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1. PRESENTACIÓ 

Aquesta memòria constitueix el resultat de la recerca i elaboració del Mapa de Patrimoni Cultural 
del municipi del Pla del Penedès (Alt Penedès). Aquest estudi és fruït de l’encàrrec realitzat a 
l’empresa Actium Patrimoni Cultural SL per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la 
Diputació de Barcelona, a través d’un conveni de suport amb l’Ajuntament del Pla del Penedès. 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei especialitzat en la 
cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del seu Programa d’Interpretació del 
Patrimoni Cultural, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del patrimoni cultural, amb col·laboració 
dels municipis interessats. Els objectius d’aquests Mapes seguint els següents són 
fonamentalment els següents: 

 Recerca i coneixement exhaustiu de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un 
municipi. 

 Valorització dels elements reconeguts. 

 Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació. 

 Planificació de les accions per a la rendibilització social i cultural d’aquest patrimoni. 

 

La realització del treball ha estat executada pels Srs. Josep Font i Piqueras i Àlex Asensio Ferrer, 
tècnics especialistes en patrimoni cultural de l’empresa Actium, entre els mesos de desembre de 
l’any 2016 i juliol de l’any 2017. 

2. AGRAÏMENTS 

La realització d’aquest estudi ha tingut el suport inestimable de diverses institucions i persones, 
sense el qual els resultats no haurien estat els mateixos, motiu pel qual cal agrair la seva 
predisposició. 

En primer lloc cal agrair als tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 
Sr. Pedro Barbado i Sra. Maria del Agua Cortés, les indicacions i recomanacions rebudes. 

En segon lloc cal agrair el suport i disposició en tot moment de l’Ajuntament del Pla del Penedès, 
especialment a través del Sr. Xavier Codinach, arquitecte municipal, així com també del Sr. Josep 
Bruna, a qui cal fer una menció especial pel seguit de dades facilitades en tant que coneixedor del 
patrimoni cultural municipal i les gestions facilitades amb diversos propietaris.  

També cal agrair l’atenció rebuda pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que 
ha facilitat els Inventaris de patrimoni arquitectònic i arqueològic del Pla del Penedès, el Museu 
Episcopal de Vic, que ha facilitat informació i imatges de Marededéu del Pla que es conserva en la 
seva col·lecció, i a l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que ha facilitat la consulta de 
diversos fons.   

Finalment cal fer extensiu el nostre agraïment a totes les persones del Pla del Penedès que ens ha 
facilitat informació sobre elements que han estat inclosos en l’estudi, que ens han obert 
amablement les portes de casa seva i que ens han atès distesament mentre recorríem el poble. 
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3. MARC TERRITORIAL 

3.1. El medi físic 

El Pla del Penedès forma part de la comarca de l’Alt Penedès, dins els límits naturals del Penedès 
històric. El municipi se situa lleugerament enretirat al Nord del traçat de l’autopista AP-7, a una 
distància intermèdia entre la capital comarcal, Vilafranca del Penedès, i Sant Sadurní d’Anoia. El 
terme municipal té una extensió de 9,45 km2 amb uns contorns molt regulars en forma de 
rectangle caironat, fruit de la segregació de la feligresia de Santa Magdalena del Pla del terme de 
Lavit l’any 1853. 

 

 
Mapa de l’Alt Penedès (edu365.cat), assenyalant el Pla del Penedès 

 

Limita a ponent, tramuntana i llevant amb el terme de Torrelavit; a llevant, amb Subirats; a 
migdia, amb Santa Fe del Penedès i Font-rubí, i, de nou a ponent, amb Puigdàlber i una altra part 
de Font-rubí. Tot plegat descriu un perímetre aproximat de 13 km.    

Geogràficament, el municipi s’estén sobre la depressió situada entre els massissos del Garraf, al 
Sud, i de Montserrat, a l’Est; la serralada de Mediona, al Nord, i la serra del Montmell-Marmellar, 
a l’Oest; la qual cosa dóna lloc a una orografia pròpia de la plana pre-litoral. Amb 348 metres 
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d’altitud, el puig de l’Aguilera és el punt més elevat del terme. Se situa en el quadrant nord-
occidental i els seus contraforts donen origen als únics torrents que neixen al municipi: l’Aguilera, 
Matamargó, les Vies i Marrugat. La preeminència d’aquest cim justifica la presència d’un vèrtex 
geodèsic i descriu un pendent decreixent en direcció a llevant que assoleix la cota més baixa del 
municipi a l’aiguabarreig dels torrents de Marrugat i de cal Janes, a 180 metres d’altitud. Quant a 
la resta d’elevacions, destaquen els turons de les Parellades, de 252 metres, i de les Vies, de 264, 
en el quadrant nord-oriental, així com el Serral de Berguedanes, de 225 metres, i el turó del 
Pujolet, de 243, al sector de migdia. Amb tot, el terreny és eminentment planer i majoritàriament 
apte per a l’agricultura, i és d’aquesta característica física del territori d’on deriva l’etimologia del 
topònim que dóna nom al poble.  

Pel que fa a la hidrografia, tot el terme és tributari de la conca del riu Anoia i les aigües que porten 
els torrents que el travessen de ponent a llevant desemboquen a la riera de Lavernó, dins el 
terme de Subirats. El poc pendent de la superfície i el sòl argilós afavoreix l’excavació i l’estretor 
de les lleres, amb talussos de 20 i 30 metres de fondària i d’entre 60 i 70 metres d’amplada. Fins a 
mitjan segle XX, els torrents s’utilitzaven també com a camins i per alguns fins i tot s’hi podia 
passar amb maquinària agrícola. La substitució de la fusta a les cuines i com a biomassa per altres 
fonts d’energia ha propiciat l’extensió del bosc de ribera i del bosc mixt mediterrani, així com la 
proliferació d’espècies vegetals al·lòctones. En general, tant la climatologia com l’orografia fan 
que les aigües superficials siguin escadusseres. A banda de la riera de Santa Fe, que és la més 
cabalosa, només els torrents de Brivons i del Mas Rovira porten aigua en alguns trams del seu 
recorregut. 

Sense ser igual, la situació actual recorda la descrita el 1849 per Pascual Madoz en el seu 
diccionari quan descrivia el Pla com “un fértil llano, cruzado por muchos torrentes, cuyas aguas 
forman balsas y sirven para regar y beneficiar el cánamo, pero al mismo tiempo son perjudiciales á 
la salud pública, pues se padecen muy comunmente fiebres intermitentes y tifoideas”.  

El clima és típicament mediterrani: suau, amb estius calorosos i humits (xafogosos), sobretot al 
juliol i l’agost, i hiverns temperats, encara que de vegades es registren dies de fred intens al 
desembre i gener. Les pluges són força irregulars, poc abundoses i es concentren principalment a 
la tardor (octubre) i a la primavera (abril),  amb un mitjana anual de 65 dies de pluja i 600 litres de 
precipitació per metre quadrat en els últims 40 anys. 

Des de la perspectiva de la geografia humana, el municipi es compon de diversos nuclis habitats i 
masies aïllades. El gruix de la població es concentra al nucli urbà format a l’entorn de l’antiga 
sagrera de Santa Magdalena. El poblament es completa amb els veïnats de Bonavista (o el Maset), 
les Parellades, les Tarumbes i cal Janes, a llevant, i el del Pujolet, a ponent. Seguint el mateix 
criteri, trobem, per damunt de la divisòria del torrent de Brivons les masies de l’Aguilera, 
Matamargó, cal Jofré, les Renardes, la Casa Alta, cal Feset i cal Martí de les Parellades, i, per sota, 
can Fontanals, Berguedanes, la Sala i ca l’Orpí. Els nuclis i masos disseminats són comunicats per 
pistes i camins rurals en bon estat. Darrerament s’ha pavimentat l’antic camí a Vilafranca per la 
creu del Pla des del centre urbà fins al Serral de Berguedanes i més enllà.   

Com passa ara amb l’AP-7, el Pla se situava en les immediacions de la Via Augusta, encara en ús 
en època medieval, amb la qual entroncava a través de la xarxa històrica de camins rurals i 
carrerades per transportar els ramats de xais a pasturar d’un indret a l’altre. D’entre els primers, 
el més important era el que travessava el poble per anar de Vilafranca a sant Pere de Riudebitlles i 
Piera. De les segones destaca l’antiga carrerada de Sant Pere, que sortia de Vilafranca, passava 
per la Granada i Santa Fe abans d’entrar al poble pel Gorner i el carrer de la Creu, i sortia pel 
sector de la Bòbila per prenia el camí del mas Rovira. Aquesta via pecuària es completava amb 



MAPA DE PATRIMONI CULTURAL 
EL PLA DEL PENEDÈS 

 

Memòria   p.6 

 

ramals secundaris que convergien a la Sala procedents de Santa Fe pel Corral del Mestre, i de 
Castellví de la Marca per Puigdàlber. 

En l’actualitat, la via més transitada és l’autovia C-15 que enllaça Manresa amb Vilanova i la 
Geltrú. Creua el terme pel sector del Pujolet i és la més utilitzada pels planencs per anar a la 
capital comarcal. Existeixen dues vies més que travessen el municipi perpendicularment: la BV-
2153, que va de la C-15 a Sabanell fins a Torrelavit pel sector de la Creu de Lavit, i la C-243, que va 
de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d’Anoia. Entre aquestes carreteres n’hi ha dues de 
transversals que hi enllacen: la BV-2155, que surt de Puigdàlber cap a can Cartró, i la BV-2154 que 
uneix la BV-2153 entre Bonavista i dóna accés a les Tarumbes, cal Janes, les Parellades i ca l’Avi. La 
parada de tren més propera és el baixador de la Granada, a 8 km, però els planencs s’estimen més 
desplaçar-se a les estacions de Sant Sadurní o Vilafranca. 

