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NOTA: 

Després de la redacció de la memòria i les fitxes del Mapa de Patrimoni Cultural, 

l’Ajuntament d’Hostalets va proposar un seguit de modificacions-ampliacions de la 

informació recollida a les fitxes.  

 

A tal efecte, entre el mes de desembre de 2010 i abril de 2011, en Francesc Valls 

Junyent, historiador i estudiós de temes de Els Hostalets de Pierola, va realitzar aquestes 

ampliacions de la informació d’algunes fitxes d’elements que una tècnica de l’Oficina 

de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha incorporat a la versió definitiva 

del mapa de Patrimoni, indicant a les mateixes fitxes l’autor d’aquesta revisió. 

 

Aquest motiu ha endarrerit l’execució i finalització d’aquest Mapa de Patrimoni 

Cultural. 

 

 

Barcelona, 11 de juliol de 2011 

 

María del Agua Cortés Elía 

Tècnica de Patrimoni Cultural 

Àrea de Cultura. Diputació de Barcelona 

 

 

 



 

 

1. CRÈDITS I AGRAÏMENTS. 

 
L’elaboració de l’estudi del que la present memòria n’és la culminació és fruit de 

la petició efectuada pel municipi d’Els Hostalets de Pierola a la Diputació de Barcelona. 

Aquesta, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, va encarregar dita tasca a 

l’empresa d’arqueologia i patrimoni ArqueoCat SL, essent-ne les autores Natàlia 

Salazar Ortiz i Jordina Sales Carbonell. 

 

Volem expressar el nostre agraïment a tots aquells que han col·laborat d’alguna 

manera en l’elaboració d’aquest Mapa del Patrimoni Local (tant a nivell logístic com 

facilitant-nos informació), entre ells sobretot al personal de l’ajuntament d’Els Hostalets 

de Pierola i a propietaris i masovers. Però, sobretot, creiem de justícia destacar als 

vilatans en Josep Llopart, Elena Parcerisas i Jordi Parcerisas, coneixedors i part 

imprescindible de la història de la vila i, de manera molt especial, a l’historiador 

Francesc Valls i Junyent, fill d’Els Hostalets de Pierola, que ha estat l’ànima d’aquest 

treball. Tots ells ens han acompanyat i guiat durant el treball d’aquests mesos amb un 

entusiasme que només s’explica per l’arrelament profund que senten pel territori del 

qual són originaris. 

 

 Finançament i promoció: Ajuntament d’Els Hostalets de Pierola i Diputació de 

Barcelona. 

 Coordinació i supervisió: Maria del Agua Cortés (Diputació de Barcelona); 

Regidoria de Cultura de l’ Ajuntament d’Els Hostalets de Pierola. 

 Execució: Equip d’ArqueoCat S. L. format per: 

o Coordinació: Jordina Sales. 

o Redacció del Mapa: Natàlia Salazar i Jordina Sales. 

o Fotografia: Natàlia Salazar. 

o Planimetria: Natàlia Salazar. 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA. 

 
La present memòria parteix amb el propòsit de realitzar, tal i com indica la 

Diputació de Barcelona, una recollida exhaustiva de les dades referents al patrimoni 

cultural i natural del municipi d’Els Hostalets de Pierola. Els béns susceptibles d’ésser 

inclosos dins d’aquest mapa pertanyen a un ampli espectre, que inclou a grans trets el 

patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural, blocs que ja desglossarem 

al llarg del treball. 

 

 No obstant, la realització d’aquest mapa hauria de ser el punt de partida a partir 

del qual es pugui dur a terme una anàlisi qualitativa del patrimoni d’Els Hostalets de 

Pierola, que esdevingui una eina útil per a la seva valoració i que permeti l’establiment 

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

rendibilització social. 

 

El desenvolupament del present treball es va iniciar a principis del mes de gener 

de 2009, una vegada duta a terme la reunió entre membres de l’Ajuntament d’Els 

Hostalets de Pierola, la Diputació de Barcelona i l’empresa d’arqueologia i patrimoni 

ArqueoCat SL. Un cop establerts els termes de l’acord, els continguts i abast del treball 

i els terminis de realització, es va definir el pla de treball, que hagué de considerar tres 

fases (que tot i consecutives s’han solapat en el temps): el buidatge bibliogràfic, el 

treball de camp i el treball de gabinet. 

 

2.1. Buidatge bibliogràfic. 

Aquesta fase consistí en un primer apropament a la realitat del municipi a partir 

de la bibliografia generada. Tot i que cal dir que aquesta és escassa, per no dir inexistent 

(almenys pel que fa referència estricta al patrimoni cultural i natural del municipi, 

objecte d’aquest treball), ens ha proporcionat dades de gran valor. Tot i no poder referir-

nos a cap monografia de síntesi sobre la història de la vila amb un cert rigor científic, 

hem pogut fer-hi una primera aproximació gràcies a l’article sobre el municipi inclòs 

amb el títol “Pierola” a l’obra Història de l’Anoia (TÉRMENS, VALLS: 1990). D’altra 



banda, per tal de concretar en aspectes relacionats amb l’origen medieval del nucli de 

Pierola i amb l’origen modern d’Els Hostalets de Pierola ha esdevingut de consulta 

ineludible tota l’obra de Mossèn Josep Mas (MAS: 1900; MAS: 1902; MAS: 1903; 

MAS: 1907; MAS: 1908; MAS: 1919). 

 

En el camp del patrimoni arquitectònic ha resultat fonamental la consulta de 

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA) corresponent a Els Hostalets 

de Pierola, del qual el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha 

proporcionat una còpia al municipi. També ha estat bàsica la consulta dels diferents 

articles monogràfics inclosos als volums XIX  i XXVII de la Catalunya Romànica, 

(BENET: 1992; SABATÉ: 1992; ADELL: 1998) que estan dedicats als elements de 

patrimoni arquitectònic de cronologia medieval més rellevants del municipi que no 

esmentarem ja que figuren en un apartat específic de la memòria. 

 

Ens han estat de gran utilitat a l’hora de tractar temes de caire geogràfic 

(paisatge, xarxes de camins antics, etc.) i toponímic: el volum VI de la Gran Geografia 

Comarcal de Catalunya (RIBA: 1992); L’Atles d’Història de Catalunya (HURTADO; 

MESTRE; MISERACHS: 1995); l’obra Els orígens medievals del paisatge català. 

L’arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la història de Catalunya 

(BOLÓS: 2004); l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines (1996) i el Diccionari 

Català-Valencià-Balear d’Alcover i MolL (1957). 

  
Pel que fa als jaciments paleontològics, hem realitzat el buidatge de la llista 

d’Els Hostalets de Pierola inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 

Paleontològic de Catalunya del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

(IPAC), que ens portà a buidar la informació d’informes tècnics i de memòries que fan 

referència a les intervencions paleontològiques dutes a terme al municipi. Tot i no 

existir antecedents d’excavacions arqueològiques a la població,  sí que ha estat 

potenciada la investigació paleontològica arran de la construcció del Dipòsit de Residus 

de Can Mata, fet que va permetre la troballa de diversos fòssils d’hominoides del miocè 

de gran rellevància pels estudis de la evolució humana a nivell mundial. Aquesta 

investigació es coordina i supervisa científicament des de l’Institut Català de 

Paleontologia i és a la seva web on hem pogut consultar la informació actualitzada de la 



tasca investigadora sobre paleontologia que es porta a terme a Els Hostalets de Pierola 

(www.icp.cat). 

