’Olivella tingué també certa 

importància. Són més residuals els elements d’època protohistòrica (3 elements, 2 % 

del total) i romana (1 element; 1 % del total). 

 

 
Figura 23: Distribució cronològica dels béns patrimonials fitxats a Olivella. 
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3. Resultat del Mapa de Patrimoni. Llistats dels elements patrimonials  

 

Mapa del Patrimoni Cultural – Llistat per numeració 
 

Núm. Codi Àmbit Denominació Tipologia 

1 1.4 Patrimoni immoble Castell Vell d'Olivella Jaciment arqueològic 

2 1.1 Patrimoni immoble El Molí del Rector Edifici 

3 1.4 Patrimoni immoble Puig de la Mola Jaciment arqueològic 

4 1.4 Patrimoni immoble Avenc de Can Suriol Jaciment arqueològic 

5 1.4 Patrimoni immoble Avenc del Montnàs Jaciment arqueològic 

6 1.4 Patrimoni immoble Cova del Corral de les Piques Jaciment arqueològic 

7 1.4 Patrimoni immoble Cova del Tramper Jaciment arqueològic 

8 1.4 Patrimoni immoble Cova Xaro Jaciment arqueològic 

9 5.1 Patrimoni natural Avenc de Can Ramonet Zona d'interès 

10 5.1 Patrimoni natural Avenc de la carena del Montnàs Zona d'interès 

11 5.1 Patrimoni natural Avenc de la Nubet Zona d'interès 

12 5.1 Patrimoni natural Avenc de la Penya Embassada Zona d'interès 

13 5.1 Patrimoni natural Avenc de la Plana Novella Zona d'interès 

14 5.1 Patrimoni natural Avenc del Camí Zona d'interès 

15 5.1 Patrimoni natural Avenc del Cenyidor 1 Zona d'interès 

16 5.1 Patrimoni natural Avenc del Cenyidor 2 Zona d'interès 

17 5.1 Patrimoni natural Avenc del Cenyidor 3 Zona d'interès 

18 5.1 Patrimoni natural Avenc del Donut Zona d'interès 

19 5.1 Patrimoni natural Avenc dels Esquelets Zona d'interès 

20 5.1 Patrimoni natural Avenc dels Sitgetans Zona d'interès 

21 5.1 Patrimoni natural Avenc Prat de la Riba Zona d'interès 

22 5.1 Patrimoni natural Balmes del Puig de la Mola Zona d'interès 

23 5.1 Patrimoni natural Balmes dels Esquelets Zona d'interès 

24 5.1 Patrimoni natural Cova de Can Muntaner Zona d'interès 

25 5.1 Patrimoni natural Cova de la Figuera Zona d'interès 

26 5.1 Patrimoni natural Cova del Lledoner 1 Zona d'interès 

27 5.1 Patrimoni natural Cova del Lledoner 2 Zona d'interès 

28 5.1 Patrimoni natural Cova del Montnàs Zona d'interès 

29 5.1 Patrimoni natural Cova d'en Duran Zona d'interès 

30 5.1 Patrimoni natural Cova d'en Nevar Zona d'interès 

31 5.1 Patrimoni natural Cova Estreta Zona d'interès 

32 5.1 Patrimoni natural Cova Fumada de Penya Embassada Zona d'interès 

33 5.1 Patrimoni natural Cova Penjada de Penya Embassada Zona d'interès 

34 5.1 Patrimoni natural Coveta de Jafre Zona d'interès 

35 5.1 Patrimoni natural Coveta dels Penyals Zona d'interès 

36 5.1 Patrimoni natural Les Covetes Zona d'interès 

37 5.1 Patrimoni natural Parc Natural del Garraf Zona d'interès 

38 5.1 Patrimoni natural Riera de Begues Zona d'interès 
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Núm. Codi Àmbit Denominació Tipologia 

39 5.1 Patrimoni natural El Barret del Rector Zona d'interès 

40 5.1 Patrimoni natural Massís del Garraf Zona d'interès 

41 5.1 Patrimoni natural LIC i ZEPA Serres Litoral Central Zona d'interès 

42 5.1 Patrimoni natural Jaciment paleontològic de La Roqueta I Zona d'interès 

43 5.1 Patrimoni natural Jaciment paleontològic de La Roqueta II Zona d'interès 

44 5.1 Patrimoni natural Jaciment paleontològic de Can Milà Zona d'interès 

45 1.2 Patrimoni immoble Cal Muntaner / cal Montaner / mas Domènec. Conjunt arquitectònic 

