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1. CRÈDITS I AGRAÏMENTS 
 

La realització del Mapa de Patrimoni Cultural de la Pobla de Claramunt, 

del qual la present memòria n’és la culminació, es va originar a partir de la 

petició efectuada pel consistori a la Diputació de Barcelona. Aquesta 

entitat administrativa de caràcter provincial, a través de la seva Oficina de 

Patrimoni Cultural, va encarregar la tasca de realització i redacció del 

Mapa a qui signa aquest document, l’arqueòloga i historiadora Jordina 

Sales Carbonell. 

 

Per motius administratius, la majoria de document tècnics (com és el cas 

present) duen una sola autoria, però és obvi que resulta impossible dur-los 

a terme sense l’ajuda i la implicació de molta gent, en molts casos de 

forma totalment desinteressada i altruista. Per això, vull expressar el meu 

agraïment a tothom qui d’una manera m’ha donat llum sobre aspectes 

concrets, difícils de dirimir per una forastera, i m’ha aportat informació 

difícil de localitzar.  

 

En primera instància, ha resultat imprescindible la implicació de 

l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, el qual, a través del seu alcalde 

Santi Broch, el seu secretari Ton Major, la seva tècnica Laura Térmens i 

l’Òscar de la Brigada Municipal han estat sempre pendents i amatents a 

les meves demandes d’informació i logística.  

 

Les dades i bibliografia tant amablement proporcionades per l’historiador 

local i comarcal Josep Riba Gabarró han estat de consulta imprescindible. 

La seva immensa obra, fruït del treball de dècades d’estudi i passió per la 

història, constitueix la base per qualsevol estudi sobre la Pobla de 

Claramunt, tant avui com en el futur. 

 

També ha resultat de gran valor l’ajut de l’apreciat Andreu Miquel, custodi 
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de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Claramunt, qui m’ha proporcionat 

fotografies amb detalls històrics d’utilitat i gran valor documental.  

 

Així mateix, el Pare Alejandro ens ha obert tant cops com ha calgut les 

portes de la parròquia i de la sagristia per realitzar les consultes necessàries 

i atendre les nostres continues peticions. 

 

I a nivell de propietaris privats dels béns catalogats, que tant 

generosament ens han donat accés a casa seva, cal fer una menció 

especial a Anna Gabarró, qui ens ha permès accedir a uns dels antics 

molins paperers més ben conservats de la Pobla. 

 

Ara bé, després de realitzar el buidatge bibliogràfic i recollir les dades 

bàsiques conegudes, un cop sobre el terreny m’hauria perdut i hauria 

donat deu mil voltes si no hagués estat pels savis amics pobletans que 

m’han acompanyat amb complicitat i paciència durant tot el viatge: una 

menció especial a la Marta Bartrolí, l’Isidre Surroca, el Manel Ramoneda i 

l’Assumpta Tardà. Amb ells hem caminat per camins medievals, hem 

intentat cercar pous de gel, he descobert milicianes republicanes i m’han 

resolt mil dubtes impossibles d’esbrinar només (que també) amb la 

informació publicada. 

 

La meva gratitud també al Museu Diocesà de Barcelona per la cessió 

d’informació i al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, amb 

la sempre inestimable ajuda i eficaç feina de la seva conservadora Mª 

Rosa Junyent. Al personal de la Biblioteca Central d’Igualada, per tota la 

valuosa informació que ens ha proporcionat sobre els antics goigs de la 

vila que custodia al seu arxiu; i a la Marta Vives, de l’Arxiu Comarcal de 

l’Anoia, per facilitar-nos amatentment la informació i classificació dels 

continguts de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Claramunt. 
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Demano disculpes si he omès alguna institució o persona, però ja s’ha dit 

al principi que havien estat moltes les persones que han prestat la seva 

ajuda d’una manera o altre durant els mesos de realització d’aquest 

Mapa. En tot cas, els errors u omissions que es puguin detectar només són 

imputables a qui signa aquest document. 

 

 

2. METODOLOGIA 
 

La present memòria es redacta amb el propòsit de fer un balanç general 

de les dades referents al patrimoni cultural i natural del municipi de La 

Pobla de Claramunt. Els béns susceptibles d’ésser inclosos o fitxats per al 

Mapa pertanyen a un ampli espectre que inclou a grans trets el patrimoni 

immoble, moble, documental, immaterial i natural; cinc blocs patrimonials 

que queden descrits i desglossats al llarg d’aquest treball i, sobretot, de les 

fitxes que en formen el corpus central. 

 

El Mapa hauria de ser el punt de sortida a partir del qual es pogués dur a 

terme una primera anàlisi quantitativa del patrimoni de La Pobla i una eina 

útil per a la seva valoració, que permetés la proposta i establiment de 

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

la seva promoció i rendibilitat social. 

 

El desenvolupament i execució del present treball es va iniciar a finals de 

2018, una vegada celebrada la reunió entre Ajuntament de la Pobla de 

Claramunt, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i la 

sotasignat d’aquesta memòria. 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, el hagué de considerar tres grans fases, que tot i ser a priori 

consecutives, a la pràctica s’han acabat solapant en el temps: buidatge 

bibliogràfic, treball de camp i treball de gabinet per a la redacció del 
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document final. 

 

A partir d’aquest moment, cal indicar que cada cop que en la present 

memòria es remeti a una de les fitxes de l’inventari, es farà tot indicant-ne 

el número segons el següent format: (fitxa n. 000). 

 

2.1. Buidatge bibliogràfic 

 

Aquesta fase ha consistit en un primer apropament a la realitat patrimonial 

del municipi a partir de les nombroses referencies bibliogràfiques 

publicades (sigui en paper, sigui electrònicament en diferents pàgines web 

i bases de dades) que directa o indirectament fan referència a La Pobla 

de Claramunt. A continuació se’n referencien només part de les principals 

i totes elles es troben recollides a l’apartat bibliogràfic d’aquesta memòria. 

 

En primer lloc, cal mencionar la monografia històrica per excel·lència de 

síntesi històrica sobre la vila. Es tracta de l’obra La Pobla de Claramunt. 

Evolució econòmico-social d’un municipi de la comarca d’Igualada, 

escrita per Josep Riba i Gabarró i publicada l’any 1972 a Igualada (i de la 

que en aquest mapa de patrimoni se n’ha emprat la segona edició, 

corresponent a l’any 1989 

 

La geografia històrica del municipi (paisatge, xarxes de camins antics, etc.) 

ha estat treballada essencialment amb l’Atles d’Història de Catalunya 

(HURTADO, MESTRE, MISERACHS, 1995), amb Els orígens medievals del 

paisatge català. L’arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la 

història de Catalunya (BOLÓS, 2004), amb l’Onomasticon Cataloniae de 

Joan Coromines (1989-97) i amb el Diccionari Català-Valencià-Balear 

d’Alcover Moll (1957). 

 

Pel que fa al camp del patrimoni arquitectònic, s’ha pres com a punt de 
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partida (tot i el caràcter sovint telegràfic de les seves descripcions) 

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA) del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de treballar amb 

aquesta base, s’ha continuat amb la consulta de diverses obres com el 

volum de l’Anoia publicat a paper del mateix Inventari-IPA (ESTRADA, 

ASENSI, 1997). Per a les masies, ha suposat un bon punt de partida la 

consulta del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 

realitzat pel propi Ajuntament. S’ha de deixar apuntat que el document no 

conté una relació exhaustiva de tots els edificis que històrica i 

patrimonialment entenem com a ‘masia’ (molts ítems poden estar 

actualment integrats en nuclis urbans, i per tant ja no s’inclouen en llistats 

de ‘sól no urbanitzable’), i que dels 10 elements del mencionat catàleg 

municipal se n’han exclòs dos (M09 i M10) per no tenir cap interès per al 

nostre Mapa. 

 

Un itinerari similar a l’arquitectònic s’ha seguit per treballar l’arqueologia 

del municipi: la base d’aquest bloc patrimonial ens l’ha proporcionada 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAC), 

el qual s’ha pogut actualitzar amb bibliografia complementària i a partir 

també del nostre treball de camp.  

 

Pels aspectes relacionats amb l’origen i el patrimoni medieval del municipi, 

ha esdevingut de consulta ineludible els apartats corresponents a la Pobla 

de Claramunt de les obres Els Castells Catalans (CATALÀ, 1976, vol. V) i el 

volum de l’Anoia de la Catalunya Romànica (VVAA, 1992, vol XIX). 

Igualment, s’han consultat ambdues obres per a les esglésies del terme, 

així com el volum de l’Anoia del monumental Inventari d’esglésies de 

Josep M. Gavin (1984). 