Pel que fa a les esglésies del terme, en primer lloc ha estat de consulta 

imprescindible el recull inclòs al volum de l’Anoia dins de l’Inventari d’esglésies de 

Josep M. Gavín (1984). Ja a un nivell més específic hem de destacar el treball 

d’investigació històrico-arquitectònic sobre l’evolució de Sant Pere de Pierola (fitxa n. 

137) que l’Ajuntament d’Els Hostalets de Pierola, amb la subvenció de la Diputació de 

Barcelona, va encarregar a l’Empresa Arqueocat SL (SALAZAR: 2008). Aquest treball 

ha aportat moltes dades no tan sols sobre els orígens de l’església sinó també sobre 

diferents ítems històrics de la vila que han quedat recollits en el present Mapa del 

Patrimoni. Un d’ells és el Castell de Pierola (fitxa n. 61), pel coneixement del qual, 

tant en el treball acabat de citar com en la fitxa existent en el Mapa, ha estat bàsic 

l’article inclòs a l’obra Els castells catalans (CATALÀ; BRASÓ: 1976). 

 

Hem inclòs també algunes monografies sobre l’evolució històrico-arquitectònica 

de la masia catalana, que ens han ajudat a l’hora de contextualitzar els diversos masos 

que hem inclòs en aquest mapa: BORBONET: 1996; BORBONET et alii: 2006; 

GIBERT: 1985; GONZÁLEZ et alii: 2005; TO, MONER, NOGUER: 1998; FERRER, 

MUTGÉ, RIU: 2001; VILA: 1980. També ha estat buidada la bibliografia localitzada al 

Fons d’Història Local elaborat per la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma 

de Barcelona (http://www.diba.es/fonshl/fonshl.asp?cont=157). 

 

Pel que fa a la descripció arquitectònica i artística dels ítems fitxats ens han estat 

de gran utilitat diferents diccionaris de referència com: CHING: 1997; FATÁS; 

BORRÁS: 1980; FULLANA: 1974. 

 

En referència a tots aquells béns inventariats que estan relacionats amb la cultura 

popular, tradicional i, en definitiva de caire etnològic, ha estat consultat l’Inventari de 

Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), en el qual no hem trobat cap referència al 

municipi d’Els Hostalets de Pierola. Per tant, les dades d’aquesta tipologia han estat 

proporcionades a nivell oral pels vilatans del municipi i s’han complementat amb la 



consulta, tant d’obres generals com El Costumari de Joan Amades, com d’obres més 

específiques sobre folklore, llegendes, cançons, rondalles i dites populars (DALMAU: 

2005). 

 

En relació al patrimoni industrial de la vila ha estat consultat l’Inventari de 

Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC) amb resultats infructuosos.  

 

Respecte al patrimoni natural del municipi han esdevingut de consulta obligada, 

per un cantó l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (EIG) i, per una altre 

les següents pàgines web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya: 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/Xarxa_Natura_2000.jsp#xarx

a; 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/pein/mapa_pein.jsp?Compon

entID=66389&SourcePageID=5730#1.  

 

Els arxius consultats a nivell municipal han estat l’Arxiu Municipal (fitxa n. 

81), l’Arxiu Parroquial (fitxa n. 82), el qual es troba dipositat a l’Arxiu Diocesà de 

Barcelona. A nivell comarcal hem consultat el fons de l’Arxiu Històric Comarcal de 

l’Anoia. Finalment a nivell autonòmic hem buidat la informació sobre Els Hostalets de 

Pierola localitzada als arxius del Centre Excursionista de Catalunya (Arxiu Fotogràfic i 

Arxiu de la Masia Catalana). 

 

Per als apartats de la memòria que reflecteixen la realitat econòmico-social del 

municipi, hem emprat estadístiques extretes de les pàgines web de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.net/), del programa Hermes de la 

Diputació de Barcelona (http://www.diba.es/) i de l’Ajuntament d’Els Hostalets de 

Pierola (www.elshostaletsdepierola.cat). 

 



Sobre legislació de patrimoni s’ha consultat, per temes relacionats amb protecció 

de caire estatal i autonòmic el recull editat pel Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya l’any 1995 i la web del Ministeri de Cultura 

(http://www.mcu.es/patrimonio/index.html).  

 

La documentació cartogràfica sobre la que hem treballat i utilitzat en format 

digital prové de l’Institut Cartogràfic de Catalunya ( Topogràfic i Ortofotomapa de 

l’Anoia 1:5 000). Les dades geogràfiques com les coordenades UTM, l’altitud i les 

referències cadastrals han estat contrastades amb les ofertes pel Visualitzador SITMUN 

de la Diputació de Barcelona (www.sitmun.diba.cat). 

 

2. 2. Treball de camp. 

Tot i que com ja hem dit les diverses fases de l’estudi s’han solapat a la pràctica, 

el treball de camp no s’inicià fins a principis del mes de març, un cop realitzada la 

primera aproximació bibliogràfica. Aquest ha consistit materialment en la verificació 

directa de les dades obtingudes referents al béns patrimonials detectats mitjançant el 

buidatge bibliogràfic i les informacions orals.  

 

El seu registre s’ha realitzat amb las fitxa tipificada elaborada per l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (amb el programa Access de 

Microsoft), que conté els camps necessaris per a la completa descripció de cada 

element, permetent alhora encabir-hi la gran heterogeneïtat que aquests poden presentar 

(fet que ocasiona en molts casos que alguns dels camps quedin en blanc). Les tipologies 

en que poden ésser classificats, amb els respectius codis assignats (també reflectits a les 

fitxes), són els següents: 

 

1.- Patrimoni immoble 

1·1.- Edificis 

1·2.- Conjunts arquitectònics 

1·3.- Elements arquitectònics 

1·4.- Jaciments arqueològics 

1·5.- Obra civil 



2.- Patrimoni moble 

2·1.- Elements urbans 

2·2.- Objectes 

2·3.- Col·leccions 

3.- Patrimoni documental 

3·1.- Fons d’imatges 

3·2.- Fons documentals 

3·3.- Fons bibliogràfics 

4.- Patrimoni immaterial 

4·1.- Manifestacions festives 

4·2.- Tècniques artesanals 

4·3.- Tradició oral 

4·4.- Música i dansa 

4·5.- Costumari 

5.- Patrimoni natural 

5·1.- Zones d’interès natural 

5·2.- Espècimens botànics singulars  

 

La fitxa conté un seguit de camps destinats a la localització física del bé en 

qüestió: ubicació (referint-se a la zona, barri o lloc), emplaçament (entorn físic), 

coordenades i altitud i accés.  

 

La seva identificació, ja emmarcada dins les tipologies esmentades més amunt, 

és ampliada als camps denominació (nom del bé), descripció, observacions, autor, 

cronologia, història, i estat de conservació. S’inclou també un camp per establir nexes 

entre fitxes associades. 

 

De cara a una possible ordenació o actuació sobre els béns inventariats, resulten 

fonamentals els camps referents a la titularitat (pública o privada), el propietari i l’ús 

actual del bé, així com a l’existència o no d’alguna mena de protecció física i/o legal. 

 



En darrer lloc, la fitxa permet la inserció de fins a quatre imatges, essent 

obligatòria la inclusió d’almenys una fotografia. Pel que fa a la planimetria, només cal 

inserir un mapa en el cas d’elements de grans dimensions com camins, rieres o grans 

extensions naturals. 

 

Els criteris de selecció dels béns a inventariar (pertanyents a les esmentades 

categories de patrimoni immoble, moble, documental, immaterial o natural) rauen en el 

seu valor monumental, artístic, històric, etnològic, identificador, religiós, industrial o 

natural.  