3.2. La població i la seva activitat 

El Pla del Penedès compta amb una població de 1.253 habitants segons el cens de 2016, la qual 
cosa dóna una densitat de 131 hab/km2, gairebé 40 punts per sota de la mitjana comarcal. La 
distribució dels residents per entitats de població, segons el cens de 2011 (IDESCAT, 2011), és com 
segueix: 

Entitat de població Habitants

Bonavista 31

Cal Janes 4

Mas Morer, el 0

Parellades, les 46

Pla del Penedès, el 1.029

Pujolet, el 22

Tarumbes, les 13

1145

PLA DEL PENEDÈS (cens 2011)

 

 

De les 562 persones laboralment actives a març de 2017, de persones amb la ubicació del compte 
de cotització al Pla del Penedès el sector serveis concentrava la major part de les afiliacions a la 
Seguretat Social amb 103 treballadors per compte aliena i 52 per compte propi. Estadísticament, 
la indústria, amb 41 afiliacions, i la construcció, amb 27, són les altres activitats que ocupen més 
mà d’obra. Tanmateix, no es pot negligir el pes de l’agricultura i, més concretament, del conreu de 
la vinya, tant en termes de superfície útil (634 hectàrees sobre un total de 708, l’any 2009) com en 
termes d’ocupació i generació de riquesa (IDESCAT, 2017). 
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Amb 71 explotacions agràries en actiu el 2009, el Pla ha estat sempre un territori eminentment 
agrícola. En el passat, es practicava una  agricultura de base cerealista. S’hi conreava sobretot 
mestall, complementat per la vinya i els productes d’horta, sota la jurisdicció del castell de Lavit, 
per la qual cosa les collites es duien a moldre als molins del Riudebitlles; tot i que hi sovintegen les 
restes de molins de pedra casolans de manuals i cronologia altmedieval.  

Tot i aparèixer com a sufragània de Lavit, les dimensions i característiques de l’antiga església de 
Santa Maria, edificada en estil romànic llombard a mitjan segle XI, indica que la zona gaudia de 
certa prosperitat econòmica que va anar en augment al llarg de les dues centúries següents, a la 
vista de les propietats i del domini que hi van exercir els ordes religiosos dels agustins, cistercencs 
i benedictins. Tot això es va estroncar el segle XIV amb pesta negra, les males collites, les guerres i 
altres epidèmies, de manera que no la població no es va recuperar fins a ben entrat el segle XVI a 
la vista dels recomptes dels fogatges del XIV i XV. 

El 1358, el terme de Lavit –incloent-hi el Pla– comprenia 62 focs, que van passar a ser-se 57 el 
1375, i a decaure a 44 el 1378. El següent fogatge és de 1493, en el qual els focs havien baixat a 29 
(18 dels quals correspondrien a la demarcació del Pla). El segle XVI, la rellevància del Pla s’havia 
fiançat respecte de Lavit, de manera que en el fogatge de 1515-1516 el lloc ja hi apareix ressenyat 
amb personalitat pròpia: 7 focs al Pla i 9 a la Sala, i només 10 a Lavit (LLORAC, 2015:142). 

Al redreçament econòmic i demogràfic del Pla, com de bona part de la façana litoral catalana, hi 
va contribuir l’arribada i l’establiment d’emigrants occitans com a mà d’obra per a l’agricultura i la 
menestralia (n’hi ha que fan moliners, per exemple). La destrucció dels llibres sagramentals de la 
parròquia de Santa Maria de Lavit durant el període revolucionari de la Guerra Civil de 1936 
impedeix conèixer l’abast exacte d’aquest influx, però hi ha testimonis acreditats en documents 
esparsos relatius al nostre entorn geogràfic des del darrer quart del segle XVI fins a ben entrat el 
segle XVII. Es tractava, majoritàriament, de joves fadrins que contreien matrimoni amb pubilles 
catalanes, la qual cosa n’afavorí la represa. L’augment de la producció agrícola i l’acumulació i 
venda d’excedents en el mercat va afavorir l’enriquiment d’algunes cases, i va permetre la 
realització de reformes importants a l’Aguilera, que es reedifica de nou seguint els cànons 
renaixentistes, can Palou, i, sobretot, el temple parroquial, amb la construcció d’un campanar 
sobre el cimbori, amb aire de fortificació. 

La manca de cadastres del XVIII deixa un segle pràcticament en blanc, però arran de la substitució 
de les vegueries pels nous corregiments borbònics se sap que el 1718 al Pla hi havia 25 cases. El 

8% 

14% 

9% 

69% 

Afiliacions a S.Social al Pla del Penedès 

Agricultura Indústria Construcció Serveis
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1760, el nombre havia augmentat a 67 (38 al nucli urbà, 6 al Morer, 5 a les Tarumbes, i la resta, 
disseminats), per tan sols 24 a Lavit. Això són 171 habitants. De fet, els feligresos sol·licitaven al 
Bisbat que el rector es traslladés a viure al Pla. El 1787, el cens de Floridablanca consigna 77 
famílies al Pla, formades per 345 persones. L’augment de braços va repercutir també en 
l’arranjament dels camins, que fins aleshores havien majoritàriament de ferradura. 

 

 
Plànol històric del terme parroquial de Santa Maria de Lavit, incloent el Pla del Penedès, del segle XVIII 

 (DIVERSOS AUTORS, 1989: Millenium).  

 

Un cop més, sense cadastres i fins a l’aparició dels primers amillaraments, resulta difícil calcular la 
riquesa del Pla en termes absoluts. La situació, però, no era folgada, com ho demostra el fet que 
el 1849 els membres del consistori del Pla i Lavit fossin arrestats a Tarragona, probablement per 
no haver pagat les contribucions exigides pel Govern per combatre les partides carlines (46.000 
rals de billó, el 1838).  

Segons el diccionari de Pascual Madoz, publicat el 1849, la riquesa imposable en la seva totalitat 
al Pla, Lavit i les quadres del Gorner i l’Aguilera era de 191.240 rals de billó, que representaven 
prop de 177 rals per habitant. Aleshores, el capital productiu del Pla era de 4.581.600 rals de billó 
i l’imposable n’assolia la xifra de 114.540. Deia Madoz que “el terreno es de buena calidad, 
arcilloso generalmente” i “los caminos son locales y de herradura”. El Pla tenia llavors 130 cases 
amb 178 veïns i 743 habitants, que es dedicaven a produir “cereales, legumbres y vino; cría de 
ganado lanar y caza de conejos y perdices” (MADOZ, 1849:76). També s’hi ressenya l’existència 
d’una fassina –però n’hi havia més– per a la producció d’aiguardent a través de la destil·lació del 
raïm. 
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Segons l’amillarament de 1851, els habitants de Lavit, tot i ser menys que els del Pla, tenien en 
conjunt una renda més alta gràcies, en bona part, als beneficis que generava la indústria 
paperera. Per tot plegat, la separació de Lavit el 1853 va comportar un augment significatiu de la 
tributació. L’amillarament de 1857 és el primer document fiscal que proporciona exclusivament 
dades de la riquesa agropecuària del Pla. Aleshores, la renda total del municipi ascendia a 150.167 
rals (116.753 dels quals corresponien al patrimoni rústic, 32.519 a l’urbà i 895 als caps de bestiar). 

D’aleshores ençà, la vinya va esdevenir el conreu hegemònic, fins a constituir un veritable 
monocultiu que va atraure molt mà d’obra i va reportar enormes guanys als seus propietaris. Per 
això, tot i el sotrac causat per la plaga de la fil·loxera, els grans hisendats van promoure la 
recuperació i millorament de les plantacions mitjançant la descontaminació de terres i l’empelt de 
peus americans amb sarments comercialitzats pels viveristes locals Francesc Rovira, de la Sala, i 
Joan Almirall. La replantació es va fer a partir de les varietats més productives, la qual cosa va 
donar fruits de més qualitat, més producció i una plantació més homogènia i tecnificada (LLORAC, 
2015:166). En un primer moment, la baixada de preus del vi en els mercats internacionals com a 
conseqüència de la represa francesa es va veure compensada per l’adopció d’avenços tecnològics 
que abaratien la despesa de mà d’obra i feien més rendible les explotacions. Més endavant, 
l’esclat de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) va fer augmentar la demanda i va reportar 
notables beneficis, que van animar la construcció d’habitatges i la reforma i millora dels existents.  

A nivell demogràfic, el 1887 el poble va assolir el seu zenit històric, amb 1.244 habitants. Després 
de la reculada provocada per la crisi del camp associada a la fil·loxera,  la població es va 
estabilitzar lleugerament per sobre del miler d’habitants durant bona part del segle XX, ocupada 
en l’activitat agrària vitivinícola i la indústria subsidiària. L’eclosió del conflicte rabassaire durant la 
dècada de 1930 –de primer, durant la República, amb connotacions reformistes a través de la llei 
de contractes de conreu i a partir de 1936, amb tints revolucionaris amb l’ocupació de finques– va 
provocar que, un cop acabada la Guerra Civil, alguns masovers i parcers fossin bandejats i que 
alguns propietaris venguessin aquella part de les seves terres que no podien menar tot sols per no 
haver d’atendre mai més les reivindicacions dels treballadors. Per la mateixa raó, els terratinents 
tampoc no es van mostrar favorables a l’establiment de cap indústria, per la qual cosa els sectors 
populars es van veure empesos a cercar oportunitats laborals fora del poble. Amb l’arribada del 
desarrollismo, primer, i de l’estat del benestar, després, la vida es va fer menys feixuga. Tot 
plegat, unit a la proximitat amb Vilafranca, Sant Sadurní d’Anoia i Igualada, ha fet del Pla un poble 
eminentment residencial amb índexs de mobilitat obligada importants per raons de feina i 
estudis, i l’adquisició de béns de consum.  

1358 f,            

(amb Lavit)

1375 f           

(amb Lavit)

1378 f           

(amb Lavit)

1493 f           

(demar. Pla)

1515-1516 f           

(demar. Pla)
1717 1787 1857 1877

62 57 44 18 16 177 345 1.093 1.100

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981

1.031 1.073 1.160 1.186 1.193 1.081 1.024 1.055 999

1990 1994 1996 1998 2000 2002 2006 2012 2016

955 971 953 918 923 903 931 1.004 1.253

PLA DEL PENEDÈS - EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA

 

Elaboració pròpia. Fonts: IDESCAT, Centre d’Estudis Demogràfics, fogatges. 
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Elaboració pròpia. Fonts: IDESCAT, Centre d’Estudis Demogràfics, fogatges. 

3.1. Evolució històrica 

Dins l’àrea geogràfica de la depressió pre-litoral penedesenca s’han trobat testimonis d’activitat 
humana en el registre arqueològic des de fa almenys 90.000 anys. En el cas del Pla del Penedès, 
però, els jaciments i troballes més antigues es remunten a l’època romana, un cop pacificat i 
reorganitzat el territori de la Cossetània ibèrica, si bé no permeten establir una cronologia precisa 
a causa de la destrucció i distorsió provocades per la intensitat de l’activitat agrícola duta a terme 
al llarg dels segles posteriors.   