 

S’han tingut també molt presents algunes monografies sobre l’evolució 

històrico-arquitectònica de la masia catalana per tal de contextualitzar les 
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masies incloses en aquest Mapa: BORDONET et alii, 2006; GIBERT, 1985; 

GONZÁLEZ et alii, 2005; TO, MONER, NOGUER, 1998; FERRER, MUTGÉ, RIU, 

2001; VILA - SAGARRA, 1980. Així mateix, per a les descripcions 

arquitectòniques i artístiques dels ítems fitxats han estat de gran utilitat 

diferents diccionaris visuals i de referència com: CHING, 1997; FATÁS – 

BORRÁS, 1980 i sobretot el ja clàssic Diccionari dels arts i oficis de la 

construcció de Miquel Fullana (1974). 

 

En referència als bens de caràcter etnològic i relacionats amb la cultura 

popular, s’ha consultat l’Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya 

(IPEC). Les llegendes i folklore de la vila es troben parcialment 

documentades a la monografia de BRASÓ VAQUÉS, 1964 i al Costumari 

Català de Joan Amades, respectivament; la rica tradició remeiera a 

BARTROLÍ ROMEU, 1989. A cavall entre l’etnologia i l’arquitectura es 

documenten les anomenades “barraques de vinya” fetes amb la tècnica 

constructiva de la pedra seca, per a les que s’han consultat principalment 

les monografies ARTIGAS – CAMPS - PASCUAL, 2003; ENRICH - MIRET - VICH; 

RIPOLL, 2010, i el recurs electrònic http://wikipedra.catpaisatge.net, on es 

georeferencien aquests antics elements del paisatge agrícola 

(actualment, per a la Pobla de Claramunt, hi ha un total de 36 referències; 

i per altra banda, un bon grapat d’elements de pedra seca totalment 

inèdits (un total de 12) ens els han proporcionat l’Assumpta Tardà i el 

Manel Ramoneda. Per als goigs, a mig camí entre la devoció popular i la 

documentació, ha estat imprescindible la consulta de la monografia de 

referència BISBAL – MIRET – MONCUNILL, 2001. I també per als goigs, hem 

consultat l’exhaustiva col·lecció de fulls impresos conservada a la 

Biblioteca Central d’Igualada. Cal dir que mitjançant aquest Mapa hem 

contribuït a fer una mica més rica aquesta immensa col·lecció. 

 

Per als apartats de la memòria que reflecteixen la situació econòmico-

social del municipi, s’han emprat diverses estadístiques extretes de les 

http://wikipedra.catpaisatge.net/
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pàgines  web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(http://www.idescat.cat/emex/?id=081705), del programa Hermes de la 

Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/hg2/default.asp), de 

l’Instituto Nacional de Estadística (INE) 

(http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=

1254735976595) i dades del propi Ajuntament de la Pobla de Claramunt 

(http://www.lapobladeclaramunt.cat). Per a la legislació referent al 

patrimoni cultural i la seva protecció, tant de caire estatal com català, 

s’ha consultat el recull editat pel Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya l’any 1995 i la base de dades allotjada a la web 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España 

(http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-

culturales-protegidos.html), on només hi consta el castell de la Pobla de 

Claramunt (fitxa n. 006), amb la categoria de ‘Monument’. 

 

Per complementar la bibliografia general emprada, s’ha buidat el Fons 

d’Història Local “on line” elaborat per la Universitat Autònoma de 

Barcelona (http://sct.uab.cat/sibhilla/content/fons-dhistòria-local-de-

catalunya-0), una font imprescindible per a un treball d’aquestes 

característiques. 

 

Per a molts dels elements d’aquest Mapa ha estat cabdal el buidatge 

exhaustiu del Butlletí Municipal, el qual actualment porta l’encapçalament 

L’Ajuntament Informa i del qual se n’ha editat el número 90 a inicis de 

2019. En aquesta publicació de caràcter entre mensual i quadrimestral 

(segons la etapa), i actualment també disponible en format electrònic, no 

només s’hi han localitzat informacions cabdals per entendre la història de 

determinades entitats i fets recents, sinó que també conté interessants 

apunts d’història i patrimoni redactades per l’historiador local Josep Riba i 

Gabarró. Aquest butlletí (abreujat Butlletí Municipal + número + pàgina al 

nostre Mapa, amb el títol de l’article citat i el corresponent autor en cas 

http://www.idescat.cat/emex/?id=081705
http://www.diba.cat/hg2/default.asp
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976595
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976595
http://www.lapobladeclaramunt.cat/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos.html
http://sct.uab.cat/sibhilla/content/fons-dhist%C3%B2ria-local-de-catalunya-0
http://sct.uab.cat/sibhilla/content/fons-dhist%C3%B2ria-local-de-catalunya-0
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que l’aportació aparegui signada), va néixer el novembre de 1999. 

 

La documentació cartogràfica sobre la que s’ha treballat, i de la qual 

bàsicament se n’ha emprat el format digital, prové de l’Institut Geogràfic i 

Cartogràfic  de Catalunya (Topogràfic i Ortofotomapa de l’Anoia, escala 

1:5.000) allotjat a l’aplicació Vissir3 (http://www.icgc.cat/vissir3/). Totes les 

dades geogràfiques, així com les coordenades, altituds i referències 

cadastrals, han estat contrastades amb les dades ofertes pel Visualitzador 

SITMUN de la Diputació de Barcelona (http://sitmun.diba.cat/). També de 

l’ICGC s’ha obtingut una còpia de la Minuta Municipal de la Pobla de 

Claramunt d’inicis del segle XX (vegeu Annex 1: Planimetria).  

 

Amb tota aquesta informació publicada es va elaborar una primera llista 

provisional, que recollia un total de poc més de 10 elements patrimonials a 

fitxar, número que més endavant es va acabar doblant. 

 

2.2. Treball de camp 

 

El treball de camp, solapat encara amb la primera fase de recerca 

bibliogràfica, s’inicià a inicis de febrer de 2019. El treball sobre el terreny ha 

consistit bàsicament en la verificació directa de les dades obtingudes 

referents als béns patrimonials detectats mitjançant el buidatge 

bibliogràfic i les informacions orals, així com la detecció de nous elements 

realitzada de manera més o menys fortuïta. Així mateix, també s’anaven 

incorporant aquells nous elements que ens eren informats a mesura que 

avançava la nostra recerca de camp, de tal manera que la llista inicial de 

poc més de 100 elements, va acabant convertint-se en un total de 215. 

 

Cal posar de relleu que una petita part d’aquest patrimoni local es troba 

actualment dispers per diversos museus, institucions i particulars de fora del 

terme municipal. Per això, en aquest cas concret, s’han hagut de fer 

http://www.icgc.cat/vissir3/
http://sitmun.diba.cat/
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consultes i/o visites físiques a: 

-Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. 

-Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN) 

-Biblioteca Central d’Igualada 

-Museu Diocesà de Barcelona) 

-Arxiu Diocesà de Barcelona 

 

El registre de tot aquest conjunt de referències patrimonials s’ha dut a 

terme de manera individualitzada, amb una fitxa normalitzada dissenyada 

per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (fitxa 

implementada mitjançant el programa Acces de Microsoft), que conté els 

camps necessaris per a una completa documentació i descripció de 

cada element, permetent alhora encabir-hi la gran heterogeneïtat que 

aquests elements poden presentar, fet que ocasiona en molts casos que 

alguns camps quedin en blanc. Les tipologies en que poden ser 

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 



J. Sales Carbonell: Mapa de Patrimoni Cultural de la Pobla de Claramunt (Anoia), 2019 

 -14- 

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 de relació 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 un camp per referenciar-hi 

l’existència o no d’alguna mena de protecció física i/o legal. 

 

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

obligatòria la inclusió d’un mínim d’una fotografia (menys per aquells 

elements intangibles de patrimoni immaterial). 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. 
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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 

termes municipals o que corresponguin a una segona denominació d’un 

element ja fitxat.  

 

Tot i que es descartin 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” (apartat 4.1). En el cas específic 

dels elements repetitius (bàsicament, les barraques de pedra seca per al 

cas de la Pobla de Claramunt), s’elabora una fitxa específica que, a part 

d’una descripció molt bàsica, només conté l’àmbit, la denominació, la 

tipologia, i les coordenades. Aquest fet s’haurà de tenir present a l’hora 

d’elaborar i comentar les estadístiques. 

 

2.3. Treball de gabinet 

 

Paral·lelament al buidatge bibliogràfic i al treball de camp, i a mesura que 

la informació ha pogut ser contrastada i verificada, s’ha anat elaborant un 

registre informatitzat de les dades obtingudes, organitzades segons les 

fitxes ja descrites,  

 

Malgrat que el volum final d’elements catalogats i les dificultats d’accés a 

alguns d’aquests elements han alentit el tancament d’aquesta fase, amb 

el gruix dels elements ja fitxats, s’ha pogut procedir a l’elaboració de la 
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present memòria, tot seguint les directrius principals traçades per l’Oficina 

de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Aquestes directrius 

estan estructurades en cinc blocs principals: 1) Metodologia, 2) Diagnòstic, 

3) Llistat d’elements fitxats i no fitxats, 4) Recomanacions i 5) Bibliografia; els 

continguts específics dels quals es troben desenvolupats al llarg d’aquest 

text. 