 

N’han d’ésser exclosos, però, aquells que rere la seva detecció mitjançant la 

bibliografia (o informació oral) i l’ulterior comprovació personal es manifestin com a 

poc rellevants o que siguin seriats o repetitius. Tanmateix, també s’exclourà els béns 

que no hagin pogut ser localitzats, que formin realment part d’altres municipis o que 

corresponguin a una segona denominació d’un element ja fitxat.  

 

Tot i que es descarti de cara a la seva inclusió a les fitxes els elements que 

s’atenguin als motius expressats, la informació recollida referent als mateixos no es 

perd, sinó que serà recollida en un apartat de la memòria denominat com a “elements no 

fitxats”. 

 

2. 3. Treball de gabinet. 

Paral·lelament al treball de camp, s’ha anat elaborant el registre informatitzat de 

les dades obtingudes en les fitxes descrites, malgrat que les dificultats d’accés a alguns 

dels elements han alentit el tancament d’aquesta fase. Tot i això, amb el gruix dels 

elements ja fitxats, s’ha procedit des de mitjans del mes de juny a l’elaboració de la 

present memòria, tot seguint les directrius principals traçades per l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona. Aquestes estan estructurades en cinc blocs 

principals: Metodologia, diagnòstic, llistat d’elements fitxats i no fitxats, recomanacions 

i bibliografia, els continguts específics dels quals es troben desenvolupats al llarg del 

text. 

 



 

 

3. DIAGNÒSTIC. 

 
3. 1. Marc geogràfic i físic. 

El terme municipal dels Hostalets de Pierola, de 33,33 km2, es troba al sector 

sud-est de la comarca de l’Anoia, a tocar de la comarca del Baix Llobregat. Limita al 

sud amb Masquefa, a l’oest amb Piera, al nord amb el Bruc i a l’est amb els municipis 

del Baix Llobregat, de Collbató i Esparreguera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els vessants del serrat de Roques Blanques, que culminen al turó de la Fembra 

Morta (766 m), ja entre el Bruc i Piera, al nord-oest, i del Ginebrer (507 m), al sector 

septentrional del terme, són drenats per les rieres de Pierola (fitxa n. 133) i de Claret 

(fitxa n. 132), que aboquen les aigües al Llobregat a través de la riera de Magarola. 

Aquesta serralada de muntanyes, part integrant de la Serralada Pre-litoral, està trencada 

pel congost de Cabrera-Capellades i arrodoneix el tancament de la conca d’Òdena, tot 

iniciant amb pendents poc abruptes les planes del Penedès i la vall del Llobregat. Així 

 
Localització del terme municipal d’Els Hostalets de Pierola. Extret del Mapa Topogràfic de 
Catalunya 1: 50 000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 



doncs, Pierola, com Piera, Masquefa i el Bruc, no pertany des d’un punt de vista 

estrictament físic a l’àmbit de la comarca de l’Anoia, aïllada com és del centre de la 

comarca per la barrera muntanyosa de Roques Blanques; a més el clima i l’economia hi 

són ben diferents, més característics del Penedès que del centre de l’Anoia.  

 

La principal base econòmica del terme ha estat tradicionalment l’agricultura, 

essencialment de secà, predominant el conreu de cereals i vinya, sovint associats amb 

ametllers i oliveres. Geològicament també s’observa una diferenciació clara d’aquestes 

terres, no solament amb la resta de la comarca de l’Anoia, sinó també amb el Penedès, 

ja que formen un nucli d’origen quaternari envoltat pel miocènic penedesenc i el silúric 

de la faixa de muntanyes que tanca el pas vers el centre de la comarca. 

 

El municipi comprèn els pobles d’Hostalets de Pierola, cap administratiu, i 

Pierola, així com les urbanitzacions de Can Gras, Can Térmens, Can Fosalba, Can 

Rovira de l’Estela, Serra Alta i els Boscos de Can Martí. Arreu del terme subsisteixen, a 

més, un bon nombre de masies, que a la fi del segle XIX eren gairebé vuitanta. 

Actualment es conserven, entre d’altres, els masos de Can Fontimarc (fitxa n. 21), al 

sud-est del terme, a tocar de la carretera en direcció a Esparreguera; Can Pujol (fitxa n. 

41), a l’extrem septentrional del municipi; Can Pasqual (fitxes n. 35 i 107), a prop del 

barri del Bruc de Baix; els veïnats de Les Cases noves de Can Gras (fitxa n. 108), a 

l’esquerra de la riera de Pierola; Can Mata Vell (fitxa n. 31), nucli deshabitat a la dreta 

de la mateixa riera; i Can Marcet (fitxa n. 28), a l’esquerra de la riera de Claret (fitxa 

n. 132), a prop de la confluència amb la de Masquefa.  

 

Com hem vist, la situació geogràfica i la composició geològica de la terra han 

marcat la configuració de l’extens terme. Dues rieres grans, la de Pierola i la de Claret, i 

una munió de torrents petits i xaragalls recullen les aigües que s’escolen de la vessant 

sud-oriental del turó de la Fembra Morta, erosionant unes terres argiloses i trencadisses, 

formades per materials sedimentaris, fins a excavar clotades i valls profundes que donen 

un relleu molt irregular al terme.  

 



Postal de l’església de Sant Pere de Pierola de l’any 1919. Fotògraf: L. 
Roisin; Arxiu Fotogràfic Comarcal de l’Anoia (AFCA), n. 15541, caixa 
262. 
 

La riera de Pierola (fitxa n. 133), com el seu nom indica, és la més gran del 

terme i la concentració en ella de gran nombre d’edificis d’importància pública com 

l’antiga església parroquial, la casa baronal i la plaça pública, ha fet que durant segles 

fos el centre neuràlgic del terme. De fet, la riera era antigament la columna vertebral del 

terme de Pierola, perquè el recorre de cap a peus i hi desemboquen gran quantitat de 

torrents, entre els quals destaca la segona riera en importància del terme, la de Claret, 

que n’arreplega les aigües de la part oest. Totes dues plegades, i amb el nom de riera de 

Magarola al curs baix, desemboquen al Llobregat a l’alçada de Martorell. 

 

A l’antic nucli de Pierola, aquest tipus de relleu propicia que gran part del terme 

sigui ocupat per boscos de pins i alzines i per matollar, terreny, en definitiva, amb 

poques possibilitats de ser conreat. Les terres de conreu es concentren dalt d’alguna 

carena, als pendents i, en darrer terme, al fons de les rieres de més amplària, on 

constitueixen les anomenades “illes”. Sempre, però, es tracta de petites extensions molt 

irregulars. Altrament, les terres de conreu de major extensió es troben a l’oest del terme, 

abocades cap a la plana i el rieral pierencs. 

 

El poble de Pierola, 

nucli originari del municipi, 

com ja hem dit més amunt, 

es troba a la part central del 

terme, vora la riera del seu 

nom, format per un petit 

grup de cases, en part 

disperses, molt a prop del 

turó on està situada l’antiga 

església parroquial de Sant 

Pere de Pierola (fitxa n. 

137), a 340 m d’altitud, i la qual ja era esmentada documentalment l’any 1060, 

esdevenint sufragània de la dels Hostalets de Pierola l’any 1868.  

 



El poble dels Hostalets de Pierola es troba a 362 m d’altitud, a l’extrem de 

ponent del terme, a prop de Piera, i és l’actual centre administratiu. El nom dels 

“Hostalets” és documentat des del segle XVI. La seva situació en un terreny més planer 

i més ben comunicat amb el camí ral afavorí, a partir d’aquesta època, la formació d’un 

nucli entorn d’uns antics hostals, que ha experimentat al llarg del temps un notable 

creixement enfront de l’estancament dels altres veïnats escampats pel terme. 

 

3. 2. Xarxa de comunicacions i transports públics. 