46 1.2 Patrimoni immoble Can Camps Conjunt arquitectònic 

47 1.2 Patrimoni immoble Can Grau Conjunt arquitectònic 

48 1.2 Patrimoni immoble Can Marcer Conjunt arquitectònic 

49 1.2 Patrimoni immoble Can Pau Conjunt arquitectònic 

50 1.2 Patrimoni immoble Can Ramonet Conjunt arquitectònic 

51 1.1 Patrimoni immoble Can Surià Edifici 

52 1.2 Patrimoni immoble 
Can Suriol / Mas de la Roca / Casa Raventós de 

la Ro a / Ca l’A o 
Conjunt arquitectònic 

53 1.2 Patrimoni immoble Nu li a ti  d’Olivella Conjunt arquitectònic 

54 1.2 Patrimoni immoble Casa Nova / La Creu Conjunt arquitectònic 

55 1.2 Patrimoni immoble Corral Nou / La Casa Petita Conjunt arquitectònic 

56 1.2 Patrimoni immoble El Maset de Dalt / Maset de Liona / els Masets Conjunt arquitectònic 

57 1.1 Patrimoni immoble El Maset de Baix / els Masets Edifici 

58 1.1 Patrimoni immoble Església parroquial de Sant Pere i Sant Feliu Edifici 

59 1.1 Patrimoni immoble 
Forn de calç del Monàs  / Forn de calç del 

Monars 
Edifici 

60 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del pont del Monar Edifici 

61 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç de can Suriol Edifici 

62 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç de Cal Gavarró Edifici 

63 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç dels Turiols Edifici 

64 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del fondo de Querol  1 Edifici 

65 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del fondo de Querol  2 Edifici 

66 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del fondo de Querol  3 Edifici 

67 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del fondo de Querol  4 Edifici 

68 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del Turó de la Roqueta Edifici 

69 1.1 Patrimoni immoble La Bassa Nova / Corral dels Penyals Edifici 

70 1.2 Patrimoni immoble Jafre / Jafra / Part de Dalt / la Capella Conjunt arquitectònic 

71 1.1 Patrimoni immoble La Fassina Edifici 

72 1.2 Patrimoni immoble La Plana Novella / Palau Novella Conjunt arquitectònic 

73 1.2 Patrimoni immoble Les Piques Conjunt arquitectònic 

74 1.2 Patrimoni immoble Mas de Lio a / Mas de l’Alio a Conjunt arquitectònic 

75 1.2 Patrimoni immoble Mas Bargalló / Son Siurell Conjunt arquitectònic 

76 1.1 Patrimoni immoble Mas Llorenç Edifici 

77 1.1 Patrimoni immoble Mas Milà / La Crivillera Edifici 

78 1.1 Patrimoni immoble Mas Morsell / Mas Murgell Edifici 

79 1.2 Patrimoni immoble Mas Vendrell Conjunt arquitectònic 
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Núm. Codi Àmbit Denominació Tipologia 

80 1.3 Patrimoni immoble 
Sínia de can Duran / Pou de Can Duran / Molí 

de can Muntaner 
Element arquitectònic 

81 1.2 Patrimoni immoble Can Duran / Mas Guinart Conjunt arquitectònic 

82 1.3 Patrimoni immoble Cal Fuster Element arquitectònic 

83 1.1 Patrimoni immoble Can Macià Edifici 

84 1.1 Patrimoni immoble La Roqueta Edifici 

85 1.3 Patrimoni immoble Pou de la Vinya Element arquitectònic 

86 1.1 Patrimoni immoble Can Madrones Edifici 

87 1.2 Patrimoni immoble El Raurell Conjunt arquitectònic 

88 1.1 Patrimoni immoble Mas del Puig de Montombra Edifici 

89 1.1 Patrimoni immoble Els Pelagons de Dalt Edifici 

90 1.1 Patrimoni immoble Masia del Rector Edifici 

91 1.1 Patrimoni immoble La Mesquita Edifici 

92 1.1 Patrimoni immoble El Mas Nou Edifici 

93 1.4 Patrimoni immoble Castell Nou d’Olivella Jaciment arqueològic 

94 1.3 Patrimoni immoble Pou dels Matxos / Pou de can Pau Olivella Element arquitectònic 