 

 

3. DIAGNÒSTIC 
 

3.1. Marc geogràfic i físic 

 

El present Mapa del Patrimoni Cultural abasta el terme del municipi de la 

Pobla de Claramunt, el qual es localitza a la depressió central catalana, al 

sud-est de la unitat geogràfica coneguda com la Conca d’Òdena, dins les 

valls del riu Anoia i la riera de Carme, just en el punt on ambdós cursos 

fluvials tenen el seu aiguabarreig. Al nord té el pic del Mollons, a l’est la 

serra de la Llobreia i la serra de la Tardana limitant amb Piera, i a l’oest la 

serra de la Ninota i la serra de la Guàrdia. 

 

La superfície total del terme municipal és de 18’53 km2 i llinda amb els 

termes anoiencs d’Òdena i Castellolí al nord, Capellades, la Torre de 

Claramunt, Vallbona d’Anoia al sud, Piera a l’est i Carme i Vilanova del 

Camí a l’oest. En planta, el perfil del terme és totalment irregular, i en 

secció la seva topografia resulta notablement abrupta. 

 

La vila, molt rica en aigua, té varis cursos que travessen el municipi. El riu 

Anoia, la Riera de Carme són els principals, però varis petits torrents reguen 

les pendents del terme, els més importants dels quals: torrent de la Font 

d’en Monner, de la font d’en Planes, de les Garrigues, del Cirerot, de 

Fontanals, i dels Plans d’Arau. 
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Entrada a la Pobla de Claramunt (foto: Manel Ramoneda) 

 

Arreu del terme i en entorns rurals romanen dempeus varies masies, moltes 

d’elles habitades, que confereixen un important perfil rural al municipi. 

Algunes de les més importants, per la seva complexitat arquitectònica 

lligada a la seva importància històrica, i per la seva actual presència en el 

paisatge actual són: Cal Pujol (fitxa n. 040), Cal Passol (fitxa n. 041), Cal Jan 

Ramonet (fitxa n. 043), El Barracot (fitxa n. 045), Can Solà (fitxa n. 050), o 

Ca l’Isidret (fitxa n. 051). Al voltant d’algunes d’elles ja han crescut barris 

sencers i s’han acabat integrant a l’estructura urbana, per exemple: Can 

Galan (fitxa n. 047), Can Cristòfor (fitxa n. 048), Cal Fuster de les Figueres 

(fitxa n. 049), o el Mas dels Vivencs (fitxa n. 050). 

El clima de la Pobla és suau i generalment càlid i temperat, amb 

precipitacions durant tot l’any, tradicionalment fins i tot en els mesos més 

secs, amb promitjos de 618 mm, tot i les variacions a nivell global dels últims 

anys. La temperatura mitjana anual ronda els 15 ºC. 

La principal activitat econòmica del municipi ha estat tradicional i 

històricament l’agricultura i, en molta menor mesura, la ramaderia. Només 

en els tres últims segles la indústria paperera ha irromput amb força i en 

l’actualitat, efectivament, és la indústria, junt amb el sector serveis, el 
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motor econòmic del municipi. En paraules de Josep Riba Gabarró: “és un 

pobla fill de l’aigua que ha crescut amb la pagesia vitivinícola i que arriba 

a la majoria d’edat amb la indústria. Durant molts de segles, l’agricultura 

era més important que la indústria, però des de la devastació de les vinyes 

per la fil·loxera, entre els anys 1891-1896, fins als nostres dies, s’ha invertit en 

tots els sentits l’estructura de la població”  (RIBA GABARRÓ, 19892ed: 13) 

Existeixen dos vèrtexs geodèsics dins el terme municipal: un al turó de 

l’Avellana (393128; 4602548) a 706,1 msnm, i un altre al capdamunt de la 

muntanya del Cargol (389133; 4601418), és a dir, al castell de Claramunt i a 

460’8 msnm. 

 

El nucli de la Pobla de Claramunt, ubicat en una altitud mitjana entorn dels 

260 m, es troba a la vora del riu Anoia i la riera de Carme i amagat 

visualment respecte al seu entorn, just a la falda del castell que domina la 

conca d’Òdena i en un estret excavat pel riu. El coll dels Mollons tanca el 

nucli urbà pel nord, la Rovira i el Balç pel sud, la serra de la Llobreia i el coll 

del Bosc per l’est, i les muntanyes de Sant Andreu i del Castell per l’oest. El 

seu urbanisme manté encara bona part de l’estructura original baix 

medieval i moderna, (S XV-XVIII). Els seus barris actuals són: La Pobla, Sant 

Procopi, les Figueres, Sant Andreu, Ribalta, les Cases Noves (o la Pobla 

Vella), l’Estació, Cal Galant, els Vivencs, Can Solà i els Masets 

 

Segons consta a la pàgina web de l’Ajuntament del municipi, a data de 

juliol de 2019 existeixen al terme municipal quatre nuclis de població més a 

part del nucli urbà de la Pobla pròpiament dit: La Rata (fitxa n. 036) a 270 

msnm, Les Garrigues (n. 037) a 350 msnm, El Xaró (n. 038) a 355 msnm i 

Rigat (n. 039) a 280 msnm, aquest últim conformat per unes escasses cases 

i amb part del seu territori i urbanització ja dins el terme municipal de la 

veïna població de Vilanova del Camí. 
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Actualment, i des de 1957, La Pobla de Claramunt pertany a la diòcesi del 

bisbat de Vic i depèn de l’arxiprestat d’Igualada, tot i que des dels inicis 

de l’Edat Mitjana pertanyé al bisbat de Barcelona i al deganat de Piera 

 

3.2. Xarxa de comunicacions i transports públics 

 

Ja en època romana hi hauria una via romana que genèricament 

comunicaria els territoris on avui hi ha Igualada i Vilafranca del Penedès. 

Aquesta via seguiria en part el riu Anoia i passaria pel terme de la Pobla de 

Claramunt, quan aquesta encara no existia. És el ‘camí públic’ que 

s’esmenta més tard, (1234 i 1629) en diversa documentació (RIBA 

GABARRÓ, 1989: 67). 

 

Un altra camí important, potser també d’origen romà, que passava per la 

Pobla fou l’antic ‘camí Ral’. Aquest camí, molt important durant l’Edat 

Mitjana i els segles moderns, portava o venia de Barcelona, passava per 

Piera i seguint de nou el riu Anoia comunicava amb Igualada, Jorba, 

Lleida i s’endinsava cap a la Península Ibèrica. 

 

Al nucli urbà de la Pobla de Claramunt s’hi accedeix tant pel nord com 

pel sud mitjançant la carretera C-244, un antic camí que vorejant el riu 

Anoia travessa longitudinalment el nucli urbà de nord a sud i el comunica 

amb Igualada i amb Capellades, i que des de Rigat (n. 039) fins al Molí de 

la Boixera (n. 031) segueix el traçat del camí Ral. La nova C-15 travessa 

també el terme  de nord a sud, sense afectar el nucli urbà. 

 

Existeix una estació de tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

(Línia R6 Igualada-Barcelona) que comunica la Pobla amb els pobles dels 

voltants ubicats a la vall del riu Anoia, el Baix Llobregat i Barcelona, i que 

des de la seva inauguració ha suposat un dels principals mitjans de 

comunicació i transport del municipi, només superat en els últims anys pel 
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transport privat en cotxe. Una línia d’autobusos, amb molta menys 

freqüència que el ferrocarril, comunica amb Igualada i amb Capellades i 

Carme. 

 

3.3. Dades de població 

 

Unes escasses restes arqueològiques localitzades de la prehistòria i la 

protohistòria dins el terme municipal mostren la freqüentació humana de 

l’indret ja des de com a mínim la prehistòria recent (n. 002, 005, 018, etc.). 

Tot i així, el veí jaciment arqueològic de l’Abric Romaní de Capellades, 

permet suposar la presència de neandertals i, en general, de població del 

Paleolític pels voltants de l’actual Pobla de Claramunt.  

 

Són també escassíssims els indicis d’època romana i tardoantiga, tot i que 

de nou podem remetre a jaciments de poblacions dels voltants que 

demostrarien una certa ocupació i estructuració de l’espai en època 

romana i posteriorment durant l’ocupació d’època visigòtica i musulmana. 

En tot cas, cap dada permet, de moment, fer-ne una estimació directa 

per a la Pobla de Claramunt més enllà de la senyalització precisa dels 

punts de la Carta Arqueològica on han aparegut possibles restes de 

materials mobles (ceràmica, etc.) d’aquestes èpoques premedievals tant 

difícils d’identificar. 