L’única carretera d’entrada al nucli urbà és la BV-2243, que uneix Piera i Els 

Hostalets de Pierola. Tanmateix una vegada dins del terme municipal, aquesta carretera 

es converteix en la carretera local B-231, que seguia el curs de l’antic camí romeu 

(fitxa n. 19) o de peregrinació de Vilafranca a Montserrat i que uneix els nuclis d’Els 

Hostalets de Pierola i de Pierola amb Esparreguera. A Piera hi ha l’estació de 

Ferrocarrils de la Generalitat més propera, que forma part de la línia R6 que uneix 

Igualada amb Barcelona. L’Autoritat Metropolitana del Transport ofereix un servei de 

transport públic de viatgers a aquesta estació de tren mitjançant mini-bus.  

 

La població també està comunicada amb els nuclis de Piera i de Collbató 

mitjançant dues línies d’autobús de la Hispano Igualadina. A més existeix un servei 

regular d'autocar que uneix els nuclis de Can Fosalba i Serra Alta amb la població de 

Collbató. Per Piera, a poc més d’1 km d’Els Hostalets de Pierola, també passa la 

carretera local B-224 de Capellades a Martorell, antic camí ral de Barcelona a Igualada.  

 

3. 3. Dades de població. 

Les primeres dades de població es remunten als fogatjaments del segle XIV, els quals 

assignen al nucli de Pierola un total de 35 a 41 focs, que dos segles més tard baixen fins 

a 31 famílies. Els censos del segle XVIII comptabilitzen al voltant de 200 habitants, al 

llarg de tot el segle, en concret al 1718 el nombre d’habitants, al llarg de tot el segle, en 

concret al 1718 el nombre d’habitants és de 213 i al 1787 és de 99 persones. Al segle 

XIX, hi ha el màxim creixement en passar de 468 habitants el 1830 a 985 habitants en el 

primer cens modern del 1857. El procés continua amb 997 habitants el 1887, però la 



incidència negativa de la fil·loxera féu perdre més d’un centenar d’habitants en el darrer 

decenni. 

 

 Al començament del segle XX, un nou ascens de la població permeté assolir els 

1188 habitants l’any 1930. Des d’aquest moment s’inicia una regressió demogràfica que 

fa davallar la població fins a estabilitzar-la entorn dels 800 habitants, ja a la dècada de 

1970. El 1981 el total de la població era de 841 persones censades i el 1991 s’havia 

donat un petit increment en el municipi fins a arribar a un total de 991 habitants amb 

una densitat de població de 25,5 h/km2. 

 

Els Hostalets ha patit un important creixement en els últims 10 anys, fins al punt 

d'haver multiplicat la seva població en aquest període. Tot i així, el municipi s'ha nodrit 

majoritàriament de gent jove i famílies amb fills petits, i així més de la meitat de la 

població és menor de 40 anys. En l’actualitat, l’any 2008, hi havia 2426 habitants 

censats a Els Hostalets de Pierola. 

 

3. 4. Principals activitats econòmiques per sectors. 

Avui dia la principal activitat econòmica d’Els Hostalets de Pierola continua 

sent l’agricultura, en concret la de secà dedicada al cultiu de cereals, associada amb 

l’ametller i l’olivera, i, sobretot a la vinya. Com a conseqüència de la política 

desenvolupada pels darrers consistoris, el municipi disposa en l’actualitat d’un dels 

centres d’emmagatzematge i dipòsit de residus de tota Catalunya (Dipòsit controlat de 

Can Mata), sent ara mateix la major font d’ingressos d’aquest municipi. 

 

3. 4. 1. Sector primari. 

Els Hostalets de Pierola ha estat i és un poble de règim agrícola basat en 

explotacions formades al voltant de masies de tradició mil·lenària. Els pagesos eren 

la part de la població més rellevant del poble, ja que els conreus de la vinya i dels 

camps donaven ocupació a gairebé tots els habitants. L’arribada de la mecanització 

agrícola, amb les sembradores i les màquines recol·lectores, amb els tractors i els 

nous sistemes de plantació a la vinya, ha canviat la fesomia d’aquestes feines, de 



manera que actualment la labor al camp està força mecanitzada i automatitzada i s’ha 

modernitzat aquest ofici. 

 

Els principals conreus censats l’any 1999 es dividien en 40 explotacions de secà 

i 17 de regadiu, sumant un total de 894 ha. D’aquestes, 523 ha estaven dedicades al 

cultiu de la vinya i 84 ha a oliverar, 254 ha a conreus herbacis i  33 ha a fruiters. 

De 49 explotacions censades amb un total de 2859 ha, l’any 1999 se’n 

conreaven 894ha. Mentre que existeix una petita part del terreny dedicat a pastures (2 

ha), el terreny forestal era de 1441 ha. De les 49 explotacions existents es 

comptabilitzen 6 explotacions de menys d’1 ha; 7 explotacions de menys de 2 ha; 6 

explotacions de menys de 5 ha; 4 de menys de 10 ha; 7 de menys de 20 ha; 10 de 

menys de 50 ha; 2 de menys de 100 ha; 3 explotacions de menys de 200 ha i 4 de 200 

o més ha. Les 49 mateixes explotacions es distribueixen segons el règim de tinença 

en 32 sota règim directe de propietat, 4 sota règim d’arrendament i 18 sota contracte 

de parceria. 

 

Pel que fa a la producció ramadera, l’any 1999, del total d’explotacions, 7 (88 

ha) es dedicaven també a la ramaderia. Destacava la producció d’oví, amb 1433 caps, 

a més distància la cria de conilles, amb 78 caps, l’avicultura (37 caps) i el bestiar 

cabrum (16 caps). La producció bovina està totalment desapareguda. 

 

3. 4. 2. Sector secundari. 

A Els Hostalets de Pierola, la principal activitat ha estat l’agrícola, però també hi 

ha hagut fàbriques tèxtils, possiblement a causa de la influència d’Igualada. A la 

dècada de 1930, al poble hi funcionaven dues fàbriques: “Cal Brubet”, era de gènere 

de punt i “Marcel·lí Palomas“ era una fàbrica de llençols. En totes dues la majoria 

dels treballadors eren dones.  

 

Als anys 50 hi funcionen les fàbriques de gènere de punt de “Cal Paleta”, “Cal 

Diumenjó” i “GOOM”. Avui als Hostalets hi ha unes quinze empreses i dos polígons 



industrials: Camp de la Serra, a prop del cementiri i del camp de futbol, i Mas d’en 

Pi (fitxa n. 111), a prop del Bruc i de l’Autovia A-2. 

 

Segons dades del 2002, la indústria a Els Hostalets de Pierola aglutinava 28 

establiments i professionals d’un total de 144. El sector presenta una gran 

diversificació, acollint empreses dedicades al tèxtil i confecció (10), a la 

transformació de metalls (7), edició i mobles (2), productes alimentaris (3), química i 

metall (1), i energia i aigua (3). 

3. 4. 3. Sector terciari. 

Dins el sector era especialment actiu el ram de la construcció, que el 2002 

ocupava 47 establiments i professionals, d’un total de 144.  

 

El comerç al detall, a les mateixes dates, estava representat per 13 establiments i 

professionals. Dins d’ells distingim 10 comerços de productes alimentaris i 1 

establiment de roba i calçat. 

 

La resta del sector serveis (excloent-ne el comerç al detall) aglutinava el 2002, 

43 establiments i professionals. Desglossant-lo per àrees, els serveis personals estava 

representat amb 11 establiments, l’hosteleria amb 6, el comerç a l’engròs amb 9, els 

transports i comunicacions amb 7 establiments, les immobiliàries i altres amb 6, els 

serveis a empreses amb 3, i la mediació financera amb 1 establiment.  