95 1.1 Patrimoni immoble Pleta de Can Grau Edifici 

96 1.3 Patrimoni immoble Aljub de la carrerada del camí vell d'Olesa Edifici 

97 1.5 Patrimoni immoble Carrerada de la riera dels Pelagons Obra civil 

98 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del camí del Raurell Edifici 

99 5.1 Patrimoni natural Font del rector Zona d'interès 

100 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del camí de la penya del Riscle Edifici 

101 1.3 Patrimoni immoble Pou de la Teulera Element arquitectònic 

102 4.3 Patrimoni immaterial Les a pa es d’Olivella Tradició oral 

103 4.3 Patrimoni immaterial El Puig Molí d’Olivella Tradició oral 

104 4.4 Patrimoni immaterial Cançoneta Olivella I Música i dansa 

105 4.4 Patrimoni immaterial Cançoneta Olivella II Música i dansa 

106 4.5 Patrimoni immaterial T adi i  adale a d’Olivella Costumari 

107 1.5 Patrimoni immoble Pont de Can Suriol Obra civil 

108 4.5 Patrimoni immaterial Oració religiosa a la Mare de Déu del Roser Costumari 

109 4.3 Patrimoni immaterial Dites i refranys de la vinya i el vi a Olivella Tradició oral 

110 4.5 Patrimoni immaterial O a i  supe sti iosa pe  u a  l’e isipela Costumari 

111 3.2 Patrimoni documental A iu de la e to ia d’Olivella Fons documental 

114 3.2 Patrimoni documental 
Fo s do u e tal de pe ga i s de l’a iu de 
Santa Maria de Mataró 

Fons documental 

115 3.2 Patrimoni documental 
Fo s de pe ga i s d’Olivella de la Bi liote a 
de Catalunya 

Fons documental 

116 1.5 Patrimoni immoble Pont del Corb Obra civil 

117 1.5 Patrimoni immoble Pont del Monar Obra civil 

118 1.2 Patrimoni immoble Ce e ti i del u i ipi d’Olivella Conjunt arquitectònic 

119 1.5 Patrimoni immoble Pont dels Pelagons Obra civil 

Núm. Codi Àmbit Denominació Tipologia 

120 3.2 Patrimoni documental Pe ga í de l’a iu hist i  de Vilassa  de Dalt Fons documental 

121 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol de can Camps Element arquitectònic 
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122 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol del carrer Sant Isidre, 2 Element arquitectònic 

123 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol del carrer Sant Isidre, 6 Element arquitectònic 

124 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol del carrer Sant Isidre, 12 Element arquitectònic 

125 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol de can Grau Element arquitectònic 

126 1.5 Patrimoni immoble Ca e ada del a í vell d’Olesa Obra civil 

127 1.5 Patrimoni immoble Ca e ada de la eu d’O dal Obra civil 

128 1.5 Patrimoni immoble Carrerada de Jafre Obra civil 

129 1.5 Patrimoni immoble Ca í a ti  d’Olivella Obra civil 

130 1.5 Patrimoni immoble Camí de Can Turiols Obra civil 

131 1.5 Patrimoni immoble Camí del Castell Vell Obra civil 

132 2.1 Patrimoni moble Escultura "Margalló" Element urbà 

133 1.3 Patrimoni immoble Pou del Canyar Element arquitectònic 

134 1.3 Patrimoni immoble Marge de pedra de Can Suriol Element arquitectònic 

135 1.1 Patrimoni immoble Co al de l’A gel  / Co al del Maset Edifici 

136 1.3 Patrimoni immoble Ciste a del Co al de l’A gel  Element arquitectònic 

137 5.1 Patrimoni natural Fo t de l’A ada de les Pi ues Zona d'interès 

138 5.1 Patrimoni natural Font de de les Piques Zona d'interès 

139 1.1 Patrimoni immoble Ca la Miquela / el Maset de la Miquela Edifici 

140 1.3 Patrimoni immoble Pou Nou Element arquitectònic 

141 1.1 Patrimoni immoble Corral del Pou Nou Edifici 

142 5.1 Patrimoni natural Font de la Fassina / Font de can Marcer Zona d'interès 

143 1.3 Patrimoni immoble La Resclosa Element arquitectònic 

144 5.1 Patrimoni natural Font de Fontanelles Zona d'interès 

145 5.1 Patrimoni natural Font de Mas Llorenç Zona d'interès 

146 1.1 Patrimoni immoble El Corralot Edifici 

147 5.1 Patrimoni natural Font Cabota Zona d'interès 

148 5.1 Patrimoni natural El Navà i els Pivens Zona d'interès 

149 5.1 Patrimoni natural La Mina Zona d'interès 

150 5.1 Patrimoni natural Refugi de fauna salvatge de la Plana Novella Zona d'interès 