Després de l’arribada de contingents musulmans el segle VIII, el territori es va configurar com un 
espai de Marca o frontera fins al segle X. Després de l’expulsió dels sarraïns i a despit de les 
incursions d’al-Mansur dels anys 985 i 1003 i àdhuc dels almoràvits el 1107-118 i 1115, el terme 
del Pla, com els de Lavern i Terrassola, va quedar integrat dins la jurisdicció feudal del castell 
termenat de Lavit, sota tutela dels seus castlans, hereus de la nissaga de Mir Gelabert d’Olèrdola. 
La fortificació apareix per primer cop documentada l’any 954 com a segregació del castell de 
Subirats, sota el domini de la família vescomtal de Barcelona (LLORAC, 2015:130). 

Els monjos benedictins de Sant Cugat del Vallès van tenir un paper preponderant en la repoblació 
del terme de Lavit. De fet, la primera referència documental a la demarcació en un sentit ampli 
apareix consignada en el cartulari del monestir a través d’una donació de l’any 977 que descriu les 
afrontacions d’un alou situat entre el torrent de Canadell i el termes d’Olèrdola, Font-rubí, 
Mediona i Piera.  Amb tot, fou el Bisbat de Solsona qui n’acabà exercint-hi la principal influència. 
Entre les seves dependències hi havia la quadra de Guarner (avui, el Gorner), segons consta en un 
document de l’any 1057. 

El fet que el nucli urbà del Pla del Penedès aparegui esmentat com a vila en la dotalia de Santa 
Maria de Lavit de l’any 1144 fa sospitar que potser hi havia existit abans un pagus o vil·la romana, 
tot i que no hi ha cap evidència arqueològica més enllà de la possible reutilització de grans blocs 
de pedra escairada com a material constructiu. El mateix document en recorda un altre d’anterior 
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confegit entre els anys 1035 i 1062 en motiu de la consagració de l’església de Santa Maria del Pla 
per part de Guislabert, bisbe de Barcelona, la qual cosa apunta la possibilitat que ja aleshores 
existís un petit nucli de població al seu entorn.  

Aquesta possibilitat guanya cos a la vista de diversos documents de donacions particulars de 
terres i béns mobles a favor de l’església de s. Maria de ipso Plano datats entre els anys 1080 i 
1125. Edificada seguint els cànons de l’estil romànic llombard, la concentració de magatzems i 
habitatges a redós de la sagrera cercant la protecció eclesial davant dels abusos dels feudals és 
una realitat que va a més a partir del segle XII, fins al punt que en un document de l’any 1343 
s’ordena que es fortifiqui l’indret amb muralles i fossar (LLORAC, 2015:33). 

El fenomen d’ensagrerament és coetani al de l’emmasament; és a dir, a l’existència d’un 
poblament dispers i aïllat com a forma de colonitzar el territori i d’explotar-ne els recursos 
naturals en benefici de l’agricultura i la ramaderia. Entre les primeres unitats de producció a 
l’entorn d’un mansum trobem com a probablement establerts al segle XII els llocs de Renardes, la 
Sala, l’Aguilera, el mas Pressona (avui, ca l’Orpí) i Casanoves de Pujol.     

A l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona es conserven documents del segle XIII referits als 
masos de Renardes i Berguedanes. A través de l’anàlisi dels noms de persones que apareixen 
citats en les actes d’administració de justícia del terme de Lavit entre els anys 1384 i 1391 
conservades a Valldoreix es desprèn que aleshores també existien ja com a nuclis aïllats 
d’habitació els llocs de Raspall, Jofré i les Parellades.  

A més del Bisbat de Solsona i dels monestirs de Sant Cugat i de Montserrat, també hi tenia 
possessions el monestir de Poblet, segons s’infereix d’una sèrie de documents de venda entre 
diversos particulars que van de l’any 1174 a 1193 d’un honor amb un mas anomenat Pressona (o 
Persona) edificat en el camí que unia les quadres de Puigdàlber i del Gorner. Totes aquestes 
institucions religioses exercien, a través dels respectius pabordes, la jurisdicció civil sobre aquelles 
masies que n’eren aloeres; restant la jurisdicció senyorial, fora del que corresponia al comte-rei, 
en mans del titular dels drets feudals sobre el terme: els Sanmartí fins al segle XIII; els Bellvei, 
donzells de Puigdàlber, durant la primera meitat del segle XIV; seguits dels Olzinelles (1365-1372) 
i els Desfar (1372-1401), abans de ser reintegrats a la corona en la persona del rei Marí l’Humà, 
mitjançant la seva venda a perpetuïtat a la universitat de Vilafranca. La venda per part de Tomàs 
Desfar per 90.000 sous a l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, l’any 1405, corresponia 
únicament a drets senyorials que van quedar transformats en censals de diversos alous i que es 
van mantenir legalment fins a l’abolició de les senyories, ben entrat el segle XIX; tot i que la 
majoria dels propietaris de cases i terres a vagades no pagaven, sobretot, després de la Guerra del 
Francès (LLORAC, 2015:141). Segons sengles capbreus de 1703 i 1766, sabem que la mitra de 
Solsona percebia censals del mas Pressona; de Joan Carafí; Fèlix Rovira; can Fontanals; Salvador 
Ferrer i Josep Nadal, i que l’orde  de Sant Joan tenia com a contribuents les mateixes cases, a més 
del mas Pujol, de les Renardes, de can Palou, de Pau Vaquès i del teixidor Francesc Febrer. Un cop 
suprimida la comanda hospitaler, el 1852 es van subhastar vuit lots amb els censos que cobrava 
del Pla per un valor de total de 59.208 rals i una renda anual de 1.775 lliures. Per la seva part, el 
mas de Berguedanes va pertànyer a una capellania de l’església de Sitges fins a  ser subhastat, el 
1807.   

La successió de males collites del primer terç del segle XIV i l’epidèmia de pesta negra de 1348 en 
van delmar la població i van perjudicar l’economia pagesa, donant lloc a una notòria reculada 
demogràfica i a l’aparició dels masos rònecs per l’abandonament o mort dels seus estadants. El 
camp català no es va recuperar de la crisi fins a ben entrat el segle XVI, un cop superats els efectes 
de les dues guerres socials protagonitzades pels pagesos de remença i la Guerra Civil de 1462-
1472 que va enfrontar el rei Joan II amb les institucions del país. 
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Antiga postal, de 1911, amb vista del poble des del camí de la Creu. 

Els darrers fogatges de 1515-1516 apunten una reorganització de l’espai urbà i territorial: l’entorn 
de la sagrera es tornaria a ocupar, refent o millorant les antigues edificacions. Un mapa de mitjan 
segle XVIII conservat a l’Arxiu Diocesà del Bisbat de Barcelona apunta l’existència d’onze focs a 
tocar del temple, quinze més al seu voltant, i dotze cases que devien ser extramurs, en una mena 
de raval. Una llibreta de comunió de 1864 –que serveix alhora com a padró parroquial– ressenya 
catorze carrers: la Plaça, Solsona (ara, d’Anselm Clavé), Borrós, Nadal, de Dalt (ara, de Santa 
Magdalena), Nou, Sabanell (ara, de Plaja), Puigdàlber, Quarters, del Mig, Sant Pere, de Baix, de la 
Font i de la Creu, amb 102 famílies. Precisament en aquest darrer carrer es conserva encastada a 
la façana de ca la Mariona una llinda gravada amb la data de 1687.  

La recuperació del nucli és consubstancial a la del poblament dispers no tan sols en forma de 
masies, sinó amb l’aparició de nous agregats de població amb l’embrió de dues barriades o ravals: 
les Parellades, a l’extrem nord-oriental, i el Mas Morer, al costat del poble de Puigdàlber. Més 
endavant, el 1819, es va agregar l’antiga quadra de l’Aguilera al poble del Pla en detriment del 
terme de Terrassola, per exprés desig del seu senyor jurisdiccional, el tinent coronel Felip de 
Miquel. Des d’aleshores, el Pla va esdevenir, per raons de superioritat demogràfica, el cap de 
municipi de l’Ajuntament del Pla i Lavit, la qual cosa està en l’arrel de la segregació posterior de 
Lavit. 

Amb anterioritat, un seu ancestre, Jeroni de Miquel, va ser ennoblit el 1643 pel rei de França com 
a recompensa a fidelitat durant la Guerra de Separació, en que el territori del Pla devia patir les 
conseqüències de les campanyes del Penedès de 1642 i 1649. La població viuria també la Guerra 
Gran contra la França revolucionària i, gairebé sense solució de continuïtat, la Guerra del Francès. 
Segons la tradició oral, el 1810 el sometent del poble va atacar una columna francesa que es 
dirigia a Vilafranca, causant-li nombroses baixes i presoners. També s’explica que la Casa Alta va 
acollir un hospital de campanya, que la masia de can Cerdà de Palou va ser ocupada dinou 
vegades al llarg del conflicte, i que l’església va ser saquejada per un escamot descontrolat a les 
acaballes del conflicte (LLORAC, 2015:156). 
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La població també va patir els estralls de la primera guerra carlina. El juliol de 1835 va tenir lloc 
una topada entre les forces governamentals i la partida absolutista comandada per Josep Catasús, 
àlies Pitxot, que va ser esporuguida. Durant la contesa, el poble va acollir una caserna per acollir 
un destacament de tropes liberals al carrer anomenat, precisament per aquesta raó, dels 
Quarters. A més, el nucli va ser fortificat en diversos indrets i es va obrir un portal que es tancava 
per les nits a l’indret on hi ha la casa de cal Pau Barber, al començament del carrer de Sant Jordi. 
La garita circular amb vuit espitlleres que hi ha a l’entrada del baluard de la Sala també podria 
estar relacionada amb aquest o d’altres períodes d’inestabilitat al camp; igual com passa amb les 
espitlleres que protegien el portal d’entrada a la masia i l’antic baluard de can Fontanals pel seu 
flanc oest –avui desaparegut i transformat en cuina–, o bé les barres de ferro per tancar les portes 
de les estances interiors de cal Vallès. El desembre de 1873, en el context de la tercera carlinada, 
les forces absolutistes del general Rafael Tristany van ocupar temporalment el Pla.  