 

3. 5. 4. Professionals i artistes 

Aquest darrer sector constituïa el de menor representació al municipi l’any 2002, 

amb 13 establiments i professionals, d’un total de 144. 

 

3. 5. Breu síntesi històrica. 

El topònim Pierola apareix mencionat a la documentació ja l’any 945 com a 

termine de Apierola. Més endavant, l’any 998, hi ha constància de l’existència del 

castell de Pierola (fitxa n. 61), les dimensions de la qual es desconeixen, si bé amb les 

referències documentals posteriors s’ha situat al costat de la masoveria de Can Palomas 

(fitxa n. 32). Es tracta, sens dubte, d’una de les nombroses fortificacions que es 



trobaven en una àrea que, vers l’any 1000, quedava en la reraguarda de la frontera amb 

els musulmans. Al llarg de la primera meitat del segle XI la documentació conservada 

posa en evidència l’existència d’un important nombre de propietats. Considerant, a més, 

que la primera menció documental de l’església de Sant Pere de Pierola (fitxa n. 137) 

es remunta amb certesa a l’any 1060, l’existència d’un nucli dispers però estable de 

pobladors, organitzats al voltant tant del castell com de l’església, és innegable. Pel que 

es deriva de la documentació, estaríem davant d’un grup de pagesos aprisionadors 

lliures que al cap d’algun temps d’ocupar les terres n’aconsegueixen la propietat. Tan 

sols estaven sota la jurisdicció del comte de Barcelona, qui delegava les seves 

jurisdiccions a una sèrie de funcionaris: castlans, veguers, batlles etc. 

 

A partir de mitjans del segle XI, amb el desplaçament de la frontera cap al sud, 

comencen les lluites entre les famílies nobiliàries i el poder comtal per fer-se amb el 

domini dels termes castrals, amb tot el que inclouen: immobles, terres i pagesos. Les 

conseqüències del naixent sistema feudal també es deixen notar a Pierola, on la senyoria 

del castell canvià en diverses ocasions de mans. 

 

Finalment l’any 1063 quedà sota el domini vescomtal, fins que l’any 1286 el rei 

Alfons II concedí a Asbert de Mediona, un dels seus homes de confiança, el títol de 

baró de Pierola. Des d’un punt de vista jurisdiccional la baronia de Pierola amb el seu 

castell termenat quedarà inclòs a partir dels segles XIII-XIV dins la vegueria de 

Vilafranca del Penedès i en la sots-vegueria de Piera. No obstant, la senyoria baronial 

no era pas l’únic poder a la que estava sotmesa la població de Pierola: grans senyors 

eclesiàstics com l’Abat de Montserrat o el de Sant Cugat, es repartien la resta de drets 

sobre les terres del terme. Per la seva part, la parròquia de Sant Pere, inclosa entre els 

segles XII-XIII en el deganat de Piera, dins del Bisbat de Barcelona, percebia part del 

delme de les collites i tota la primícia, posseint, a més, diverses peces de terra sobre les 

quals exercia un domini feudal. 

 

La situació general descrita no canviarà fins a finals del segle XVI, amb els 

primers esments documentals (1595) del nucli d’Hostalets, que es formarà a partir de 

l’existència d’una sèrie d’hostals a l’encreuament de dos importants vies: el camí ral de 



Barcelona a Igualada i el camí de peregrinació que anava de Vilafranca a Montserrat. La 

formació d’Els Hostalets de Pierola coincideix amb una etapa de prosperitat econòmica 

i creixement demogràfic que es consolida al segle XVIII, amb l’expansió al terme de la 

viticultura.  

 

Amb el temps, doncs, els habitants dels masos dispersos del terme de Pierola 

s’anaren traslladant als Hostalets, punt on el terreny, menys accidentat, es fa més 

fàcilment conreable. Ja a principis del segle XIX, una vegada superada la crisi 

econòmica provocada d’una banda per l’aturada del comerç amb Amèrica a causa de la 

guerra entre Anglaterra i Espanya, i de l’altra per la guerra del Francès, els Hostalets 

esdevindrà el principal nucli d’habitants del terme. De mica en mica, les institucions 

comunitàries com són l’església i l’ajuntament hi seran traslladades. Pel que fa a 

l’església de Sant Pere de Pierola (fitxa n. 137), al ser traslladada definitivament l’any 

1868 la parroquialitat a la capella que ja existia al nucli d’Hostalets des de l’any 1852, 

es convertí en sufragània de la dels Hostalets. Però no és fins a l’any 1987 que es 

traspassa la capitalitat als Hostalets de Pierola. 

 

Als primers anys de la dècada de 1890 la fil·loxera haurà acabat amb quasi tota 

la vinya de les varietats autòctones i a conseqüència d’aquest fet esclatarà una profunda 

crisi econòmica amb repercussions socials considerables. El segle XX portarà arreu una 

millora del benestar i del nivell de vida coincidint amb la refeta industrial i de 

l’agricultura després d’aquests últims anys crítics de finals del segle XIX. Serà llavors 

quan s’instal·laran al poble les primeres fàbriques del ram tèxtil. Durant aquests anys es 

realitzaran diverses obres públiques d’envergadura, entre les quals es pot destacar la 

construcció de la font i safareig públics anomenats “del Comú” (fitxa n. 86) l’any 

1903 i de l’edificació d’unes noves escoles (les actuals) cap a 1917. En dates posteriors i 

com a conseqüència de l’efervescència  de moviments associatius i cooperatius, 

s’edificaran dos grans locals socials: la Cooperativa (avui derruït) i el Casal Català 

(1927) (fitxa n. 58). Per altra banda, en aquestes primeries de segle el casc urbà 

s’eixamplarà amb la construcció d’un nou carrer: l’anomenat passeig de Sant Antoni, 

posteriorment Prat de la Riba i actualment Mestre Lladós. 

 



En acabar la Guerra Civil, amb l’establiment de la dictadura del general Franco, 

la solució de les diferències entre propietaris i conreadors de la terra, les quals havien 

marcat l’ordre social durant la República, restà ajornada indefinidament. Fins als anys 

seixanta i setanta, amb la inversió de la tendència de la conjuntura econòmica, on es 

dona un creixement espectacular dels sectors industrial i de la construcció, l’estructura 

agrària del terme no sofrirà algunes transformacions importants.  

 

 

3. 6. Toponímia i escut de la vila. 

 

Tant Alcover-Moll (ALCOVER; MOLL, 1957: vol. VIII) com Coromines 

(COROMINES, 1996: Vol. VI, 224) assenyalen que el topònim de Pierola es troba en 

inici a la documentació de Piera (anys 963 i 1002) denominada com Apiera minore o 

Apierola minore, mostrant la gradació de grandària que hi ha entre les dues poblacions. 

Tant Apiera com Apierola, diminitiu de l’anterior, derivaria etimològicament del mot 

llatí apiaria, plural d’apiarium que vol dir “abellar” o “ruscs d’abelles en sèries”. 

 

Pel que fa al nom “Hostalets”, els entesos atribueixen el seu origen al mot llatí 

hospitales, traduït per “cases d’hostes”, i en daten la primera citació en documentació 

antiga entre les acaballes del segle XVI i els inicis del XVII, on el topònim sol aparèixer 

sense la grafia inicial muda, és a dir com a “Ostalets”. Com el seu nom indica, Els 

Hostalets de Pierola es formarà a partir de l’existència d’una sèrie d’hostals a 

l’encreuament de dos importants vies: el camí ral de Barcelona a Igualada i el camí de 

peregrinació que anava de Vilafranca a Montserrat. 