151 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del fondo de la Romaguera Edifici 

152 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del fondo del Xicalló 1 Edifici 

153 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del fondo del Xicalló 2 Edifici 

154 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol de a l’A o Element arquitectònic 

155 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol de cal Pastor Element arquitectònic 

156 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol de can Xic Borrell Element arquitectònic 

157 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol de Mas Llorenç Element arquitectònic 

158 1.3 Patrimoni immoble Pou de Mas Vendrell Element arquitectònic 

159 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol de cal Fuster Element arquitectònic 

160 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol de Mas de Liona Element arquitectònic 

161 2.3 Patrimoni moble Col·lecció d'objectes d'Olivella al Vinseum Col·lecció 

162 3.2 Patrimoni documental 
Fons documental de pergamins de la biblioteca 

museu Victor Balaguer 
Fons documental 

Núm. Codi Àmbit Denominació Tipologia 

163 3.2 Patrimoni documental Goigs de Nostra Senyora de Jafre Fons documental 

164 1.3 Patrimoni immoble Marge de pedra de Can Muntaner Element arquitectònic 
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165 1.3 Patrimoni immoble Pou i piques de Can Suriol Element arquitectònic 

166 1.3 Patrimoni immoble Pou  de Can Suriol Element arquitectònic 

167 1.3 Patrimoni immoble Pou  del Navà i els Pivens Element arquitectònic 

168 1.3 Patrimoni immoble Pou i safareig de Can Suriol Element arquitectònic 

169 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol de Can Marcer Element arquitectònic 

170 1.3 Patrimoni immoble Pou i safareig de la plaça de l'Església Element arquitectònic 

171 2.3 Patrimoni moble 
Col·le i  d’o je tes d’Olivella del useu 
Victor Balaguer 

Col·lecció 

172 1.3 Patrimoni immoble Pou de cal Marcer Element arquitectònic 

173 1.1 Patrimoni immoble Barraca de pedra seca amb contrafort 2 Edifici 

174 1.1 Patrimoni immoble Barraca de pedra seca planta rodona 74 Edifici 

175 1.1 Patrimoni immoble Barraca de pedra seca bessona composta 22 Edifici 

176 1.1 Patrimoni immoble 
Barraca de pedra seca planta indeterminable o 

enderrocada 8370 
Edifici 

177 1.1 Patrimoni immoble Barraca de pedra seca de planta quadrada 197 Edifici 

178 2.2 Patrimoni moble Escultura de Zimbabwe I Objecte 

179 2.2 Patrimoni moble Escultura de Zimbabwe II Objecte 

180 2.3 Patrimoni moble Col·le i  de pi tu a Aju ta e t d’Olivella Col·lecció 

181 2.2 Patrimoni moble Les a pa es de l’esgl sia d’Olivella Objecte 

183 4.1 Patrimoni immaterial Festa Majo  d’Olivella Manifestació festiva 

184 1.3 Patrimoni immoble Rellotge de sol dels Pelagons de Dalt Element arquitectònic 

185 1.1 Patrimoni immoble Barraca 3 Edifici 

186 1.1 Patrimoni immoble Barraca 15 Edifici 

187 1.1 Patrimoni immoble Barraca 18 Edifici 

188 1.1 Patrimoni immoble Barraca 23 Edifici 

189 1.1 Patrimoni immoble Barraca 25 Edifici 

190 1.1 Patrimoni immoble Barraca 37 Edifici 

191 1.1 Patrimoni immoble Barraca 24 Edifici 

192 1.1 Patrimoni immoble Barraca 45 Edifici 

193 1.1 Patrimoni immoble Barraca 46 Edifici 

194 1.1 Patrimoni immoble Barraca 73 Edifici 

195 1.1 Patrimoni immoble Barraca 75 Edifici 

196 1.1 Patrimoni immoble Barraca 77 Edifici 

197 1.1 Patrimoni immoble Barraca 150 Edifici 

198 1.1 Patrimoni immoble Barraca 151 Edifici 

199 1.1 Patrimoni immoble Barraca 152 Edifici 

200 1.1 Patrimoni immoble Barraca 173 Edifici 

201 1.1 Patrimoni immoble Barraca 196 Edifici 

202 1.1 Patrimoni immoble Barraca 214 Edifici 

203 1.1 Patrimoni immoble Barraca 215 Edifici 

204 1.1 Patrimoni immoble Barraca 216 Edifici 

Núm. Codi Àmbit Denominació Tipologia 

205 1.1 Patrimoni immoble Barraca 218 Edifici 

206 1.1 Patrimoni immoble Barraca 219 Edifici 

207 1.1 Patrimoni immoble Barraca 2134 Edifici 
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208 1.1 Patrimoni immoble Barraca 2135 Edifici 