En aquell context, vers l’any 1853, Lavit va ser segregat del Pla i tots dos pobles van constituir 
ajuntaments propis, per bé que es desconeix la identitat del primer alcalde planenc (el 1852 ho 
era Joan Fàbregas i el 1854, Pau Sàbat). El 1778 ja s’hi havia fet la primera passa: el bisbat de 
Barcelona va atendre la petició dels planencs i va anomenar un vicari perpetu per a l’església 
sufragània del Pla amb residència al poble, molt més poblat que no pas Lavit. Malgrat els 
entrebancs del rector titular, l’església del Pla va gaudir de plena autonomia administrativa en 
poder tenir llibres sagramentals propis a partir de 1779. 

A despit de les convulsions polítiques del moment (Revolució de la Gloriosa de 1868, tercera 
guerra carlina i Primera República), el Pla, com tot el Penedès i el país en general, va participar de 
manera entusiasta de l’esclat vitivinícola de la segona meitat del segle XIX. L’any 1870, el poble va 
assolir el seu zenit històric amb 1.244 habitants. Iniciada el 40 anys abans, el 1883 van finalitzar 
les obres de construcció de la carretera que anava de Vilafranca del Penedès a Igualada, la qual 
cosa va suposar una gran millora de les comunicacions en carro i va facilitar el transport de 
mercaderies amb destinació a la capital comarcal. Des de 1865 existia també la línia de ferrocarril 
de Monistrol de Calders a Barcelona amb parada a la Granada, situada a 8 km i accessible 
diàriament a través d’un servei regular de tartana. 

Durant aquell temps, molts camps de cereals van ser substituïts per vinyes, i el nucli urbà es va 
eixamplar. La bonança econòmica, la millora de les condicions higièniques i sanitàries, i l’arribada 
de mà d’obra forana per treballar les terres va afavorir l’establiment de nous parcers dins la gleva 
d’antigues masies, la qual cosa va donar peu a l’aparició –o ampliació, segons el cas– de carrers o 
barriades com Bonavista (a l’entorn de la Casa Alta), les Tarumbes, les Parellades (al voltant de cal 
Cuscó, de 1833) o el mas Morer, però també cal Janes, la Sala o l’Aguilera. 

La majoria de les cases són de la dècada dels anys 70 i 80 del segle XIX i acostumen a tenir dues 
plantes. El pis es destinava a habitatge i la planta baixa per a celler semisoterrat, el magatzem per 
guardar-hi el carro i els estris de conreu, l’estable per a l’animal de càrrega i tir, sitja per al gra, 
cups de vi, tremuja i premsa de barra amb cubella. A la part del darrere hi havia el corral per als 
conills, l’aviram, l’aixoll del porc, el cup de la bassa i el femer.  

A la irrupció de la plaga de la fil·loxera, l’any 1889, van seguir uns anys de crisi econòmica i social, 
en què la població davalla fins a situar-se a la ratlla del miler d’habitants i s’aguditza el conflicte de 
classes entre rabassers i hisendats. La vida social i associativa fa de corretja de transmissió 
d’aquestes inquietuds i hi proliferen les entitats republicanes i conservadores. La més important 
de les primeres és, per la seva trajectòria, la Unió d’Agricultors. Fundada el 1904, es va reconvertir 
el 1911 en Sindicat Agrícola Cooperatiu i va desenvolupar una activitat política i social molt 
important. Encara activa avui dia, va veure com el seu local, conegut com el Centre, va ser 
requisat per les autoritats franquistes i posteriorment recuperat de mans de l’Ajuntament l’any 
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1979. Per la seva part, els propietaris benestants van impulsar un Centre Agrícola per fomentar la 
millora del conreu de la vinya, que tenia el Casino com a local social.  

Malgrat la relativa prosperitat econòmica que va reportar la neutralitat espanyola durant la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918), la inestabilitat política i social del moment –aguditzada per 
la reivindicació catalanista i l’extensió de l’anarcosindicalisme i les idees revolucionàries– van 
motivar la designació d’un govern autoritari sota la presidència del general Primo de Rivera, l’any 
1923. A escala local, la proclamació del directori militar va comportar la destitució de l’alcalde i 
regidors constitucionals, i la seva substitució per persones addictes al règim. Durant aquesta 
dècada es va millorar la carretera que travessava el poble amb la construcció dels ponts de la 
Bòbila i de can Cerdà, i es van millorar els rentadors públics de la font de la Bassa.  

La crisi econòmica i financera a escala mundial derivada del crac de la borsa de Nova York de l’any 
1929, i l’acció política de les forces d’esquerres i republicanes, van provocar el col·lapse del règim. 
L’abril de 1931 es van celebrar unes eleccions municipals que va ser interpretades com un 
plebiscit sobre la monarquia i que van comportar la proclamació de la República i la instauració 
d’un règim autonòmic a Catalunya en mans d’una coalició electoral encapçalada per Francesc 
Macià. Al Pla, la victòria també va ser per a la candidatura de l’Esquerra Republicana (ERC), 
liderada pel rabassaire Jaume Boada. L’alcaldia va passar el 1933 a Jaume Marimón i, el 1934, a 
Josep Boada. Els fets del 6 d’octubre de 1934 va comportar la destitució i empresonament del 
govern de la Generalitat del president Lluís Companys, així com de tots els consistoris regits per 
les forces d’esquerres. L’autoritat va designar alcalde Joan Raspall, de la Lliga Catalana, que va 
ostentar el càrrec fins a la restitució, en la persona de Jaume Figueres, dels consistoris cessats el 
1934 després de la victòria aclaparadora de la candidatura del Front d’Esquerres en les eleccions 
legislatives del 16 de febrer de 1936. 

Contra aquest triomf es va sollevar, el 18 de juliol, una part de l’exèrcit, donant inici a la Guerra 
Civil (1936-1939). A Catalunya, el buit de poder generat pel cop d’estat va ser ocupat 
temporalment pels comitès de milícies antifeixistes, amb participació de totes les forces polítiques 
i sindicals d’esquerres. Amb el front estabilitzat a l’Aragó, es va desfermar una revolució social 
que va motivar l’ocupació de propietats i la col·lectivització de finques de persones d’ideologia 
dretana; moltes de les quals van haver de fugir. Si bé durant els primers dies es van saquejar i 
destruir documents, mobiliari i objectes litúrgics de l’església de Santa Maria i la capella de Sant 
Jaume de cal Cerdà, no es van haver de lamentar víctimes; gràcies, en bona part, a l’actuació 
conciliadora del secretari municipal Mateu Raventós. 

Durant els dos anys i mig que va durar el conflicte, el Pla va tenir cinc alcaldes de la Unió de 
Rabassaires adscrits a les llistes d’ERC. A mida que el bàndol nacional avançava, gairebé totes les 
cases del poble van acollir refugiats d’altres zones guerra, majoritàriament procedents de Madrid 
i el País Basc. A les acaballes del conflicte, el govern de la República va habilitar un camp d’aviació 
en les immediacions del Pla. Una part dels pilots i del personal de servei va residir a l’Aguilera, i al 
jardí de can Fàbregas es va instal·lar un taller mòbil. El 22 de gener de 1939, un destacament del 
IV brigada de Navarra va entrar al poble per la carretera d’Igualada. Abans, algunes famílies i 
persones compromeses amb la República van exiliar-se a França.  

La postguerra va donar pas a una dictadura que va finalitzar el 1975 amb la mort natural del 
general Francisco Franco i l’obertura d’un procés de transició a la democràcia, a través de la 
reforma de l’estat per un sistema autonòmic regit per una monarquia parlamentària. Després 
d’un breu període dirigit per una comissió gestora, l’Ajuntament va ser presidit per quatre 
alcaldes: Lluís Valles (1940-1953), Joan Raspall (1953-1967), Jaume Vallès (1967-1973) i Antoni 
Guilera (1973-1979). Superada l’etapa inicial d’aïllament i autarquia, durant aquell temps es va 
resoldre el problema de l’aigua de boca i els serveis de sanejament, enllumenat i recollida de 



MAPA DE PATRIMONI CULTURAL 
EL PLA DEL PENEDÈS 

 

Memòria   p.15 

 

residus. El 1965 es van inaugurar les escoles nacionals i es van dur a terme els projectes de 
construcció de la piscina municipal (1974) i la pista poliesportiva (1979). S’hi van establir alguns 
tallers i petites indústries i el poble es va expandir amb carrers de traçat ample i rectilini cap a 
migdia i ponent, que és on hi ha els principals equipaments públics. 

Amb el restabliment de la democràcia, el Pla ha estat governat majoritàriament per alcaldes de 
CiU i el PDeCAT, a excepció del mandat 2007-2011. Durant aquests anys s’han construït el pavelló 
poliesportiu i les noves escoles públiques (1984), la nova casa de la vila (1994), la llar d’infants 
(2014) o el centre d’acollida turística (2016).  

La febre immobiliària de la primera dècada del segle XXI, va donar pas a la urbanització del sector 
nord-oest, amb l’obertura de l’avinguda del Torrent Gran i dels carrers de Parellada, Xarel·lo i 
Macabeu, i, al sector sud-est, els vials de Pere Galofré i Joan Oró; la qual cosa ha suposat un 
repunt important en l’evolució demogràfica de la població, gràcies al preu de l’habitatge.   

 

 

Antiga postal, de 1911, amb vista del poble des de la Plana. 

4. METODOLOGIA 

4.1. Fonaments teòrics i tècnics. 

La finalitat del Mapa de Patrimoni és la recopilació exhaustiva dels elements significatius del 
patrimoni cultural del municipi, incloent també aquells rellevants del patrimoni natural. 

L’eix bàsic de l’estudi és l’inventari de tots els elements susceptibles d’ésser reconeguts com a 
rellevants o singulars del municipi a través de dels seus valors històrics, artístics, simbòlics, 
identitaris o naturals.  Cadascun dels elements, segons la seva tipologia, és inserit en el Mapa a 
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través duna base de dades elaborada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona que permet detallar-ne múltiples accepcions i característiques.  

De cada element es completa una fitxa amb totes les dades i característiques que s’hagin pogut 
recopilar d’aquell bé cultural, ja sigui a través del treball de camp, de la documentació 
bibliogràfica existent, de fons arxivístiques o de la informació oral que hagi pogut ser recollida. 
Finalitzat l’inventari, la base de dades permet realitzar múltiples anàlisis per tipologies i 
característiques amb l’objectiu d’avaluar i emetre corresponents judicis respecte el patrimoni del 
municipi. 