 

L’escut d’Els Hostalets de Pierola no és oficial. 

L’actual emblema adoptat per l’Ajuntament mostra 

una corona de martiri que consisteix en dues palmes 

creuades, a l’interior de la qual trobem les claus de 

Sant Pere coronades amb la mitra o tiara pontifical. 

Aquesta està composta per tres corones que 

representen les atribucions dels successors de Pere 



com “pastor, mestre i pontífex màxim de l’església. Pel que fa a les claus estan creuades 

en forma de creu de Sant Andreu, amb els paletons amunt, dirigits cap als costats de 

l’escut. Aquest és per tant una versió de l’escut de la Ciutat del Vaticà, només que 

aquest últim no inclou les palmes. 

 

3. 7. Anàlisi global de la situació del patrimoni del terme. 

 

 

3. 7. 1. Equipaments patrimonials. 

 

L’equipament més destacable de la vila havia estat fins fa poc, per l’activitat 

política, cultural i social que desenvolupà en el passat, el Casal Català (fitxa n. 58). 

Segons diversos testimonis orals, els seus orígens es remunten a l’any 1918, quan un 

grup de veïns d’Els Hostalets de Pierola va fundar la “Unió Regionalista Hostaletense”, 

societat político-cultural que tenia, entre d’altres, l’objectiu de lluitar per aconseguir 

l’autonomia de Catalunya. L’actual Casal Català ha complert el seu 75è aniversari l’any 

2001, sent encara avui dia el seu cafè un dels principal llocs de trobada del poble. 

 

Darrerament, pel que fa tant a infraestructura com a la convocatòria d’activitats 

de tot tipus, li ha pres el relleu al Casal Català (fitxa n. 58) el nou Centre Cívic de Cal 

Figueres. Aquest nou equipament ha estat construït als terrenys on abans es trobava 

ubicada la masia de Cal Figueres, al cor del nucli urbà, i fou inaugurat l’any 2005. El 

Centre és, sens dubte, l’obra més important que s’ha construït als Hostalets en els 

darrers anys i avui dia està integrat per l’Ajuntament (els diferents serveis del qual hi 

han estat traslladats des de la Torre del Sr. Enric (fitxa n. 125) l’any 2008), l ‘Arxiu 

Municipal, el Dispensari Municipal, el Casal d’Avis, els serveis d’assistència social, 

l’Escola de Música, l’Aula Informàtica, la Biblioteca, la Sala d’Exposicions, el 

Telecentre, l’Auditori, la Ludoteca i diverses sales polivalents. 

 

Abans de la inauguració de les escoles l’any 1917, l’educació dels infants i 

adolescents, tenia lloc a diferents cases del poble. L’any 1913 es col·locà la primera 

pedra de las “Escuelas Nacionales”, més tard “Escola Renaixença” (fitxa n. 69). Al cap 



de poc d’inaugurar-se l’escola del poble, a la barriada de Les Cases Noves es va 

construir un edifici per a la escolarització dels nois i noies dels nuclis disseminats. 

L’any 2003 membres del consistori i de l’AMPA de l’Escola Renaixença van iniciar els 

tràmits per construir les noves escoles. El nou centre escolar es va inaugurar finalment 

l’any 2006. 

 

El 1965 és destinat als Hostalets un nou mossèn, Josep Faus, que va impulsar 

canvis importants per a la vida social del poble; els dos més destacables van ser la 

fundació de la Cooperativa Agrícola de Pierola i l’empenta al Centre d’Esplai. La 

primera, amb la formula jurídica de cooperativa, va ser un intent d’unir els esforços dels 

pagesos del poble per coordinar els treballs de conreu de les terres i intentar trobar una 

forma econòmicament viable de mantenir l’activitat agrària. Va ser enderrocada als anys 

1970. 

 

 D’una altra banda, des del nou Centre d’Esplai (abans s’hi desenvolupava 

només l’adoctrinament), es van impulsar noves activitats dedicades als joves i nens del 

poble, entre elles les colònies d’estiu. Arran d’això tots els pares dels nois i noies es van 

animar a col·laborar en la construcció d’una piscina, alimentada per un pou de la Torre 

de Pierola (fitxa n. 106), i d’instal·lacions per a l’acampada als terrenys de l’església de 

Pierola propers a la riera.  

 

Amb l’arribada de la democràcia a finals dels anys 70 i donat el creixement 

demogràfic d’Els Hostalets de Pierola van veure la llum noves iniciatives i la creació de 

nous espais, serveis i infrastructures, que fins al dia d'avui continuen en alça. Així, 

durant els anys 80 i, sobretot a la dècada dels 90, neixen una sèrie d’entitats que tenen 

com a principal objectiu difondre i arrelar una sèrie de coneixements culturals, històrics 

i tradicionals associats íntimament lligats amb el patrimoni de la vila. Cal destacar 

l’Agrupació Sardanista dels Hostalets de Pierola, l’Associació Amics de la Música, el 

Casal Català, la Colla Pa i Trago, l’Estol de Cantaires i el Grup de Teatre Talía. 

 



3. 7. 2. Elements destacables. 

Els elements patrimonials que considerem d’una major rellevància, i que passem 

a esmentar de forma breu (per a una informació més completa vegeu-ne les fitxes) són 

els següents: 

- Tots aquells elements directament relacionats amb els orígens medievals del 

nucli de Pierola, la majoria dels quals estan pendents d’una avaluació històrica i 

també d’un aprofundiment arqueològic. Són el Castell de Pierola (fitxa n. 61), 

l’església de Sant Pere de Pierola (fitxa n. 137), la masia coneguda com la 

Torre de Pierola (fitxa n. 106), el Turó de Can Cardús (fitxa n. 80) on, 

segons les fonts existí una primera capella dedicada a Sant Cristòfor, i el que 

avui dia es coneix com les restes d’una segona capella de Sant Cristòfor (fitxa 

n. 136) . 

- Els Hostals 

Aquí hem d’incloure aquelles cases que la història de la vila assenyala com les 

primeres en exercir d’hostals al peu del camí ral i que donaren origen a l’actual 

nucli urbà d’Els Hostalets. De les que es conserven hem de destacar Can Valls 

(fitxa n. 47), Cal Sala (fitxa n. 17) (situada on hi va ser l’Hostal d’en Càlix) i 

Cal Jep (fitxa n. 12). 

- Els jaciments paleontològics 

No s’especificaran aquí les característiques de cadascun ja que consten a la fitxa 

corresponent, però si s’ha de fer menció de la importància dels jaciments 

d’època prehistòrica de la població, lligats a la zona de Can Mata. Tot i no 

existir antecedents d’excavacions arqueològiques a la població,  sí que ha estat 

potenciada la investigació paleontològica arran de la construcció del Dipòsit de 

Residus de Can Mata, fet que va permetre la troballa de diversos fòssils humans 

prehistòrics de gran rellevància pels estudis de la evolució humana a nivell 

mundial. 

- Les Masies 

Esdevenen l’element patrimonial definidor del caràcter del municipi, oferint-nos 

un conjunt arquitectònic de gran rellevància per la seva diversitat i sobretot per 

la seva quantitat. Les masies agrícoles disseminades per tot l’antic terme d’Els 

Hostalets de Pierola l’Edat Mitjana van ser l’origen del municipi. A partir del 



segle XV comencen a repoblar-se les zones agrícoles que havien estat 

abandonades tant pels cataclismes naturals (les sequeres i la pesta negra) com 

pels mals usos feudals (la subjecció a la gleva). La institució catalana de l’hereu 

i dels fadristerns afavoreix la proliferació de masos de pagès i la rehabilitació 

dels masos rònecs abandonats. 