 

El veritable moment ‘fundacional’ poblatà es produeix a l’Edat Mitjana, 

amb la documentació del castell i, posteriorment, del nucli de població 

associat a la fortalesa: primer a la denominada ‘Pobla Vella’ (avui, barri de 

les Cases Noves ), i després de 1344 (n. 127) als voltants de l’actual església 

parroquial (n. 057). 

 

Ara bé, les primeres dades numèriques segures de població són un xic mes 

tardanes i provenen dels últims fogatges baixmedievals i moderns 
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conservats (cada foc, que correspon a una casa, que s’ha de multiplicar 

per un nombre estimat d’habitants que pot ser oscil·lant, tenint present 

l’estructuració en famílies extenses de no menys de 4-5 individus per casa).  

 

Malauradament, i a diferència d’altres antigues poblacions catalanes, no 

es tenen dades pels fogatges dels segles XIV i XV. Però a inicis del segle XVI 

aquests fogatges assenyalen ja una població estable d’uns cent-

cinquanta habitants, mentre que més de dos segles després, a finals del 

segle XVIII, segons Francisco de Zamora la població ja havia crescut fins 

arribar gairebé als mil habitants. 

 

Després d’una crescuda demogràfica notable, durant tot el segle XIX la 

població es manté estabilitzada en un miler d’habitants, arribant als 1.365 

l’any 1877. 
 

Any 1340 1387 Any 1497 Any 1515 Any 1553 1787 1877 

? ? ? 27 focs 30 focs 987 

hab. 

1.365 

hab. 

 

Poc o gens canvia el panorama al segle XX, ja que fins 1960 el cens no 

supera les mil i poques persones. No és fins 1970 que es sobrepassen els 

1.500 habitants. 
 

Any 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Habitants 1.074 1.126 1.170 1.121 1.030 1.049 1.172 1.518 

 

Any 1981 1991 1995 1996 2000 2005 2010 2018 

Habitants 1.638 1.635 1.665 1.695 1.656 2.060 2.295 2.177 
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La població ha quedat estabilitzada en els últims decennis, fins que a partir 

de l’any 2000 es detecta un augment progressiu i sostingut fins superar els 

2.000 habitants l’any 2005, amb tota probabilitat una dada generada en 

bona part pel trasllat de població d’Igualada i Barcelona a la recerca 

d’un parc d’habitatge més econòmic. 

  

Segons l’IDESCAT, l’any 2018 la població total de la Pobla era de 2.177 

persones i sembla que no es preveu un creixement destacable a curt 

termini. 
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3.4. Principals activitats econòmiques per sectors 

 

Tradicionalment, com a tantes altres localitats catalanes, la pagesia i en 

general les activitats agropecuàries van constituir el principal element 

econòmic-poblacional, junt amb els petits artesans i comerciants en molta 

menys mesura. A tots ells, després de l’Edat Mitjana se’ls va afegir la 

indústria paperera, que va adquirir una importància remarcable que 

encara conserva actualment. 

 

3.4.1. Sector Primari 

La vinya, avui residual encara que present en alguns camps, ve tenir una 

importància cabdal en l’economia dels segles XVII-XIX; de fet, la geografia 

abrupta del terme va propiciar l’aparició de bancals i feixes de conreu, 

junt amb les populars ‘barraques de vinya’ fetes de pedra seca (n. 167 a 

215) que mostren la vitalitat d’aquest sector fins l’arribada de la fil·loxera 

en aquestes latituds l’any 1890. A finals del segle XVIII, Francisco de 

Zamora, als seu Qüestionaris, afirmava de manera hiperbòlica però 

il·lustrativa: “En esta villa y término no hay trigo, cevada ni otros frutos 

sobrantes, ni ganados, más que el vino”. L’any 1855 un total més de mil 

hectàrees estaven dedicades a aquest conreu. En moltíssima menys 

mesura, el cereal, la olivera i l’ametller han estat també presents en 

l’agricultura tradicional, complementada amb la ramaderia i els horts 

particulars crescuts a redós de l’abundància d’aigües dins el terme. 

 

Actualment (IDESCAT, 2019) hi ha només 154 hectàrees de terra llaurada i 

una hectàrea dedicada a pastura permanent.  

 

3.4.2. Sector Secundari 

En una terra amb abundància d’aigua com és el cas, els molins s’instal·len 

al llarg dels cursos fluvials. A la Pobla els molins fariners i algun de draps ja 

es documenten a l’Edat Mitjana, i uns quants funcionaren fins entrat el 
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segle XX (cap els anys 70’ del segle XX dos molins feien farina per a pinso) 

mentre que altres es transformaren en molins paperers quan hi hagué 

l’esclat d’aquesta indústria.  

 

Efectivament, com ja s’ha comentat, la elaboració de  paper ha estat i és 

cabdal a la Pobla de Claramunt. Des del segle XVI es documenten molins 

específicament paperers, tot i que és possible que alguns dels molins 

referenciats genèricament als segles XIV i XV ja es dediquessin a aquesta 

activitat. El moment àlgid d’aquesta indústria fou el segle XVIII, fins al punt 

que el 1773 el rei Carles III expedí una cèdula atorgant el títol de ‘fàbrica 

reial’ al molí de cal Guarro (n. 035). Actualment romanen dempeus al 

terme de la Pobla de Claramunt els edificis de 8 antics molins paperers (n. 

028 a 035).  

 

La fabricació de paper, però continua en forma de modernes fàbriques 

que mantenen ocupada una part important de la població local i de les 

localitats dels voltants. El 1990, la creació dels polígons industrials de la 

Rata i dels Plans d’Arau, amb presència del paper, però també del metall i 

del plàstic, entre altres, ha portat a que el 2019 hi hagi 1.344 persones 

treballant en aquestes activitats industrials. 

 

Altres productes importants de l’economia local, a redós de la vinya, foren 

el vi de taula i la destil·lació d’aiguardent, sobretot al segle XIX i 

actualment inexistents. La indústria de l’aigua també hi és present a través 

de les captacions de déus subterrànies que abasteixen tant la Pobla com 

poblacions veïnes. 

 

3.4.3. Sector Terciari 

La ubicació de la Pobla de Claramunt a peus d’un camí ha determinat la 

presència històrica de serveis per als viatgers. AL segle XVI es documenten 

ja un mínim de tres hostals. Fins els anys 70’-80’ del segle XX encara es 
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trobava actiu el denominat ‘Hostal Vell’, obert a finals del segle XIX, molt a 

prop de l’església parroquial (n. 057). Actualment només roman obert 

l’Hostal Robert, inaugurat el 1935 per un membre de la família de l’Hostal 

Vell.  

 

Actualment, el petit comerç abasteix sobradament qualsevol necessitat 

bàsica i diària de la població, encara que existeix una tendència natural a 

‘baixar a comprar’ a Igualada. La Pobla disposa també d’una escola amb 

servei de preescolar i primària, un centre sanitari (CAP), i alguna que altra 

oficina bancària. 

 

El 2019, un total de 461 persones estaven afiliades a la S.S. en relació al 

sector serveis. 

 

3.4.4. Professionals i artistes1 

Durant la primera mitat del segle XX, Florenci Cornet Colomer fou un 

reputat comediògraf que insuflà vida cultural al poble. De la Pobla de 

Claramunt són o provenen també el mestre d’esgrafiats Joan Padró 

Escudé, l’escultor internacional Manuel Vidal Torrens (1953) i la dibuixant i 

historiadora de l’art Glòria Escala Romeu (1968), especialitzada en l’obra 

d’Isidre Nonell.  

 

3.4.5. Historiadors locals 

La Pobla de Claramunt té una concentració inaudita d’historiadors locals 

vius, que a mode de cronistes han anat escrivint la història de la vila. El 

degà és en Josep Riba Gabarró (1928), expert coneixedor de temes locals 

i comarcals i autor d’un volum ingent i imprescindible de bibliografia 

conformada per desenes de monografies i centenars d’articles i notes 

històriques disseminades en diferents publicacions.  

                                                        
1 Una llista completíssima d’altres artistes i artesans locals fins 1989 es pot trobar a RIBA 
GABARRÓ, 1989: 238-243 



J. Sales Carbonell: Mapa de Patrimoni Cultural de la Pobla de Claramunt (Anoia), 2019 

 -26- 

 

A una generació posterior pertanyen Isidre Surroca Llucià i Marta Bartrolí 

Romeu, els quals han actualitzat temes d’interès local i comarcal i han 

donat un nou aire a la recerca, amb un meritori ‘redescobriment’ de 

l’Arxiu Parroquial que es donava per perdut des de l’acabament de la 

Guerra Civil Espanyola.  