L’objectiu darrer del Mapa és proporcionar a l’ajuntament i als ciutadans d’aquest municipi una 
eina de coneixement de la globalitat del seu patrimoni des d’una concepció àmplia. Per extensió, i 
degut a la difusió pública del Mapa per part de la Diputació de Barcelona, el contingut podrà ser 
utilitzat pel conjunt del ciutadania del país per a múltiples objectius. 

A nivell municipal, aquest estudi esdevé un instrument que ha de permetre, a través del 
coneixement del patrimoni cultural existent, prendre diverses mesures importants per la seva 
protecció, conservació i difusió. En darrera instància doncs, per a la rendibilització social d’aqust 
patrimoni. Es tracte de mesures cabdals del municipi com el planejament urbanístic, la protecció i 
conservació dels elements o l’elaboració de programes de difusió.   

A més, el Mapa de Patrimoni Cultural, d’acord amb la Diputació de Barcelona, por ser modificat 
progressivament, afegint elements nous que no han estat inclosos per ser desconeguts en el 
moment de realitzar-se l’estudi, o bé eliminar-ne aquells que en futur puguin haver perdut els 
valors significatius.  

El Mapa de Patrimoni Cultural no constitueix un estudi de recerca científica, sinó un recopilació, a 
través de l’inventari, d’aquells béns culturals més significatius del patrimoni del municipi. Per tant 
no hi ha de partida la pretensió d’emetre una anàlisi crítica del patrimoni del Pla del Penedès, ni 
de la seva història, ni de l’estat de conservació. No existeix cap hipòtesi sobre la qual es pretén 
treballar i emetre’n una valoració concloent argumentada. El Mapa es tracta d’una eina que 
engloba aquells elements que mostren trets significatius en tant que patrimoni cultural i natural i 
en descriu les característiques fonamentals i que ha ser utilitzada com a base de partida per a la 
gestió, en general, d’aquest patrimoni, aprofundint en futurs estudis sobre el seu coneixement i 
protecció. 

 

D’acord amb el Plecs de prescripcions tècniques dels Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona, les tipologies dels diversos elements culturals que siguin inclosos són les 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 
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3.2- Fons documental 

3.3- Fons bibliogràfic 

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. 

5.3- Jaciments paleontològics. 

 

L’àmbit del PATRIMONI IMMOBLE incorpora edificis singulars amb valor monumental, artístic, 
històric, etnològic, identitari, religiós, industrial, etc. Els conjunts arquitectònics corresponen a 
conjunts d’edificacions que globalment constitueixin elements rellevants. Els elements 
arquitectònics són aquelles parts singulars d’un edifici o del seu entorn, quan el propi edifici no 
reuneix suficients valors patrimonials o ha desaparegut, restant només aquests elements 
rellevants; també formen part dels elements arquitectònics aquelles estructures arquitectòniques 
de menor entitat, com les de caire rural. També formen part del patrimoni immoble els jaciments 
arqueològics o zones d’expectativa arqueològica, així com estructures en estat de ruïna amb 
presumible antiguitat i rellevància. Els immobles d’obra civil són aquelles d’enginyeria, 
generalment de caràcter públic. 

Quant al PATRIMONI MOBLE, el constitueixen els elements urbans, com ara monuments, 
elements commemoraius o ornamentals instal·lats a la via pública, objectes singulars, i 
col·leccions, formades per series coherents d’objectes segons la seva caracterització. 
 
El PATRIMONI DOCUMENTAL és format per fons d’imatges, segons criteris homogenis, fons 
documentals, formant un arxiu o col·lecció, i fons bibliogràfics, constituïts per sèries de llibres que 
disposin de valor històric i patrimonial. 
 
Per altra banda forma l’àmbit de PATRIMONI IMMATERIAL les manifestacions festives arrelades, 
vigents o perdudes, les tècniques artesanals, quant a oficis, artesania, gastronomia o produccions 
específiques, tot allò referent a la tradició oral, entès com memòria de llegendes, contes, dites, 
etc., referents o típics del poble, música i dansa, arrelada i tradicional, i el costumari, 
comportaments i maneres de fer típiques i singulars del poble. 
 
Per últim, en el PATRIMONI NATURAL s’hi engloba les zones d’interès, amb valors específics de 
forma global, espècimens botànics singulars, tant per les seves característiques intrínseques com 
pel seu caràcter simbòlic, així com els jaciments paleontològics.  
 
També d’acord amb el plec tècnic de la Diputació de Barcelona, hi ha un sèrie d’elements que no 
han de ser inclosos en el Mapa de Patrimoni, però sí esmentats en un apartat o llistat 
d’ELEMENTS NO FITXATS. S’hi inclou en aquest grup aquells elements de presumible interès però 
que bé no reuneixen suficients valors culturals, bé han desaparegut, o els que no han pogut ser 
localitzats o que les referències, un cop contrastades, eren errònies i l’element no existeix o 
correspon a un altre municipi. 
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4.2. Documentació prèvia 

Per a l’elaboració del Mapa del Patrimoni del Pla del Penedès ha estat essencial dur a terme en 
primer lloc el buidatge de la informació referent al patrimoni cultural continguda en els següents 
documents: 

1. Planejament urbanístic vigent (Ajuntament del Pla del Penedès). 

2. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Departament de Cultura) 

3. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Departament de Cultura). 

 

 

En base a aquesta documentació s’ha realitzat una primera avaluació del patrimoni conegut i 
catalogat, que posteriorment ha estat ampliat mitjançant la consulta dels següents: 

1. Recerca bibliogràfica principal i específica. 

2. Cartografia actual i antiga. 

3. Consulta de diversos inventaris de patrimoni cultural, com l’Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya, Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, el portal 
wikipedra.catpaisatge.net o l’Inventari dels Rellotges de sol dels Països Catalans. 

4. Consulta de diversos inventaris de patrimoni natural, com l’Inventari d’Espais Geològics 
de Catalunya, l’Inventari d’Arbres Monumentals de Catalunya i dels Espais Natuals de 
Protecció Especial de Catalunya. 

5. Consulta del fons del Museu Episcopal de Vic, consulta del fons del Vinseum - Museu de 
les Cultures del Vi de Catalunya i del Registre de Museus de Catalunya i de les Col·leccions 
obertes al públic. 

6. Consulta de l’Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya 

7. Consulta del fons de l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, de l’Arxiu Fotogràfic 
del Centre Excursionista de Catalunya i de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. 

8. Consulta dels Camins ramaders classificats 
9. Consulta dels Cens de simbologia franquista de Catalunya, del Mapa de fosses de la 

guerra civil i la repressió a Catalunya i del Mapa de fosas – Ley de la memòria Histórica del 
Ministeri de Justícia. 
 
 

Alhora també s’ha consultat normativa urbanística supramunicipal, entre d’altres la següent: 

1. Pla Territorial Metropolità de Barcelona (Generalitat de Catalunya, 2010). 

2. Inventari de Camins d’Interès Territorial de la Comarca de l’Alt Penedès (Diputació de 
Barcelona, 2014). 
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Imatge històrica del Pisos de Cal Patrots, poc després d’havers d’haver-se construït l’edifici (Arxiu COAC). 

 

4.3. Treball de camp 

Disposant de la base de partida d’elements a incloure en el Mapa, fruït de la recerca prèvia, s’ha 
iniciat el treball de camp de reconeixement i documentació d’aquests elements. 

En tots els casos s’ha a dut a terme la visita a l’emplaçament de l’element, amb l’objectiu 
d’analitzar-ne les característiques i prendre’n fotografies i notes.  
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Quan a les fotografies, en pràcticament tots els elements fitxats en el Mapa de Patrimoni s’ha 
pogut prendre imatges pròpies. L’excepció ham estat les imatges de les dues festes tradicionals 
incloses el Mapa, la Festa Major i les Torrades, de l’Arxiu Parroquial, i dues de les imatges de la 
Marededéu del la, totes les quals han estat amablement cedides, les dues darreres pel Museu 
Episcopal de Vic. De la Marededéu de Pla una de les imatges és presa d’un dels llibres de 
referència dedicades al Pla del Penedès, mentre que dels Goigs són imatges tractades per 
nosaltres a partir de les existents. 

Respecte les imatges pròpies, s’ha procurat en tots els casos obtenir fotografies des de tots els 
punts de vista de cada elements així com de detalls significatius, malgrat que en el Mapa de 
Patrimoni únicament se’n pugui visualitzar tres de les més representatives. En total s’ha pres més 
de 5.200 fotografies, que han hagut de ser ordenades i posteriorment realitzar-ne una selecció. 

Tret dels casos de patrimoni immaterial, dels goigs i de la Marededéu del Pla, de la resta 
d’elements s’ha pres coordenades UTM que després han estat verificades i corregides mitjançant 
el visor web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Val a dir que, malgrat l’existència d’una base d’elements del patrimoni cultural coneguts, tant a 
partir dels inventaris com de la bibliografia, per l’elaboració del Mapa de Patrimoni Cultural del 
Pla del Penedès s’ha hagut de fer una important tasca de prospecció del territori principalment a 
la recerca d’elements de patrimoni rural i naturalque fossin susceptibles de ser inclosos en 
l’estudi. D’acord amb el caràcter eminentment agrícola del municipi, caracteritzat per la 
producció vitivinícola, no podien ser obviats els presumptes elements rellevants culturalment 
d’aquesta activitat. Pràcticament cap d’aquestes elements apareixia prèviament inventariat o 
citat en la documentació referent al Pla del Penedès, motiu pel que hem considerat 
imprescindible recórrer el municipi a la recerca de construccions rellevants, de les que se n’ha 
identificat diverses i s’ha inclòs les més rellevants culturalment. Parlem, per exemple, d’elements 
com molins de vent, pous o casetes de pagès. Així mateix, en quant al patrimoni natural, 
l’absència de referències preexistents, tret de dos únics casos, ha obligat a analitzar el territori 
municipal tant a nivell cartogràfic com sobre el terreny amb l’objectiu de determinar i localitzat 
possibles elements a incloure. 

També a la vegada, la prospecció del territori ha permès incloure alguns edificis que hem 
considerat significatius, com ca l’Orpí, la casa de Matamargó o cal Bitxo.  