  

Gran part dels masos inventariats són d’origen medieval, tot i que, com la 

majoria de masies catalanes, van experimentar ampliacions i reformes durant els 

segles XVII i XVIII, coincidint amb una època d’esplendor agrícola.  

 

- Espais naturals del terme 

Tot i que el paisatge del terme ha anat canviant amb el pas dels anys, donades 

les desmesurades tales d’arbres tant per la intensificació de l’agricultura, com 

pel creixement urbà i industrial, Els Hostalets de Pierola gaudeix d’una sèrie 

d’espais naturals que augmenten considerablement la seva riquesa patrimonial. 

Destaquem la Riera de Pierola (fitxa n. 133), la de Claret (fitxa n. 132), el 

PEIN Roques Blanques (fitxa n.120) i el Geòtop de la Successió Miocena 

d’Els Hostalets de Pierola (fitxa n. 89). 

 

3.7.4. Estat legal de protecció. 

En aquesta vessant el municipi es troba a les beceroles ja que a hores d’ara hi ha 

pocs elements que gaudeixin d’un protecció legal establerta. En el cas de les masies 

hem de dir que a l’hora que s’estava realitzant aquest Mapa del Patrimoni, es 

desenvolupava la confecció d’un primer Catàleg de Masies en el qual quedaran 

recollides les diferents propostes de protecció pel poblament disseminat del terme.  

 

Cal destacar que no hi ha cap element patrimonial declarat Bé Cultural d’Interès 

Nacional (BCIN), ni tan sols del castell de Pierola (fitxa n. 61), del qual fins fa poc es 

desconeixia fins i tot la seva situació. Hem d’assenyalar que ni tan sols està catalogat a 

nivell autonòmic com a jaciment arqueològic. La qüestió dels jaciments arqueològics 

també és un tema pendent pel que fa a la seva catalogació. A l’Inventari de Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAC), a finals de l’any 2009 només hi 



consten una sèrie de jaciments paleontològics, però cap de caire arqueològic, els quals sí 

hem recollit en aquest Mapa. 

 

A nivell local existeixen dos bens immobles que gaudeixen  de la protecció com 

a Bé d’Interès Local (BCIL). Són el Casal Català (fitxa n. 58), el qual obtingué la dita 

protecció amb data del 28/12/2006, i, d’una altra banda Can Roviralta (fitxa n. 44), 

que l’ha obtingut amb data molt recent (26/11/2009).  

 

Pel que fa al patrimoni natural amb protecció legal hem de destacar el PElN 

Roques Blanques (fitxa n. 120). 

 

Tot i que no té protecció legal, cal destacar el Geòtop de la Successió Miocena 

d’Els Hostalets de Pierola (fitxa n. 89), el qual està inclòs a l’Inventari d’Espais 

Natural d’Interès Geològic de Catalunya, i que és la zona dels jaciments paleontològics. 

 

 

3. 7. 5. Dades estadístiques dels béns inventariats. 

           En aquest apartat exposarem les xifres estadístiques elaborades a partir de 

les dades recollides al Mapa, atenent els camps referents a la tipologia, la titularitat, la 

cronologia i l’estat de conservació dels béns. L’abstracció d’aquestes dades permet 

obtenir una radiografia del patrimoni local d’Els Hostalets de Pierola, que esdevé 

d’especial interès de cara a procedir a la seva ordenació, gestió i explotació sòcio-

cultural. 

 

3. 8. 5. 1. Per àmbit i per tipologia. 

Els 145 elements inventariats presenten una notable desigualtat en quant a la 

seva distribució entre els cinc grans àmbits definits, amb predomini del patrimoni 

immoble (84 elements). La resta de béns es distribueixen entre els àmbits de patrimoni 

moble (8 elements), documental (9 elements), immaterial (11 elements), i el natural (33 

elements). 

 



Patrimoni per àmbits

8

9

11

33

84

Immoble

Moble

Documental

Immaterial

Natural

 

 

Obtindrem una informació més detallada mitjançant el desglossament per 

tipologies dels cinc àmbits exposats: 

 

Dins del patrimoni immoble, s’imposen els edificis, amb un total de 49 

elements, seguits de molt a prop pels conjunts arquitectònics amb 8 elements. En tercer 

lloc trobem la tipologia de jaciments arqueològics, representada per 10 elements. A 

continuació l’obra civil mostra una representació de 9 elements. Tot seguit trobem els 

béns classificats com a elements arquitectònics, representats per 8 elements.  

 

Després destaca, per la quantitat d’elements fitxats, el patrimoni immaterial, que 

l’engloben 7 manifestacions festives, 3 elements relacionats amb la música i la dansa i 1 

element associat al costumari. En el camp del patrimoni documental trobem 9 fons 

documentals. 

  

L’àmbit del patrimoni natural està format per un total de 33 elements 

inventariats, dels quals 20 és corresponen amb zones d’interès natural, i 13 amb 

espècimens botànics singulars. Cal assenyalar que els jaciment paleontològics estàn dins 

d’aquesta categoria, i s’han fitxat un total de 9 diferents. 

 

El darrer àmbit en quant a representativitat és el de patrimoni moble, format per 

4 objectes, 3 element urbans i 1 col·lecció. 



 

Tipologia

49

8
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3

4

9
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8

1
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Objecte
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3. 8. 5. 2. Per titularitat. 

Atenent ara a la classificació dels béns inventariats segons la seva titularitat, és 

el grup corresponent a la propietat privada el que destaca per sobre de la resta (85 

elements). De la resta, 57 elements romanen sota el control públic. Dos dels elements 

són de propietat mixta, per tant pública i privada.  

Titularitat

57

85

2

Pública

Privada

Diversa

 

3. 8. 5. 3. Per cronologia. 

En l’apartat cronològic cal posar de relleu la dificultat per datar diversos 

elements, especialment les masies, ja que han experimentat un procés constant de 

remodelació. El criteri que hem adoptat per datar-les, s’ha basat, en moltes ocasions, en 

constatacions estilístiques, documentals o epigràfiques. A manca d’aquestes, hem 

assignat la cronologia a la qual pertany la fase constructiva de major entitat dins de 



l’edifici. En alguns casos, com les fonts o els arbres, ens ha estat impossible determinar-

ne la cronologia, sovint perquè es tracta d’elements en què s’han de tenir en compte 

factors molt poc objectius a l’hora de datar-los. 

Cronologia

9

19

16

91

5

Miocè

Medieval

Modern

Contemporani

Indeterminat

 

El grup cronològic més representat (amb 91 elements) és el corresponent a època 

contemporània. El següent bloc, en quant a representativitat, correspon als elements 

d’època medieval (19 elements). D’època moderna hem fitxat 16 elements. En quant al 

Miocè trobem 9 elements. Per últim 5 elements han quedat englobats en la categoria 

d’indeterminats. 

         

 

         3. 8. 5. 4. Per l’estat de conservació. 

En darrer lloc dins d’aquest apartat estadístic, farem referència a l’estat de 

conservació dels béns inventariats. El sector predominant és el de béns en un bon estat 

de conservació (92 elements), tot i que caldrà fer una especial incidència en els elements 

en un estat de conservació que hem qualificat com a regular (32), dolent (13) o 

desconegut (8). 



           

Estat de conservació

91

32

13
8

Bo

Regular

Dolent

Desconegut

 

 

4. LLISTATS D’ELEMENTS NO FITXATS I  FITXATS. 

 
 4. 1. Elements no fitxats 
 

Tal i com s’explicava més amunt, hi ha un seguit d’elements que tot i haver estat 

detectats a partir de documentació antiga, de la bibliografia o de comunicacions orals, 

per diversos motius hem decidit no fitxar-los.  