 

Bona part de la bibliografia publicada per tots ells (si més no la relativa 

específicament a la Pobla de Claramunt) es recull a l’apartat final 

d’aquesta memòria i s’ha emprat intensiva i extensament per elaborar 

aquest mapa. 

 

 

3.5. Breu síntesi històrica 

 

La història de la Pobla de Claramunt és rica i dilatada en el temps, i ha 

estat magistralment sintetitzada en format monogràfic per l’historiador 

local ja mencionat Josep Riba Gabarró, i matisada o bé complementada 

pel propi autor i també per Marta Bartrolí Romeu i Isidre Surroca Llucià en 

altres diversos llibres i articles. Així doncs, es procedeix a continuació només 

a la realització d’uns breus apunts històrics extremadament sintetitzats, tots 

ells extrets de l’obra dels esmentats autors. 

 

El poblament més antic del terme dels la Pobla de Claramunt remunta a la 

Prehistòria, amb presència de pobladors nòmades, i per tant ocasionals, 

durant el Neolític; són testimonis molt fragmentaris d’ocupacions de 

naturalesa poc definida que ens han arribat gràcies a les seves 

manifestacions funeràries en cova: Cova d’en Cucala (n. 002),Coveta de 

la Roca Caganera (n. 021); i també manifestacions funeràries a l’aire Lliure: 

Cal Ti (n. 026). 
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La primera presència important i ja sedentària de població correspon al 

Bronze Final / Ferro-ibèric, amb varis jaciments dispersos pel terme 

municipal, preferentment en llocs elevats i amb un cert domini visual: Can 

Vila (n. 003), Al Peu dels Mollons (n. 004), Castell de Claramunt (n. 006 i 

009), Plans d’Arau (n. 015), Ca l’Aloi (n. 024). 

 

Ja plenament entrats dins la història, no hi ha una constància clara de la 

naturalesa de l’ocupació humana del terme en època Romana. 

Probablement es tracta dels indígenes que ja habitaven la contrada amb 

anterioritat, ara sota ocupació romana, fet que es concreta en l’aparició 

residual de materials d’aquesta nova cultura en uns pocs jaciments 

arqueològics: Can Vila (n. 003), Turó de la Sentinella (n. 023). En definitiva, 

la presència romana a la zona és tímida, i caldrà desplaçar-se uns 

kilòmetres, fins a Òdena per trobar un veritable assentament romà en 

formà de vil·la (l’Espelt) o fins a Els Prats de Rei (Municipium Sigarrense), a 

l’Alta Anoia, per trobar una fundació político-administrativa i urbana 

pròpiament romana. 

 

Per als segles VI al IX, el silenci de les fonts és total i absolut. L’element 

musulmà, present a la zona a partir del 713-14 i que ha deixat la seva 

petjada en forma toponímica a la veïna població de Carme, no s’ha 

identificat encara a nivell arqueològic, però estigué ben present ena 

aquest territori (amb una forma i abast que de moment desconeixem) fins 

a finals del segle IX o inicis del segle X, en que es feu efectiva la 

‘reconquesta’ cristiana de la zona després de molts any de que en el lloc 

s’hi establís una frontera.   

 

Les primeres notícies escrites sobre Claramunt són del segle X i relatives al 

castell (n. 006). La fortalesa és ja cristiana, però res s’oposa a la possibilitat 

que els seus orígens puguin ser musulmans, encara que tampoc cap dada 

ho pugui confirmar ara per ara. 
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A redós d’aquesta fortalesa s’hi anà aglutinant població. No es disposa de 

cap dada concreta al respecte durant primers segles medievals, fins que 

el 1344 un document (n. 127) ens indica que la Pobla havia quedat 

totalment arrasada per una crescuda del riu Anoia. La tradició i la 

documentació històrica ubiquen aquest lloc, denominat la Pobla Vella (n. 

027), on avui hi ha el camp de futbol i el barri de les Cases Noves. Així 

doncs, en aquest indret de ribera hi hauria una aglomeració de població 

abans de 1344, sense que en coneguem els orígens precisos ni la seva 

magnitud. 

 

Durant l’Edat Mitjana, La Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí 

eren un sol terme, una sola unitat político-administrativa, segons recullen 

més tard també els capbreus del segle XVI. La documentació medieval i 

immediatament posterior assenyala com els llocs i termes de La Pobla de 

Claramunt, Carme, Castellolí, Montbui, Òdena, Vilanova del Camí, 

Vilanova d’Espoia, i la Torre de Claramunt. Són de la jurisdicció civil i 

criminal dels senyors del Castell de Cardona, llavors propietaris del castell 

per aliances matrimonials. 

 

La parròquia de Santa Maria del Castell de Claramunt (n. 007) arribà a 

tenir com a sufragànies, durant l’Edat Mitjana i també durant l’Antic 

Règim, varies esglésies i capelles de la comarca com ara Sant Hilari de 

Vilanova del Camí, Sant Joan de la Torre de Claramunt, Sant Salvador de 

Vilanova d’Espoia, i Santa Bàrbara de la Font de la Reina de Capellades. 

 

En època moderna (s. XVI-XVIII), la població va seguir vivint a l’hombra del 

castell, és a dir, sota un règim essencialment feudal, encara que amb un 

desenvolupament econòmic notable que amb el temps aconseguiria 

desbancar l’Antic Règim. Durant els fets de 1714, la vila va ser atacada per 

l’exèrcit borbònic, que la va saquejar i hi va calar foc. 
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A finals del segle XVIII (1787), sobre la vila de la Pobla de Claramunt, afirma 

Francisco de Zamora a la seva obra cabdal: Respuesta al interrogatorio 

del Sr. D. Francisco de Zamora por lo concerniente al corregimiento de 

Barcelona, coneguda popularment com els ‘Cuestionarios de Zamora’:  

“Molinos de papel hay tres […] En esta villa pasa la carretera real que 

va de la ciudad de Barcelona a la Villa y Corte de Madrid […] es de 

la jurisdicción del Exmo. Señor Duque de Medinacelli y Cardona y se 

paga diezmo a él como barón principal […]. El número de casas de 

esta villa y término está compuesto de ciento y setenta vezinos”. 
 

El segle XVIII, en general, és un moment pròsper per la vila, i a finals del 

mateix es construeix una nova església parroquial (n. 057) just al costat de 

l’antiga (n. 058). 

 

L’arribada de l’electricitat el 1915 va ajudar a modernitzar poc a poc la 

indústria i, sobretot, va propiciar la creació d’alguna fàbrica tèxtil dins la 

població. 
 

 
La Pobla de Claramunt entre els anys 1907-1909 (foto d’Àngel Toldrà Viazo).   
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Després de la Guerra Civil Española (1936-1939) romanien a la Pobla de 

Claramunt dues societats d’origen polític. Des de finals del segle XIX i fins 

ben avançada la segona meitat del segle XX, la vida cultural i política de 

moltes viles catalanes es va vertebrar gairebé en la seva totalitat a partir 

de l’existència d’associacions de dretes i esquerres. A la Pobla de 

Claramunt, l’any 1928, els membres del primerenc Centre Republicà van 

abandonar el seu antic edifici social per construir-ne un de nou anomenat 

Casino Recreatiu (n. 063), que passà a dir-se Centro nacional un cop 

acabada la guerra. Més enllà dels enfrontaments ideològics propis del 

moment i en tot cas avui superats (cal posar també de relleu que a la 

Pobla no hi hagué assassinats fratricides entre veïns ni durant ni després de 

la guerra), aquestes associacions político-socials organitzaven la pràctica 

totalitat de les activitats festives i recreatives de l’any, de manera que el 

seu paper de cohesionador social va ser de primer ordre durant algunes 

generacions que la postguerra havia condemnat a una vida sociocultural 

de molt poca activitat pública.  

 

Actualment la Pobla de Claramunt destaca per la cohesió dels seus 

habitants i per la seva intensa vida cultural, abanderada per multitud 

d’activitats durant tot l’any (e.g. n. 132, 135, 140, 141, 143) i per la 

concessió d’un prestigiós premi de recerca consolidat de referència 

comarcal i nacional: el Premi Gumersind Bisbal (fitxa n. 146), enfocat en la 

recerca històrica. 

 

3.6. Toponímia i escut de la vila 

 

L'escut heràldic municipal actual2 és caironat quarterat: al Ir i al 4t d'or, un 

mont floronat de guies (dels Claramunt); i al 2n i al 3r de guies, un card de 

                                                        
2 La imatge a color de l’escut reproduïda en aquesta memòria ha estat realitzada pel 
Taller d’Heràldica i vexil·lologia de la Wikipedia. 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4163741  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4163741
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tres flors arrencat d'or (dels Cardona). Per timbre, una corona mural del 

poble. (Decret 227/1985 de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 583 

de 02-11-1985). La bandera incorpora la mateixa simbologia. 