209 1.1 Patrimoni immoble Barraca 2140 Edifici 

210 1.1 Patrimoni immoble Barraca 2141 Edifici 

211 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8158 Edifici 

212 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8658 Edifici 

213 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8666 Edifici 

214 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9581 Edifici 

215 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9582 Edifici 

216 1.1 Patrimoni immoble Barraca 10975 Edifici 

217 1.1 Patrimoni immoble Barraca 13238 Edifici 

218 1.1 Patrimoni immoble Barraca 16 Edifici 

219 1.1 Patrimoni immoble Barraca 19 Edifici 

220 1.1 Patrimoni immoble Barraca 20 Edifici 

221 1.1 Patrimoni immoble Barraca 21 Edifici 

222 1.1 Patrimoni immoble Barraca 26 Edifici 

223 1.1 Patrimoni immoble Barraca 30 Edifici 

224 1.1 Patrimoni immoble Barraca 36 Edifici 

225 1.1 Patrimoni immoble Barraca 44 Edifici 

226 1.1 Patrimoni immoble Barraca 47 Edifici 

227 1.1 Patrimoni immoble Barraca 48 Edifici 

228 1.1 Patrimoni immoble Barraca 49 Edifici 

229 1.1 Patrimoni immoble Barraca 50 Edifici 

230 1.1 Patrimoni immoble Barraca 76 Edifici 

231 1.1 Patrimoni immoble Barraca 78 Edifici 

232 1.1 Patrimoni immoble Barraca 81 Edifici 

233 1.1 Patrimoni immoble Barraca 82 Edifici 

234 1.1 Patrimoni immoble Barraca 83 Edifici 

235 1.1 Patrimoni immoble Barraca 84 Edifici 

236 1.1 Patrimoni immoble Barraca 144 Edifici 

237 1.1 Patrimoni immoble Barraca 146 Edifici 

238 1.1 Patrimoni immoble Barraca 147 Edifici 

239 1.1 Patrimoni immoble Barraca 148 Edifici 

240 1.1 Patrimoni immoble Barraca 153 Edifici 

241 1.1 Patrimoni immoble Barraca 176 Edifici 

242 1.1 Patrimoni immoble Barraca 192 Edifici 

243 1.1 Patrimoni immoble Barraca 193 Edifici 

244 1.1 Patrimoni immoble Barraca 199 Edifici 

245 1.1 Patrimoni immoble Barraca 1178 Edifici 

246 1.1 Patrimoni immoble Barraca 2133 Edifici 

247 1.1 Patrimoni immoble Barraca 2142 Edifici 

248 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8155 Edifici 

Núm. Codi Àmbit Denominació Tipologia 

249 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8157 Edifici 

250 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8159 Edifici 

251 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8303 Edifici 
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252 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8663 Edifici 