Així mateix, també en àmbit urbà s’ha dut a terme el reconeixement del poble del Pla i de totes 
les barriades. Aquestes darreres han estat totes incloses en una fitxa individual per cadascuna, 
mentre que l’anàlisi del poble ha suposat la inclusió de cinc edificis prèviament no inclosos en cap 
inventari, de les antigues plaques de denominació de carrers o de llinda inscrita del carrer Borrós. 

Finalment cal agrair la col·laboració prestada per diversos planencs que amablement ens han 
facilitat l’accés i exposat el seu coneixement sobre diversos elements. Cas és del Sr. Arcadi Ferrer, 
que ens ha obert les portes de l’església i ens ha explicat detalladament els elements que 
l’integren, del Sr. Ton Fontanals, que ens ha explicat com era antigament el safareig públic, de la 
família Vallès, que ens ha obert les portes de casa seva per mostrar-nos el seu arxiu particular, de 
les famílies propietàries de cal Cerdà, de la Casa Alta i de Can Raspall, que també ens ha permès 
accedir a la finca i casa, als masovers de l’Aguilera i de la Sala, que ens ha facilitat informació 
sobre diversos aspectes de les masies i elements que de l’entorn, així com de totes aquelles 
persones que feinejaven per les vinyes o per casa seva i que ens han proporcionat amablement 
explicacions sobre les cases, les barriades o elements del patrimoni rural. Val a dir que el contacte 
amb moltes d’aquestes persones s’ha fet a través del Sr. Josep Bruna, a qui cal agrair 
especialment la seva col·laboració i coneixement sobre el municipi. 
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5. RESULTATS. ELEMENTS INCLOSOS EN EL MAPA DE PATRIMONI. 

5.1. Aspectes generals. 

En base a la referències preexistents i al treball de recerca propi, sobre el terreny, el Mapa de 
Patrimoni del Pla del Penedès inclou finalment un total de 109 elements culturals.  

Es tracta d’un número proper a l’objectiu fixat inicialment (aproximadament 120 elements) a 
partir d’una primera avaluació dels elements presumibles a incloure-hi. Aquesta xifra 
probablement hauria estat superada en el supòsit de que s’haguessin inclòs diverses barraques de 
vinya, camins tradicionals o els diversos ponts existents al municipi, com era inicialment previst. 
Però, com exposarem més endavant, finalment molts d’aquests elements no han estat inclosos 
per manca de trets suficientment rellevants culturalment. Per contra, per exemple, la prospecció 
intensa del territori municipal ha permès incloure abundants elements del patrimoni rural dels 
quals no existia referències prèvies i per tant amb els quals inicialment no s’hi comptava. 

Cal tenir present que el patrimoni cultural fins ara inventariat del Pla del Penedès era constituït 
per un total de 35 elements, béns del patrimoni arquitectònic i del patrimoni arqueològic, inclosos 
bé ens els inventaris del Departament de Cultura o en el planejament urbanístic vigent municipal. 

Significa això que la inclusió d’un total de 109 elements en el Mapa de Patrimoni suposa un 
increment del 212% del patrimoni inventariat del municipi, afegint-hi 74 nous elements als ja 
coneguts. 

 

 

Elements inventariats (2017) 
(Departament de Cultura/Ajuntament del Pla del Penedès) 35 

Elements inclosos en el Mapa de Patrimoni Cultural 109  

Increment 74 (212%) 

 

 

Per àmbits i tipologies el total d’elements inventariats és el següent, reflectit en la taula: 

  

ÀMBIT Quantitat 

elements 

Àmbit 

(sobre total 

Mapa) 

% Àmbit 

(sobre 

total 

Mapa) 

Codi 

Mapa 

Tipologia Quantitat 

elements 

Tipologia 

 

% 

Tipologia 

(sobre total 

Àmbit) 

% 

Tipologia 

(sobre total 

Mapa) 

PATRIMONI 

IMMOBLE 

83 76% 1.1. Edificis 33 40% 30,3 % 

1.2. Conjunts arquitectònics 15 18% 13,8 % 

1.3. Elements arquitectònics 21 25% 19,2 % 

1.4. Jaciments arqueològics 10 12% 9% 

1.5. Obra civil 4 5% 3,7 % 
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PATRIMONI 

MOBLE 

3 3% 2.1. Elements urbans 1 67% 1% 

2.2. Objectes 2 33% 1,9 % 

2.3. Col·leccions 0 0%  

PATRIMONI 

DOCUMENTAL 

5 4% 3.1. Fons d’imatges 0 0%  

3.2. Fons documentals 5 100% 4,6 % 

3.3. Fons bibliogràfics 0 0%  

PATRIMONI 

IMMATERIAL 

3 3% 4.1. Manifestacions festives 2 67% 1,9 % 

4.2. Tècniques artesanals 1 33% 1 % 

4.3. Tradició oral 0 0%  

4.4. Música i dansa 0 0%  

4.5. Costumari 0 0%  

PATRIMONI 

DEL MEDI 

NATURAL 

15 15% 5.1. Zones d’interès 5 33% 4,6 % 

5.2. Espècimens botànics 

singulars 

10 67% 9% 

5.3. Jaciment paleontològic 0 0%  

 

 

L’anàlisi dels elements inclosos mostra un elevat percentatge, molt majoritari (76%), del 
patrimoni immoble respecte la resta, essent el patrimoni moble, el documental i l’immaterial molt 
minoritari (3, 4 i 3% respectivament) i el natural prou significatiu (15%).  
 
Aquests percentatges no difereixen excessivament de la norma general que mostren altres 
municipis de la província de Barcelona, tret de casos excepcionals, en els que predomina sempre i 
amb escreix el patrimoni immoble. Possiblement l’àmbit que difereix més respecte alguns 
municipis, especialment els de major població, és el patrimoni moble, en aquests casos 
lleugerament més elevat fruït normalment de l’existència especialment d’un major número 
d’elements urbans fitxats.  
 
Pel cas del Pla del Penedès, els elements inclosos en el Mapa de Patrimoni reflecteixen 
correctament l’aspecte cultural de municipi, doncs tractant-se d’un poble de reduïda població i 
eminentment agrícola, l’estudi transmet la rellevància del patrimoni immoble, bé concentrat en el 
nucli urbà com de forma dispersa, així com del patrimoni natural, en tractar-se d’un territori 
escassament urbanitzat. Probablement els percentatges entre àmbits patrimonials resultarien 
sensiblement diferents si el municipi fos molt urbanitzat i amb una escassa activitat agrícola que, 
com succeeix, ocupa la major part del usos del sòl.   
 
Quant a les tipologies, destaca en primer terme l’absència d’elements fitxats tant d’una banda en 
col·leccions d’objectes mobles i fons d’imatges i bibliogràfics, elements habitualment molt 
escassos i que fonamentalment sorgeixen d’inquietuds particulars de les que no es dóna el cas al 
Pla del Penedès, o almenys no hi ha constància, i d’altra banda d’elements de tradició oral, música 
i dansa i costumari, dels quals si bé existeixen alguns elements o bé no són prou tradicionals i 
arrelats o bé no s’ha considerat prou fonamentada la seva inclusió. 
 
L’anàlisi segons les tipologies és la que segueix: 
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5.2. Tipologies 

El patrimoni immoble és àmpliament el més majoritari i representatiu del Pla del Penedès. Ara 
bé, dins aquest àmbit, les diverses tipologies reflecteixen un panorama suficientment repartit i 
sense un excessiu predomini dels edificis. Aquests representen el 40% del patrimoni immoble i es 
reparteixen en meitats similars els concentrats en el nucli urbà del Pla i els dispersos pel municipi. 
Els segueixen els elements arquitectònics, amb un 25%, que fonamentalment estan constituïts 
per edificacions menors, de caire rural, juntament amb alguns elements urbans (fonts, safareig 
públic, etc.). Els conjunts arquitectònics representen el 18% i es caracteritzen per les barriades 
del municipi, les quals s’han inclòs totes, així com per aquelles masies disperses que agrupen 
diverses edificacions (la Sala, l’Aguilera, etc.) i uns pocs edificis urbans constituïts també per més 
d’un edifici (el Centre, cal Carnisser, antic Celler cooperatiu). El jaciments arqueològics, un total 
de 10, representen un 12% del patrimoni immoble, en general caracteritzats per un escàs 
coneixement sobre les restes que contenen. Finalment l’obra civil compta amb tres ponts i el 
vèrtex geodèsic de l’Aguilera, elements que suposen el 5% del patrimoni immoble.  
 

 
 

 
El patrimoni moble és escassament representat, suposant únicament el 3% del Mapa de 
Patrimoni. Compta només amb 3 elements, un element urbà (33%) representat pel Monument a 
la Guerra Civil i dos objectes (67%), la Marededéu de Santa Maria Magdalena, dipositada al 
Museu Episcopal de Vic, i el Molí aiguader del Serral, peça metàl·lica conservada fora del seu 
emplaçament original. No es coneixen col·leccions d’objectes al Pla del Penedès. 
 

40% 

18% 

25% 

12% 

5% 

Patrimoni immoble 

Edificis

Conjunts arquitectònics

Elements arquitectònics

Jaciments arqueològics

Obra civil
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Quant al patrimoni documental, el Pla del Penedès disposa de 5 fons documentals, dels quals 3 
són arxius (Municipal, Parroquial i el de la família Vallès) i 2 són els goigs coneguts, dedicats a 
Santa Maria Magdalena i Sant Sebastià. No es coneixen fons fotogràfics destacats ni fons 
bibliogràfics.  
 

 
 
El patrimoni immaterial és únicament representat per dues manifestacions festives, la Festa 
Major i les Torrades, i la tradició vitinícola com a tècnica artesanal. D’elements de costumari i de 
tradició oral no s’ha inclòs cap element, per bé que Salvador Llorac (LLORAC 2015: 237-240) 
exposa algunes llegendes i tradicions. Cal tenir en compte però que Llorac no cita la font de la 
informació que publica, motiu pel que la solidesa d’aquest possible costumari és dubtosa i no ha 
pogut ser contrastada. Quan a música i dansa, per bé que existeixen associacions de balls de 
gegants, de diables i de grallers, es tracta de balls establerts recentment i per tant encara sense 
suficient tradició i arrelament al municipi, motiu pel qual, ara per ara, no s’han inclòs en el Mapa 
de Patrimoni. 
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Finalment, respecte el patrimoni del medi natural, mitjançant la prospecció del territori 
municipal s’ha pogut incloure un total de 15 elements, dels quals 5 es tracta de zones d’interès 
natural (33%), que corresponen als diversos torrents del municipi, que han estat agrupats d’acord 
amb els seus cursos i conques, i 10 corresponen a espècimens botànics singulars (67%), en els 
que destaquen per exemple les oliveres centenàries del camí de Cal Feset, les alzines de la Casa 
Alta o diverses figueres. No hi ha jaciments paleontològics al Pla del Penedès.  
 