 

Elements desapareguts 

 

Patrimoni immoble 

 

-Cal Figueres: Situat a la Placeta , on avui hi ha el nou Ajuntament. La casa original 

fou incomprensiblement enderrocada l’any 2003, ja que constituïa un valuós element 

patrimonial amb orígens a l’Edat Mitjana. Es va erigir en el lloc on prèviament hi havia 

hagut Cal Cucurella (S. XV). Junt amb Can Valls, Can Vidal del Malcavaller i Can 

Santjoan, fou un dels primers hostals que existiren a l’encreuament del Camí Romeu 

amb el Camí Ral, donant lloc al nucli d’Hostalets. 

 

-Can Mussons 

-Cal Sardà: forn de material d’obra que va funcionar durant els anys 30 del segle XX. 



  

-Can Santjoan: Junt amb Can Valls, Can Vidal del Malcavaller i Cal Cucurella 

(després Cal Figueres), fou un dels primers hostals que existiren a l’encreuament del 

Camí Romeu amb el Camí Ral, donant lloc al nucli d’Hostalets. 

 

-Cooperativa Agrícola de Pierola: Situada al local del Foment Republicà, edifici que 

fou enderrocat als anys 70 del segle XX. L’entitat fou fundada els anys 60 sota l’impuls 

de Mossèn Josep Faus. Amb la formula jurídica de cooperativa de treball associat, va 

ser un intent d’unir els esforços dels pagesos del poble per coordinar el conreu de les 

terres i intentar trobar una fórmula viable econòmicament per mantenir l’activitat 

agrària. 

 

-El Trull i Sindicat Catòlic: Aquest edifici és una contradicció popular. Hi ha indicis 

que apunten que era el Local Recreatiu (Teatre) del sector esquerrà del poble, precedent, 

doncs, de la Cooperativa. D’altres indicis ho senyalen, com el propi llibre del Palomes, 

com la seu més antiga de la Unió Catalanista i del sector conservador del poble. Sigui 

com sigui, al pis de sobre el trull hi havia una sala habilitada com a sala de ball i/o 

d’espectacles.  

 

-Fàbrica del Marcelino Palomas: fàbrica de llençols que va funcionar durant els anys 

30 del segle XX. 

 

-Font de Can Mata Vell: Aquesta font, avui desapareguda, fou en el seu moment un dels 

elements determinants de l’establiment humà en aquell lloc. 

 

-Font de Can Térmens: Aquesta font, avui desapareguda, fou en el seu moment un dels 

elements determinants de l’establiment humà en aquell lloc 

 

-Font de Sant Cristòfol: Antigament era freqüent l’establiment de santuaris en indrets 

amb algun element natural especial: roques, fonts, etc. 

 

-Font i safareig de l’Aureli: Situats a la Costa del Roviralta 



 

-Les creus: antigues creus de terme, entre elles l’anomenada “creueta” 

 

-La Gutemberg (Cal Rius) 

 

-Mas Font 

 

-Panificadora Regionalista Hostaletense: Situada al C/Major, 67. Malgrat la senzillesa 

del local, al ser construït en època modernista no hi manquen traces d'aquest l’estil com 

s’observa en les obertures rematades en totxo vist, la utilització de ceràmica vidriada, 

etc., avui malauradament tapades per la construcció d'un bloc de pisos adjunt al local. 

Aquesta entitat panificadora de pa va néixer l'any 1922 impulsada pel govern local 

d’aquells temps. Per fer realitat aquesta societat, es construí un petit local al final del 

Carrer Major, concretament al nº 67. El seu període de màxim esplendor fou als anys 

’30 del s. XX. Durant el període de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) s’habilità 

com a hospital de campanya per l’exèrcit republicà.  

 

-Pou de Glaç de Can Pascual: A les terres de Can Pascual, segons testimoni oral de 

Jordi Parcerisses, hi havia existit un pou de glaç, construcció semisoterrada feta de 

pedra on s’hi emmagatzemava gel durant l’hivern per tenir-lo disponible en època 

calorosa. 

 

-Rajola de divisió administrativa: resta desapareguda la rajola corresponent a l’Oest, la 

qual estava a Can Santjoan, casa també desapareguda. 

 

-Rellotge de sol del campanar de Sant Pere de Pierola: La no conservació de 

l’arrebossat de les façanes d’aquesta antiga església ha provocat la pèrdua del rellotge 

de sol. 

 

-Tallers tèxtils: Cal Diumenjó, Cal Paleta, i la fàbrica Goom van ser alguns dels tallers 

tèxtils que estaven en funcionament als Hostalets durant els anys 50 del segle XX. 

 



Patrimoni immaterial 

 

-Ball del Most: se celebrava esporàdicament amb motiu de la verema, tot i que no hi 

havia cap ritual estipulat ni específic per a la seva celebració. 

 

-Festa de l’oli: S’ha celebrat en èpoques recents però s’ha deixat de fer. Estava 

relacionada amb la collita de l’oliva. 

 

-Festa de Sant Isidre: Festa agrícola castellana que es començà a estendre arreu de 

Catalunya després de la implantació del Decret de Nova Planta, a principis del segle 

XVIII, per sobre dels protectors tradicionals de la pagesia catalana: Sant Galderic al 

Principat de Catalunya i Sant Abdó i Sant Sénen, els sants veremador i segador, al País 

Valencià. La tendència actual és la de recuperar els sants propis. Sigui com sigui, per 

Sant Isidre encara són moltes les localitats que celebren festes, no així els Hostalets de 

Pierola. 

 

-Festa de Sant Sebastià i de la Garlanda: la primera de les festes va desaparèixer quan 

es va extingir la Germandat de Sant Sebastià (es celebrava el 21 d’agost). La Festa de la 

Garlanda va néixer (1884) vinculada a aquesta festa. 

 

-Fiesta de la Liberación: es celebrà de 1940 a1963 i estava relacionada amb la 

propaganda del règim franquista. 

 

-Setmana de la Joventut: Festa laica que es va començar a celebrar amb l’inici de la 

democràcia i que es va deixar de fer l’any 1993. 

 

Patrimoni del medi natural 

 

-Els Jardinets: era un viver d’arbres industrial amb espècies rares, situat darrera de les 

escoles. Fa 20 anys ja no existia.  

 



-Roure de Can Pons: Roure centenari, avui desaparegut, del que se’n conserva testimoni 

per una fotografia reproduïda a la pàgina 44 del llibre de Josep Montserrat Valls (2006). 

 

Elements pertanyents a altres termes municipals limítrofs 

 

Patrimoni immoble 

 

-Can Soteres: Masia al terme municipal de Piera. 

 

-Masia Jorba: al terme municipal de Piera. 

 

-Can Vidal del Malcavaller: masia enderrocada i ubicada al terme municipal de Piera. 

 

Elements no localitzats 

 

Patrimoni immoble 

 

-Fites del terme municipal: No ha estat possible localitzar-ne cap, tot i la informació 

oral proporcionada per gent gran que les havia vist uns anys enrere. N’hi havia, com a 

mínim, a Can Pascual i a Can Pau Vidal. 

 

-Elements arquitectònics: Es té també constància de que a la façana de la Torre de 

Pierola hi havia un escut heràldic que va ser enretirat no fa molts anys per part de la 

propietat. No s’ha pogut esbrinar on està custodiat actualment aquest element. 
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AAnnnneexx  11:: ppllaanniimmeettrriiaa 
  

  



Situació al terme municipal dels elements inventariats que no es localitzen al casc urbà. 
 



 

Situació dels elements inventariats que es troben al casc urbà. 
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