253 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8664 Edifici 

254 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8667 Edifici 

255 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8668 Edifici 

256 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8669 Edifici 

257 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8756 Edifici 

258 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9441 Edifici 

259 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9583 Edifici 

260 1.1 Patrimoni immoble Barraca 12542 Edifici 

261 1.1 Patrimoni immoble Barraca 13237 Edifici 

262 1.1 Patrimoni immoble Barraca 13239 Edifici 

263 1.1 Patrimoni immoble Barrca 8373 Edifici 

264 1.1 Patrimoni immoble Barraca 17 Edifici 

265 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8160 Edifici 

266 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8161 Edifici 

267 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8304 Edifici 

268 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8305 Edifici 

269 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8306 Edifici 

270 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8307 Edifici 

271 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8308 Edifici 

272 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8309 Edifici 

273 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8368 Edifici 

274 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8369 Edifici 

275 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8371 Edifici 

276 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8372 Edifici 

277 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8374 Edifici 

278 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8660 Edifici 

279 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8661 Edifici 

280 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8662 Edifici 

281 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8757 Edifici 

282 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8758 Edifici 

283 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8759 Edifici 

284 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8761 Edifici 

285 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9577 Edifici 

286 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9578 Edifici 

287 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9579 Edifici 

288 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9849 Edifici 

289 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9851 Edifici 

290 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9852 Edifici 

291 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9854 Edifici 

292 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9855 Edifici 

Núm. Codi Àmbit Denominació Tipologia 

293 1.1 Patrimoni immoble Barraca 11961 Edifici 

294 1.1 Patrimoni immoble Barraca 12173 Edifici 

295 1.1 Patrimoni immoble Barraca 12174 Edifici 
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296 1.1 Patrimoni immoble Barraca 12175 Edifici 

297 1.1 Patrimoni immoble Barraca 13236 Edifici 

298 1.1 Patrimoni immoble Barraca 13240 Edifici 

299 1.1 Patrimoni immoble Barraca 14003 Edifici 

300 1.1 Patrimoni immoble Barraca 85 Edifici 

301 1.1 Patrimoni immoble Barraca 194 Edifici 

302 1.1 Patrimoni immoble Barraca 195 Edifici 

303 1.1 Patrimoni immoble Barraca 198 Edifici 

304 1.1 Patrimoni immoble Barraca 200 Edifici 

305 1.1 Patrimoni immoble Barraca 201 Edifici 

306 1.1 Patrimoni immoble Barraca 220 Edifici 

307 1.1 Patrimoni immoble Barraca 221 Edifici 

308 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8154 Edifici 

309 1.1 Patrimoni immoble Barraca 8665 Edifici 

310 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9580 Edifici 

311 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9850 Edifici 

312 1.1 Patrimoni immoble Barraca 9853 Edifici 

313 1.3 Patrimoni immoble Cisterna del camí de Santa Susanna Element arquitectònic 

314 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç de la Plana Novella Edifici 

315 1.1 Patrimoni immoble Forn de calç del Camp de Tir Edifici 

316 5.2 Patrimoni natural Olivera 1 Can Surià Espècimen botànic 

317 5.2 Patrimoni natural Olivera 2 Can Surià Espècimen botànic 

318 2.1 Patrimoni moble Creu de pedró de la plaça de l’Esgl sia Element urbà 

319 2.1 Patrimoni moble Pi a de la plaça de l’Esgl sia Element urbà 

320 1.5 Patrimoni immoble Camí de Santa Susanna Obra civil 

321 2.1 Patrimoni immoble C eu d’Olivella Element urbà 

322 1.1 Patrimoni immoble Sant Pere del Castellvell Edifici 

323 1.1 Patrimoni immoble Santa Maria de Jafre Edifici 

324 1.1 Patrimoni immoble Immaculada Concepció de la Plana Novella Edifici 
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Mapa del Patrimoni Cultural – Llistat d’elements no fitxats 

 

Àmbit Tipologia Nom Motivació no inclusió 

1. Patrimoni 

immoble 
1.1 Edifici Can Miret L’edifi i a tual o t  valor patrimonial. 

1. Patrimoni 

immoble 
1.1 Edifici El Pou de la Vinya L’edifi i a tual o t  valo  pat i o ial. 

1. Patrimoni 

immoble 
1.1 Edifici Turiols Ja o e istei , e a sota l’Hostal les Pi ues. 

3. Patrimoni 

documental 

3.2 Fons 

documental 

Fo s d’i atges de 

la família Gol 

La família està procedint en el moment de realitzar 

el mapa a l’o de a i  del fo s, al qual no hem pogut 

accedir. 

5. Patrimoni 

natural 

5.1 Zones 

d’i te s 
Font del Bosc 

No localitzada durant les prospeccions intensives 

dins del terme u i ipal d’Olivella. Possi le e t 
està e plaçada di s del te e d’Avi o et del 
Penedès. 

5. Patrimoni 

natural 

5.1 Zones 

d’i te s 

Geozona 345 

Falles normals de 

l’A oça  del 
Penedès 

Segons la fitxa publicada pel Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya, aquesta 

geozona abasta únicament els termes municipals de 

d’Avi o et del Pe ed s i d’Ol dola. 

5. Patrimoni 

natural 

5.1 Zones 

d’i te s 

Geozona 348 El 

massís del Garraf 

Segons la fitxa publicada pel Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya, aquesta 

geozona abasta únicament els termes municipals de 

Begues i de Sitges. 
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