 

 
 

Per cercar els orígens històrics d’aquest escut cal anar a l’escut feudal dels 

Claramunt, el qual tenia representada una muntanya d’or amb el cim 

coronat per una flor de lis. Aquesta forma, avui incorporada a la 

iconografia de l’escut, fou interpretada erròniament durant els segles 

moderns com la representació d’una campana: 
 

 
Escuts històrics de la Pobla de Claramunt (RIBA GABARRÓ, 1989: 15) 
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Pel que fa a la toponímia, resulta obvia la referència a l’aglomeració de 

població continguda a la primera part del nom (Pobla), mentre que si es 

rastreja el nom primitiu de Claramunt (Clarmonte, Claromonte, Clare 

Monte), es fa patent que l’adjectiu ‘clar’ faria referència a una bona 

visibilitat del lloc o a una muntanya sense gaire bosc, segons Joan 

Coromines. Sigui com sigui, el nom de família dels senyors del castell vindria 

donat pel topònim del lloc, i no al contrari com passa a altres fortaleses. 

 

 

3.7. Anàlisi global de la situació del patrimoni del terme 

 

3.7.1. Equipaments patrimonials i associacionisme cultural  

El Celler de l’Art (n. 049), avui inactiu, va constituir una important escola 

d’artesans i fou també un centre neuràlgic de la vida cultural de la Pobla 

de Claramunt. L’any 1964 aquesta antiga masia va passar a ser la seu del 

‘Celler de l’Art’, una iniciativa de Jaume Gavarró Castelltort per dur a 

terme exposicions temporals i altres activitats culturals que va durar poc 

més de 4 anys (50 mesos) però que va deixar el nou nom imprès a la casa. 

Actualment és de propietat municipal però no està dedicada a cap 

activitat específica i la casa roman tancada. 

 

Actualment, existeix una sala d’exposicions municipals molt activa i una 

biblioteca també municipal a l’Ateneu Gumersind Bisbal. L’edifici de 

l’Antiga Casa de la Vila (n. 061) és un equipament municipal que roman 

pendent d’una assignació d’ús. Els equipaments educatius es redueixen a 

l’escola pública Maria Borés, que dona servei de preescolar i primària. 

 

Pel que fa a l’associacionisme, El 1918 es va fundar la societat coral Lira 

Poblense (n. 112), avui plenament activa sota el nom de Societat Coral la 

Lira en diverses activitats tant locals com comarcals. No es manté, en 

canvi, la important tradició teatral anomenada popularment ‘quadre 
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escènic’. Altres entitats de creació més recent com La Llobreia organitzen 

activitats culturals durant tot l’any, algunes plenament consolidades i molt 

concorregudes per gent d’arreu del país com el Festival Anoia Folk (n. 

141). 

 

3.7.2. Elements destacables 

Tot i la importància intrínseca i la singularitat individual de tots i cadascun 

dels elements fitxats, els elements patrimonials que considerem d’una 

major rellevància , i que es passen a esmentar de forma telegràfica (per a 

una informació més àmplia, vegeu-ne les fitxes), són els següents: 

 

-Elements patrimonials relacionats amb els orígens prehistòrics, ibers i 

romans de la Pobla de Claramunt 

Ja s’ha esmentat més amunt que els jaciments arqueològics relacionats 

amb aquests moments històrics més reculats són pocs i mal coneguts, en 

molts casos amb informació provinent d’excavacions antigues no 

científiques o bé d’accions d’estudi més modernes però limitades a les 

prospeccions arqueològiques superficials quan s’ha hagut de construir una 

nova infraestructura. Tot i aquestes limitacions, creiem que jaciments com 

Can Vila (n. 003) , Turó Nord sobre la Font del Llop (n. 019), Plans d’Arau (n. 

015), o Ca l’Aloi (n. 024) poden tenir un potencial notable si mai s’hi fan 

excavacions arqueològiques. 

 

-Elements patrimonials relacionats amb la història medieval de la Pobla de 

Claramunt 

L’esplendorós passat medieval del municipi té un reflex clar en els seus 

elements patrimonials conservats. Pel que fa a jaciments arqueològics, 

destaquen el Castell de Claramunt (n. 006) (a la vegada, monument 

arquitectònic), les restes de la capella de Sant Andreu (n. 011), l’estructura 

defensiva sobre l’Antic Camí del Castell (n. 013) i el propi camí (n. 071), la 

masia fortificada de Can Valls (n. 014), i la zona anomenada la Pobla Vella 
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(n. 027), el subsòl de la qual amaga de ben segur els secrets de la vila 

medieval més primitiva. Pel que fa a edificis, el conjunt arquitectònic del 

Molí de dalt de Cal Coca té un molí gòtic molt ben conservat (n. 028); 

també l’Antiga Capella de la Santíssima Trinitat (n. 058) conserva aparell 

gòtic a la seva edificació avui ocupada per la rectoria, amb elements 

destacables, encara que fora del seu lloc original, com són les seves 

espectaculars i valuoses claus de volta (n. 093). A nivell de patrimoni 

moble destaquen les diverses imatges romàniques i gòtiques de a Mare de 

Déu de la Llet (n. 104), el Sant Crist de l’església parroquial (n. 105), el Sant 

Crist avui al Museu Diocesà de Barcelona (n. 106), i la emblemàtica imatge 

de la Santa Creu (n. 107) malauradament en mans d’uns particulars que 

no hi donen accés públic. Entre l’escàs corpus de patrimoni documental 

medieval a l’Arxiu Municipal (n. 125) es conserva la Carta Pobla (n. 127) 

que il·lustra sobre la fundació del nucli històric actual de la població. 

L’altra documentació rellevant dels orígens de la Pobla cal cercar-la a 

l’Arxiu Parroquial (n. 124), donat per perdut durant molts anys i avui 

retrobat i custodiat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona.  

Vista dels absis l’antiga església 
romànica de Santa Maria del Castell de Claramunt (fotografia d’Assumpta Tardà Serra). 
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-Elements patrimonials relacionats amb la història moderna de la Pobla de 

Claramunt (s. XVI-XVIII) 

El desenvolupament post feudal del municipi comportà, entre altres 

elements patrimonials, la nova construcció de masies o l’ampliació 

d’anteriors, entre les quals, com a més importants, cal destacar les aïllades 

de Cal Pujol (n. 040) Cal Passol (n. 041), Cal Jan Ramonet (n. 043); i les ja 

integrades dins d’aglomeracions urbanes de més o menys entitat: Can 

Galan (n. 047), Cal Fuster de les Figueres (n. 049), Cal Solà (n. 050), o Mas 

dels Vivencs (n. 052). Tot i que el mas de Cal Ti no mostra cap rellevància 

arquitectònica, sí que la tenen les seves pintures barroques en un dels murs 

interiors de la casa (n. 095). També d’aquests segles moderns són els vuit 

molins paperers conservats (n. 028 a 035) i altres elements arquitectònics 

singulars tant religiosos: el Pedró de Sant Procopi (n. 055), l’església 

parroquial (n. 057), com civils: la casa renaixentista de Cal Coca (n. 065) o 

els edificis del carrer Nou i del carrer de les Tres Fonts (n. 068 i 069). 

 

A nivell de patrimoni moble, a més dels retaules de l’església parroquial (n. 

108 a 110), destaca un singular i inèdit epígraf commemoratiu (n. 103) 

corresponent a una reparació de l’antiga capella de la Santíssima Trinitat 

(n. 058) que en el moment en que es feu la reparació (any 1680) exercia 

funcions parroquials. També es conserven uns valuosos goigs del Sant Crist 

(n. 119) impresos entre els anys 1692 i 1749 a la impremta barcelonina de 

Jaume Surià. Finalment, les teieres per a l’enllumenat públic (n. 113), de 

datació imprecisa dins els segles moderns, mereixen també un lloc 

destacat en l’elenc patrimonial de la Pobla per ser unes de les poques 

conservades a tot Catalunya. 

 

-Elements patrimonials relacionats amb la història contemporània de la 

Pobla de Claramunt (s. XIX-XXI) 

Són nombrosos tot i que alguns d’ells, com ara les barraques de vinya (n. 

167 a 215), o els rellotges de sol (n. 096-101) resulten repetitius. Destaquen 
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individualment altres elements construïts com la masia de Can Cristòfor (n. 

048), un dels últims exponents de la masia tradicional catalana de finals 

del segle XIX; ja a inicis del XX es començaran a construir cases aïllades 

tipus ‘torre’ com aquella de Cal Font (n. 054) o la Torre del Tio Nelo (n. 060). 

Destaca també el pont de la Boixera (n. 080) per la seva magnitud com a 

obra civil, i altres obres públiques més modestes com el safareig públic (n. 

072) que ha estat motiu de restauració i adequació municipal com a lloc 

d’esbarjo i de record dels temps de la pre-electricitat. 