 
 

5.3. Propietat 

La propietat dels elements inclosos en el Mapa de Patrimoni del Pla del Penedès és molt 
majoritàriament privada, amb 90 elements que suposen el 83%, mentre que la titularitat pública 
representa únicament el 17% amb 19 elements. Aquests darrers corresponen als elements 
arquitectònics urbans (safareig públic, antigues plaques de carrers i fonts), el monument, moble, 
dedicat a les víctimes de la Guerra Civil, els quatre elements d’obra civil fitxats, tots els torrents, 
adscrits a l’Administració Pública (Agència Catalana de l’Aigua), les dues festes i l’arxiu municipal. 
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Destaca el fet que no hi ha cap edifici que sigui de propietat pública, quan es tracta de la tipologia 
més majoritària inventariada.  

 

5.4. Protecció 

Quant a la protecció dels elements inclosos al Mapa, únicament un 26% disposen de protecció 
legal específica, mentre que la resta, un 74% no compten amb cap tipus de protecció. Aquest 
resultat és fruït fonamentalment dels escassos elements inclosos en el planejament urbanístic 
vigent del Pla del Penedès i de la introducció en el Mapa d’una quantitat molt significativa 
d’elements que fins no eren tinguts en compte. 
 
Val a dir però, que de forma genèrica tots els elements del patrimoni cultural són protegits per la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807), que en l’Article 1  
estableix que “el patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles 
relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, 
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic 
mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels 
ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures”. Per tant, 
cal entendre que qualsevol element amb rellevància cultural del país, també doncs a nivell 
municipal, forma part del patrimoni cultural català i és protegit genèricament per la llei. 
 
Ara bé, malgrat la llei, la dinàmica administrativa habitual tendeix a generalment a considerar 
protegits aquells elements que ho estan específicament a través de les formes jurídiques 
establertes per la pròpia llei o pels planejaments urbanístics municipals, d’acord amb el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (DOGC 5686). 
Així generalment es consideren protegits específicament aquells béns declarats Bens Culturals 
d’Interès Nacional (BCIN) o d’Interès Local (BCIL) així com tots aquell regulats, amb formes 
indistintes, pels planejaments urbanístics municipals, doncs són aquestes normes les que en 
defineixen i regulen la seva protecció. Així doncs, malgrat que diversos elements arquitectònic 
formin part de l’Inventari del patrimoni Arquitectònic de Catalunya, no significa això que siguin 
protegits específicament, com a BCIN o BCIL, sinó que senzillament són recollits com a béns 
rellevants, per tant protegits genèricament per la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català, això és 
jurídicament tant protegits com aquells que no estan inclosos en el l’Inventari.  
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Diferent és el cas del patrimoni arqueològic, doncs si bé és protegit genèricament també per la 
Llei 9/1993, l’existència del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 3594 i 3915), en concreta i defineix la protecció 
específica de totes aquelles restes mobles i immobles existents a Catalunya. 
 
Per altra banda, el patrimoni natural no disposa de cap protecció genèrica i és regulat pels espais 
declarats específicament protegits i, de nou, pel que disposin dels planejaments urbanístics 
municipals. 
 
D’acord amb aquest marc jurídic, i d’acord amb la interpretació que se’n fa habitualment, en el 
Pla del Penedès són protegits legalment únicament un total de 28 elements, dels quals només la 
Marededéu de Santa Maria ho és també físicament, en tractar-se d’un objecte pertanyent a la 
col·lecció del Museu Episcopal de Vic. 
 
En quant al tipus de protecció, de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) el Pla del Penedès en 
disposa de dos: la Creu de Terme, protegida pel “Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre la 
protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y 
piezas similares de interés histórico-artístico” (BOE núm. 77, de 30 de març de 1963), i la 
Marededéu de Santa Maria, protegida pel “Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que 
determinados Museos son declarados monumentos histórico-artísticos” (BOE núm. 59, de 9 de 
març de 1962), entre els quals hi ha el “Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich” i tenint 
en compte que el decret declara monuments (BIC/BCIN) els museus que cita “sin distinción de los 
elementos que los forman -fondos e inmuebles-“, per tant incloen també els objectes que e 
formen part. Val a dir que malgrat la protecció del Museu Episcopal de Vic com a BIC, amb 
número de registre (R.I.) - 51 - 0001332 – 00000, el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya té l’edifici protegit únicament com a BCIL. 
 
Com a Bens Culturals d’Interès Local el Pla del Penedès disposa de 15 edificis. Es tracta dels 14 
inclosos en les Normes subsidiàries de planejament, de 1993 però vigents, i per tant BCIL en tant 
que formen part d’un catàleg anteriors a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, tal com aquesta 
estableix.  Cal fer esment el Departament de Cultura d’aquests 14 únicament en té considerats 9, 
oblidant els estipulats en l’Annex 4 de les Normes subsidiàries. Juntament, també va ser declarat 
recentment BCIL el Centre,  per l’acord del Pla del Consell Comarcal de l’Alt Penedès del 21 de 
gener de 2016. 
 
D’altra banda cal esmentar la protecció específica del vèrtex geodèsic de l’Aguilera, establerta per  
“Ley 11/1975, de 12 de marzo, sobre Señales Geodésicas y Geofísicas” (BOE núm. 63, de 14 de 
març de 1975) i la Llei 11/1994, d’11 de juliol, sobre els Ley 11/1975, de 12 de marzo, sobre 
Señales Geodésicas y Geofísicas senyals geodèsics (DOGC 1923). 
 
I en darrer lloc els 10 jaciments arqueològics, protegits específicament, com dèiem, pel Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
(DOGC 3594 i 3915). 
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5.5. Usos 

Respecte els usos actuals dels elements inclosos en el Mapa de Patrimoni hi ha un significativa 
varietat, malgrat que és evident un predomini (36%) de l’ús residencial d’acord amb que la 
majoria de béns inclosos corresponen a edificis i conjunts d’edificis, seguits pels elements sense 
ús (16%), que corresponen essencialment a edificis o elements arquitectònics abandonats, i els 
d’ús productiu (15%), que constitueixen aquells elements arquitectònics o naturals dels quals se’n 
treu un profit productiu o també els jaciments arqueològics emplaçats en terrenys agrícoles en ús. 
A més distància es situa la resta d’usos, començant pel social (7%) (el Centre, cementiri, fonts, 
festes), seguit pels “altres” (6%), on s’ha inclòs els torrents així com aquells arbres situats en 
terrenys erms, l’ús ornamental (4%), al que s’hi dediquen diversos arbres que formen part de 
jardins així com també la llinda inscrita de ca la Mariona, estructural (4%), del que en formen part 
els elements d’obra civil (ponts), religiós (3%), on s’inclou l’església, la rectoria i els goigs, simbòlic 
(3%), amb les creus de terme i el monument a la Guerra Civil, l’ús administratiu (3%), on s’hi ha 
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inclòs l’arxiu municipal, el parroquial i les antigues plaques de carrers, i en darrer lloc l’ús cultural 
(2%), que compta amb la Marededéu del fons del Museu Episcopal de Vic i l’arxiu Vallès. 

 
 

5.6. Estat de conservació 

En general l’estat de conservació dels béns fitxats és correcte. La conservació és bona en la 
majoria (65%), doncs gran part dels edificis, conjunts i elements arquitectònics, principal 
patrimoni del Pla del Penedès, segueixen en ús i per tant generalment està ben cuidat i alhora 
conservat.  

S’ha considerat regular la conservació de 28 elements , que suposa el 26% del total, que 
corresponen generalment a alguns edificis desocupats i per tant en degradació contínua (cas per 
exemple de cal Fàbregues, cal Jofrè, cal Bitxoo ca l’Orpí), conjunts d’edificis en els que hi manca 
rehabilitació almenys en algues parts (el Centre) o en els que la proliferació urbanística o 
rehabilitació ha estat poc atent amb el patrimoni històric (el Pujolet), les construccions rurals 
abandonades (Font de cal Fontanals, Pou del Molí de Vent, Molí aiguader de la Sala, etc.), tots els 
torrents del municipi, escassament cuidats, així com també s’hi ha inclòs els goigs a Sant 
Sebbastià, ja que es desconeix si es conserven còpies en bon esta. 

Una conservació dolenta presumeixen un total de 10 elements (9%) que corresponen a 
pràcticament tots els jaciments arqueològics, dels quals se’n coneix molt poques dades però 
l’emplaçament en camps de conreu i l’absència d’estructures conegudes augura un manca 
notable de conservació, i també l’imponent casal de cal Feset, en molt mal estat per 
abandonament, l’antic safareig públic, que malauradament ha sofert una actuació urbanística 
gens encertada i el Pou de les Berguedanes, element rural interessant, en desús i greument 
afectat per les arrels d’arbres.  
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5.7. Cronologia dels elements 

Respecte a la cronologia dels béns inclosos en el Mapa del Patrimoni, deixant de banda el 
patrimoni natural, per la naturalesa intrínseca de l’evolució històrica del poble, la gran majoria 
d’elements daten d’època contemporània. Aquests representen el 83% segons l’origen cronològic 
dels elements, però realment suposen encara un major percentatge si enfoquem l’anàlisi en els 
edificis pròpiament fitxat i no els antecedents històrics que alguns d’ells disposen i dels quals 
només en alguns casos en romanen restes visibles. La realitat és però que almenys un 23% dels 
elements se’ls hi ha de contemplar un origen, antecedents o fases constructives d’època moderna 
(i un 15% d’època medieval. D’època medieval daten segur els orígens de l’església de Santa 
Maria Magdalena i també la imatge de la Marededéu del Pla; d’època moderna saben segura la 
construcció de la Rectoria o l’origen de la inscripció de ca la Mariona. La resta de cronologies 
d’època medieval o moderna corresponen, com diem, a les cronologies dels antecedents, això sí, 
majoritàriament documentats, dels elements fitxats. També cal tenir en consideració l’existència 
dels jaciments arqueològics, alguns d’ells amb presumibles restes d’època ibèrica (3%) i la resta 
majoritàriament d’època romana (6%).  
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5.8. Estils arquitectònics 