 

Entre el patrimoni moble més valuós cal fer referència a les obres que 

l’arquitecte Jujol va deixar a l’església parroquial (n. 151-153) durant una 

curta estada a la localitat. I pel que fa al patrimoni documental d’aquests 

últims segles, destaca la col·lecció de l’Arxiu Fotogràfic Municipal  (n. 125) i 

la fotografia de la primera alcaldessa de Catalunya, Natividad Yarza (n. 

130), durant la Guerra Civil. 

 

-Elements del patrimoni paleontològic 

Existeix un sol jaciment paleontològic a la Pobla de Claramunt, que abasta 

una extensió important del municipi i que és àmpliament referenciat a la 

literatura científica per la seva rellevància en el panorama paleontològic 

peninsular (n. 025). 

 

-Elements del patrimoni immaterial 

En el cas de la Pobla de Claramunt, quests elements no tangibles, sovint 

atemporals, posen de manifest la importància tant de les tradicions festives 

com de les creences i supersticions. La festa de la Candelera, amb la seva 

fira associada (n. 135), és una de les més ben conservades del país. Totes 

les altres festes típiques catalanes, estan també ben vives a la Pobla: la 

Festa Major (n. 131), la cavalcada de Reis (n. 134), el Carnestoltes (n. 136), 

o les caramelles (n. 137). Singularment propi resulta l’Aplec de la Santa 

Creu (n. 132), molt probablement d’orígens medievals. 
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El corpus de tradició remeiera (n. 144) és ric i variat, i les úniques llegendes 

(n. 145) que es conserven en la memòria col·lectiva fan referència, com 

no podia ser d’altra manera, al castell de Claramunt. 

 

-Elements del patrimoni natural 

Tot i que es tracta d’un municipi amb un terme encara rural, l’abundant 

extensió de natura de la Pobla de Claramunt no presenta elements 

singulars o d’especial rellevància. Entre els pocs que hem fitxat, cal posar 

de relleu la mítica muntanya dels Mollons o dels Tres Mollons (n. 147) per 

tractar-se d’una fita en el paisatge ja no de la Pobla, sinó de bona part de 

la Conca d’Òdena. La font del Xaró (n. 160) és rellevant també per 

tractar-se d’un punt de trobada de lleure important de la comarca durant 

la primera meitat del segle XX.  

 

3.7.3. Estat legal de protecció 

Com malauradament succeeix a tants i tants municipis de Catalunya, pel 

que fa a la protecció legal del seu patrimoni la Pobla de Claramunt es 

troba en un estadi molt poc avançat ja que, a excepció d’algun cas que 

ara es comentaran, els seus elements del patrimoni cultural no gaudeixen 

d’una protecció legal efectiva. 

 

A la base de dades allotjada a la web del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte del Gobierno de España 3, només consta com a BCIN (Bé 

Cultural d’Interès Nacional, és a dir, la màxima categoria de protecció) el 

castell de la Pobla de Claramunt (fitxa n. 006), amb la categoria de 

‘Monument’, encara que a la vegada també sigui un jaciment 

arqueològic. 

 

                                                        
3 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-
protegidos.html 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos.html
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La resta de BCIN ho serien per disposicions genèriques. Per exemple, ho són 

totes les creus de terme, escuts, emblemes i pedres heràldiques, segons la 

protecció que els atorga el Decret 571/1963 de 14 de març. I ho són 

també totes les fortificacions militars i castells segons Decret de 22 d’abril 

de 1949 (recollit a la disposició addicional 1.2 de la Llei del Patrimoni 

Cultural Català), la qual cosa significa que el jaciment arqueològic 

conegut com Estructura Defensiva sobre l’Antic Camí del Castell (n. 013) 

seria un BCIN de facto, encara que no nominalment.  

En una categoria de protecció inferior trobem uns pocs BCIL (Bé Cultural 

d’Interès Local) declarats o en procés: Molí de ca l’Almiralló (n. 030), Molí 

de la Boixera (n. 031), Can Galan (n. 047), Cal Fuster de les Figueres (n. 

049), Cementiri de la Pobla de Claramunt (n. 059), Antiga Casa de la 

Vila (n. 061), Cal Coca (n. 065), Safareig Públic (n. 072), Teieres per a 

l’enllumenat Públic (n. 113).  

Existeix també la redacció d’un POUM (maig de 2010), pendent 

d’aprovació, en el qual, a més dels elements del patrimoni històric recollits 

en la normativa vigent (Normes Subsidiàries) s’incloïa també un catàleg 

raonat de 120 béns de caràcter patrimonial (històrico-artístics i naturals) a 

protegir.  

De l’any 2013 és un breu document municipal titulat Catàleg de masies i 

cases rurals en sòl no urbanitzable. Ara bé, el títol és equívoc perquè el 

document NO conté una relació de tots els edificis que històrica i 

patrimonialment entenem com a ‘masia’. Això succeeix perquè el criteri 

seguit en el document ha estat excloure els ítems que actualment estan 

integrats en zones urbanes o en sol urbanitzable, encara que antigament 

haguessin estat masies. Manca, per tant, un veritable catàleg de masies 

del municipi. 
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Finalment, a dia d’avui la Pobla de Claramunt no disposa de cap espai 

natural protegit dins el seu terme municipal. 

 

 3.7.4. Dades estadístiques dels béns inventariats 

En aquest apartat passen a exposar-se 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. La 

síntesi i abstracció d’aquestes dades permet obtenir una radiografia del 

patrimoni local de la Pobla de Claramunt, que esdevé d’espacial interès i 

que pot contribuir a la seva ordenació, gestió i explotació social, cultural i 

econòmica. 

 

  3.7.4.1. Per àmbit i per tipologia 

El total de 215 elements inventariats i fitxats per a la Pobla de Claramunt 

presenta una notable desigualtat pel que fa a la seva distribució entre els 

cinc grans àmbits patrimonials definits genèricament, amb un claríssim 

domini per majoria absoluta extensa del Patrimoni Immoble (147 elements). 

La resta d’elements, en clara minoria respecte al primer gran grup, es 

distribueix de major a menor de la següent manera: Patrimoni Moble (31), 

Patrimoni Immaterial (16), Patrimoni Natural (14), i Documental (7). 

 
Patrimoni per àmbits genèrics 

 

Immoble

Moble

Documental

Immaterial

Natural
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Si els àmbits exposats anteriorment es desglossen segons les tipologies 

establertes, llavors es comença a obtenir una informació més detallada i 

variada i descriptiva: 

 
 

S’observa com dins l’àmbit genèric del patrimoni Immoble són els edificis 

(67 elements), els conjunts arquitectònics (27) i els jaciments arqueològics 

(26) els elements més nombrosos. Tanquen aquest grup tant abundant els 

elements arquitectònics (10) i l’obra civil (17). 

 

Pel que fa al patrimoni moble (31 elements), el segon grup genèric més 

abundant encara que ja amb una gran diferència respecte al primer, són 

els objectes (21) els que obtenen major representativitat, seguits dels 

elements urbans (7) i d’unes poquíssimes col·leccions (3). 

 

El patrimoni immaterial (16 elements) ocupa el tercer lloc en quant a 

representació quantitativa, amb 9 manifestacions festives, 4 entrades de 

música i dansa, 1 tècnica artesanal, 1 tradició oral i 1 costumari. 
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El patrimoni natural (14 elements) està bàsicament representat per les 

zones d’interès (13 en total, desglossades en: 10 fonts naturals –a les que 

caldria afegir les fonts urbanes–, 1 jaciment paleontològic i 2 espais 

geològic-muntanyosos de força notorietat) i per 1 sola entrada 

d’espècimen botànic. 

 

Finalment, el patrimoni documental (7 elements), certament no molt 

abundant però d‘un gran interès dins el conjunt patrimonial de la Pobla de 

Claramunt, el conformen 6 fons documentals i 1 fons d’imatges. 

 

3.7.4.2. Per titularitat 

La propietat privada és la majoritària, si s‘atén a una classificació dels bens 

per la seva titularitat, amb un nombre total de 139 elements que significa 

pràcticament dues terceres parts dels béns. La titularitat pública 

representa una mica més d’una tercera part del total, amb 76 elements; 

era bé, també cal dir que aquests elements públics són, en general, els de 

més qualitat i els més valuosos per a la història i patrimoni de la Pobla de 

Claramunt. 
Patrimoni per titularitat 

 
 

Pública

Privada
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3.7.4.3. Per cronologia 

Realitzar una anàlisi estadística absoluta per cronologia i estils resulta 

extremadament complex des del moment en que molts dels elements 

tenen més d’una cronologia i estil (aquest fet és fa patent, sobretot, en el 

patrimoni immoble –jaciments arqueològics-, en molts casos mil·lenari), 

mentre que altres elements s’han pogut datar només en termes relatius 

però no absoluts. Sí que s’observa, com a tendència general, que els 

subconjunts de fitxes ordenats cronològicament esdevenen sensiblement 

més densos a mesura que ens anem acostant al segle XXI,  aspecte que es 

pot considerar normal si hom s’até al pas del temps (combinat amb 

l’activitat antròpica) com a un dels elements claus en la conservació del 

Patrimoni. 