Quant als estils arquitectònics dels edificis, conjunts d’edificacions i elements arquitectònics, són 
molt majoritàries les construccions d’obra popular (64%), circumstància deguda a la cronologia i 
naturalesa de la majoria d’aquestes, destinades a habitatges populars o a construccions rurals. 
Destaquen però els habitatges amb elements noucentistes (15%) (la Torre, cal Cargolí, cal 
Carnisser, etc.) i modernistes (9%) (Casa Vallès, cal Pere Nadal, Pisos de cal Patrots, etc.), en 
alguns casos amb elements d’un estil i de l’altre fruït de construccions que daten dels primers 
temps del noucentisme, encara influït pel en alguns arquitectes pel modernisme (Can Bergadanes, 
casa del carrer Rovira, 13, Celler Cooperatiu) i en d’altres formant ornaments d’edificis més aviat 
d’estil popular (el Centre, cal Lloret, casa c. Anselm Clavé, 47 o cal Martí de les Parellades). 
Diverses construccions de l’Aguilera sorprenen pel seu estil historicista (4%), que són la refacció 
del casal, la cisterna i font, així com la creu, a imitació d’una de terme. D’estil romàntic és l’edifici 
de cal Jofrè (1%). Renaixentistes (4%) són part de les dues capelles, la de Sant Jaume de cal Cerdà 
de Palou i la de l’Aguilera. D’estil gòtic (1%) era la part original de la creu de terme i cal suposar ho 
són també les parts que en romanen. Mentre que, finalment, d’època romànica (2%) és l’església 
de Santa Maria Magdalena així com també la imatge de la Verge conservada al Museu Episcopal 
de Vic. 
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Creu de Terme del Pla (Arxiu Fotogràfic CEC).                           Pintures romàniques de l’església parroquial. 

6. ELEMENTS NO INCLOSOS 

En el Mapa de Patrimoni Cultural del Pla del Penedès no s’ha inclòs una sèrie d’elements que 
inicialment, previ al treball de camp, eren potencialment candidats a ser inclosos o com a mínim a 
ser valorats, tal s’ha realitzat. 
 
Es tracta de diversos elements que malgrat alguns d’ells ser interessants pel que representen per 
la història del municipi, especialment la recent, o bé no reuneixen suficients caràcterístqiues 
rellevants culturalment per ser inclosos en l’estudi, bé han perdut bona part d’aquestes valors o 
bé fins i tot han desaparegut. 
  
ELEMENT CARACTERÍSTIQUES MOTIU DE NO INCLUSIÓ 

CASES DE CAN FONTANALS Habitatge modernista, obra 
d’Antoni Pons i Domínguez, 
d’estil similar als Pisos de Cal 
Patrots. 

Desaparegut, destruït. 

FONT DE LA BASSA Antiga font situada al costat del 
safareig públic. 

Substituïda per una font nova, 
actual, sense valor històric. 

FONT DE LA PLAÇA DE 
L’AJUNTAMENT 

Font pública Recent, sense valors històrics i 
culurals. 

MAS PRAT Casa de camp, antigament Mas 
Pau, de mitjan segle XIX, situada 
a l’oest de Bonavista i de la Casa 
Alta. 

Reformada, sense trets especialment 
rellevants. 

CAN PASSARIG Casa de camp, situada a la 
barriada del Pujolet. 

Actualment destinada a restaurant. 
Molt reformada, sense trets visibles 
rellevants. S’ha inclòs dins la fitxa de 
la barriada del Pujolet. 

CAL TET Casa de camp, situada a la 
barriada del Pujolet. 

Reformada, sense trets visibles 
rellevants. S’ha inclòs dins la fitxa de 
la barriada del Pujolet. 

CAL XUP Casa de camp, situada a la 
barriada del Pujolet. 

Reformada, sense trets visibles 
rellevants. S’ha inclòs dins la fitxa de 
la barriada del Pujolet. 

CAN BRUGUERES Casa de camp, situada al nord del 
cal Feset. 

Molt reformada, sense trets 
rellevants. 

PONT DE CAL FONTANALS Pont que salva el torrent de 
Sabanell- Fontanals 

Recent i arranjat, sense valors 
culturals. 

PONT DE CAN CERDÀ Pont que salva el torrent de les 
Tarumbes 

Arranjat amb nou pont que cobreix 
l’antic, perdent bona part dels valors 
culturals. 

PONT DE LES COMES Pont que salva el Clot de les 
Comes 

Arranjat amb nou pont que cobreix 
l’antic, perdent bona part dels valors 
culturals. 

PALANCA DE LA SALA Passera de formigó i ferro que 
salava el torrent  de Sabanell. 

Recent. Malgrat ser element 
característic, molt malmesa, sense 
valors històrics i culturals. 

ROURE DE CAL FESET Roure monumental, centenari, 
situat prop de cal Feset 

Talat recentment. 
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                       Cases de cal Fontanals (foto: Dep. De Cultura)                  Palanca de la Sala 
 
 
Per una altra banda, remarquem dos casos que s’han tingut molt en compte però que finalment 
no s’ha inclòs: les barraques vinya i els camins tradicionals. 
 
Respecte a les barraques de vinya cal remarcar que s’ha dur a terme una anàlisi de les existents 
en el municipi, recorrent el territori, i a més tenint en compte com a base de partida d’aquest 
reconeixement el plànol topogràfic del Pla del Penedès de l’any 1914 (Instituto Geográfico y 
Estadístico), en el qual són assenyalades diverses d’aquestes casetes. Atès el caràcter vitivinícola 
del municipi, s’ha posat especial atenció en aquests construccions, doncs constitueixen un 
element intrínsec a aquesta activitat. Cal dir que si bé existeixen pel cap baix una trentena de 
barraques de vinya o casetes de pagès, totes elles interessats pel que fa a l’aspecte relacionat 
estrictament amb l’activitat agrícola, pràcticament cap d’elles reuneix suficients característiques 
en tant que rellevants per al patrimoni cultural del municipi. I això és perquè, d’una part, algunes 
són construccions més aviat molt recents i, de l’altra, perquè les més antigues, possiblement 
datades de la segona meitat o finals del segle XIX, han estat poc o molt rehabilitades, per exemple 
substituint les cobertes originals per cobertes de fibrociment, o rehabilitant-les íntegrament, 
perdent en bona part els seus valors tradicionals. Un clar exemple és la Caseta de la Camberella,  
situada entre el poble i cal Feset, que apareix en el plànol de 1914 i avui dia roman completament 
rehabilitada sense mantenir el caràcter original. Val a dir que cap d’aquestes barraques del 
municipi és obrada en pedra seca, sinó que totes són d’obra de maons o de maçoneria mixta de 
maons i pedra en algun cas. Entre totes, dues de les més significatives, com a exemple, són la 
barraca de Matamargó, que apareix també en el plànol de 1914, actualment abandonada però 
que havia estat arreglada i se li havia substituït la coberta per una de fibrociment, o la barraca de 
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la Plana, al sud-est de l’Aguilera, d’obra mixta de maçoneria i maons, avui també pràcticament 
abandonada i amb el sostre original substituït per teules més recents.  
 
Tot i això ara dit, remarquem que el Mapa de Patrimoni s’han inclòs dues d’aquestes casetes, la 
de ca l’Orpí i la de l’hort de la Sala, doncs ambdues constitueixen, juntament amb la bassa 
adossada i el sistema de regadiu vinculat, dos excel·lents exemples de construccions agrícoles del 
municipi. 
 

         

 
                                       Barraca de la Planta             Barraca de Matamargó 

 
Respecte els camins tradicionals, també s’ha realitzat un esforç per analitzar-los. En primer lloc 
avaluant el mateix mapa topogràfic de 1914, on apareixen assenyalats tots, més d’una vintena, i 
després reconeixent-los, en bona part, sobre el terreny. Aquesta anàlisi determina en primer lloc 
que pràcticament tots els camins constitueixen un eix radial cap al poble del Pla del Penedès, des 
dels diversos nuclis de la contrada (Sant Sadurní, Torrelavit, Sabanell, Puigdàlber, el Gorner, el 
Coral del Mestre), així com, o passant per, les diverses barriades i cases de camp del municipi 
(l’Aguilera, Can Cerdà, Bonavista, les Tarumbes, cal Bitxo, cal Feset, can Fontanals, la Sala, etc.), 
sense existir cap camí o camins especialment destacats o principals. Potser el principal hauria 
estat el que condueix a Vilafranca del Penedès, venint del Gorner, entrant pel poble per on hi ha 
la Creu de Terme i després continuant potser cap a Sant Pere de Riudebitlles passant per l’oest de 
l’Aguilera. En segon lloc, l’anàlisi sobre el terreny ha determinat que cap d’aquests camins disposa 
de trets culturals rellevants: es tracta majoritàriament de pistes agrícoles arranjades, en les quals 
no existeix cap element històric significatiu (empedrats, marges, etc.); fins i tot alguns d’ells han 
estat darrerament anul·lats parcialment a causa d’una concentració parcel·laria. És per aquests 
motius que no ‘ha inclòs cap dels camins tradicionals al Mapa de Patrimoni, degut doncs, a la 
manca de conservació de valors culturals, tret de la fossilització dels traçats. 
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A tall d’exemple remarquem que l’Inventari de camins d’interès territorial de la comarca de l’Alt 
Penedès (Diputació de Barcelona, 2014) únicament n’inclou un del municipi del Pla del Penedès 
(núm. 43, Camí del Pla), que correspon camí del Pla del Penedès a Sant Pere de Riudebitlles, tram 
del camí abans esmentat, que passa per l’oest de l’Aguilera. Justament aquest antic camí està avui 
asfaltat, sense conservar valors culturals tret del traçat tradicional.  
 

             
Part del plànol de 1716 del corregiment de Vilafranca (ICC) i part d’un plànol de 1720 de Catalunya(ICC),  

en els que es constata que no hi ha cap via principal que transcorri pel Pla del Penedès. 

Plànol topogràfic del Pla del Penedès, de 1914 (Instituto Geográfico Nacional), fonamental per l’estudi del municipi. 
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