 

3.7.4.4. Per estat de conservació 

 

 
 

Més d’una tercera part del patrimoni de la Pobla de Claramunt presenta 

un estat dolent (42) o regular (43) de conservació. La línia entre ‘regular’ i 

‘dolent’ no és sempre clara i a voltes pot resultar summament subjectiva, 
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però sigui com sigui, ambdues categories alerten sobre la necessitat 

d’actuar sobre l’element. Per contra gairebé dues terceres parts dels 

elements (130) es presenten en un estat bo o raonablement bo 

 

 

4. LLISTA D’ELEMENTS NO FITXATS  
 

 

A continuació s’ofereix una relació raonada dels principals elements 

patrimonials desapareguts o inaccessibles del municipi.  

 

També existeix un seguit d’elements que tot i haver estat detectats a partir 

de la documentació antiga, de la bibliografia, del treball de camp o de 

comunicacions orals, per diversos motius que genèricament es poden 

resumir en la seva poca o nul·la singularitat i/o significació o a la 

impossibilitat d’accedir-hi o de localitzar-los, i finalment s’ha optat per no 

fitxar-los. Aquests elements són: 

 

Patrimoni immoble 

 

-Pou de glaç:  

En un document notarial d’inicis del segle XVIII avui dipositat a l’Arxiu 

Comarcal de l’Anoia (RIBA GABARRÓ, 1989: 301) i en els ‘Qüestionaris de 

Zamora’ de 1787 (TORRAS i RIBÉ, 1993: 425) es menciona un pou de glaç a 

la zona de la Boixera, on es localitzen també el pont i el molí homònims (n. 

080 i 031). Es tracta d’un element molt singular, ja que encara que 

actualment es trobi ‘desaparegut’ podria ser recuperable, atès que els 

pous de glaç o de gel eren estructures bàsicament subterrànies que un 

cop perdien la seva funció s’obliteraven (tapaven, tancaven) o bé es 

colgaven de terra o de runa, però en tot cas mai es destruïen per una 

senzilla qüestió d’economia d’esforços pròpia d’una societat encara no 
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mecanitzada.  

 
Transcripció d’un 

document de 

contracte 

d’arrendament de 

1705 on apareix 

referenciat el pou 

de glaç de la 

Boixera (extret de 

RIBA GABARRÓ, 

1989: 301). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, a no ser que s’hagin fet rebaixos recents amb maquinària al 

subsòl (fet poc o gens probable a la zona de la Boixera), aquesta gran 

estructura hipogea molt probablement roman per localitzar i ‘redescobrir’, 

amb tota probabilitat ubicada a l’obaga boscosa que hi ha a la part 

posterior del molí de la Boixera, un cop travessat el curs del riu Anoia i no 

gaire lluny de la falda de les parets rocoses: 
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Indret on la documentació localitza el pou de glaç. 

 

-Fàbrica d’Antoni Aguilera-Façana Fàbrica A.A. 

Es tracta d’una antiga fàbrica que fou aterrada amb posterioritat a l’any 

2000 (IPA59264). 

 

-Refugi antiaeri de l’Hostal Robert: 

Al costat del pàrquing de l’Hostal Robert, en un frontal de la muntanya 

formada per materials tous de sedimentació i margues grises, s’hi va 

excavar un refugi antiaeri durant la Guerra Civil Espanyola (1936-39), atès 

que durant un temps hi va haver els caps de l’exèrcit de l’est instal·lats a 

l’Hostal Robert. Segons diversos testimonis orals del poble, després de la 

Guerra, es va recuperar tota la fusta que estrebava l’estructura excavada 

dins el terreny natural, de manera que amb el pas del temps el refugi va 

col·lapsar. 

 

-Refugi antiaeri de l’Estrassa:  

En una casa particular davant del Casino (n. 063). Roman tapiat i en un 

estat de conservació desconegut. 
                                                        
4 
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=MCU0KzA4MTY1MyU=&co
di=5926 

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=MCU0KzA4MTY1MyU=&codi=5926
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=MCU0KzA4MTY1MyU=&codi=5926
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-Les Forques: 

Arrel de les atribucions en justícia feudal que tenia el Castell de Claramunt, 

durant els segles medievals i moderns, existí una Cort del castell que 

condemnà a penes de mort a diverses persones. A La Pobla de 

Claramunt, les execucions producte de la justícia baronial es duien a 

terme a les forques que hi havia a la banda oposada a la muntanya del 

Castell de Claramunt, en un sector de la part baixa dels Mollons anomenat 

la cinglera del Grau, un cop travessada la vall i a la vora esquerra del riu 

Anoia, en un punt molt visible des del camí Reial. Aquestes forques 

estigueren actives fins mitjan segle XVII (RIBA GABARRÓ, 1997: 153-155). En 

la cartografia actual, la zona apareix referenciada amb la toponímia de 

‘Les Forques’. 
 

 
Espai on s’ubicaven ‘les forques’ (just on avui hi ha emplaçada la torre d’electricitat). 

 

-Molí de Cal Font: 

Edifici industrial/ fàbrica de paper enderrocat l’any 2001 (RIBA GABARRÓ, 

2003b). 
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-Pont de Can Solà: 

Construït el 1936 sobre la riera de Carme i destruït per una rierada el 30 de 

setembre de 1959 (RIBA GABARRÓ, 1960: 53). 

 

-Estació del Ferrocarril: 

Era d’estil modernista i estava dins la finca del mas de Can Cristòfor (n. 

048). Fou enderrocada per construir l’estació actual (POUM, Catàleg del 

Béns a Protegir; fitxa arq85). 

 

-Antic Escorxador: 

Al costat dels antics safareigs (n. 072), en un solar avui convertit en una 

placeta. 

 Espai de l’antic escorxador. 

 

Patrimoni moble 

 

-La Creueta: 

Creueta votiva no molt antiga que hi havia al carrer que ha agafat aquest 

nom (carrer de la Creueta), al costat del molí de Cal Jeroni (n. 034). 

Segons testimoni oral d’Isidre Surroca: “La creu anomenada "la creueta " 

es va treure perquè jo de petit era molt entremaliat i la pedra on estava 
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clavada hi vaig lligar una corda per fer escalada, i sortosament no em va 

caure a sobre. Finalment la creu es va treure i la va guardar un veí [...] 

Aquesta creu estava dalt d'un marge de casa, feia cantonada amb el 

camí antic de la carretera direcció Carme Capellades”. 

 

   
Lloc on es trobava emplaçada la Creueta (fotos: Isidre Surroca) 

 

-Custòdia barroca: 

Es tracta d’una custòdia de plata que, segons diversos informadors orals, 

sortia en processó fins fa uns pocs anys (6/7). Segons els mateixos 

informadors, aquest element va ser donat per unes feligreses (sic) de 

l’església parroquial a un mossèn d’Igualada, sembla ser que per formar 

part d’una exposició d’Art Sacre. A data de la redacció d’aquesta 

memòria, l’element no havia retornat a la Pobla i ningú té notícia de la 

seva ubicació i estat. No existeix constància documental d’aquesta 

donació totalment irregular del patrimoni històric-artístic i religiós de la 

Pobla. N’hem intentat seguir el rastre contactant amb el episcopat de Vic 

(Patrimoni Cultural del Bisbat/ Inventari del Bisbat de Vic) però després 



J. Sales Carbonell: Mapa de Patrimoni Cultural de la Pobla de Claramunt (Anoia), 2019 

 -49- 

d’explicar el cas per telèfon i per correu electrònic  diferents agents, no 

hem obtingut cap tipus de clarificació. 

 

-Plànol del projecte del cambril fet per Josep M. Jujol:  

Es tracta del projecte planimètric del cambril de la Mare de Déu de la Llet 

-església parroquial de Santa Maria (n. 057)- realitzat per l’arquitecte Josep 

M. Jujol (1879-1949), cèlebre col·laborador en diverses obres d’Antoni 

Gaudí. Aquest plànol estava emmarcat a la paret de les escales d’accés 

al mencionat cambril, però va desaparèixer durant unes reformes 

efectuades a l’església parroquial ara farà uns 10-15 anys, segons 

informacions orals de fonts locals contrastades. De nou ens trobem davant 

d’una lamentable desaparició de patrimoni local. 

 

Patrimoni immaterial 

 

-Ball del Most:  

Aquest ball popular per celebrar la collita de raïm, cultiu econòmicament 

molt important al municipi durant els segles XVIII i XIX i part del XX com s’ha 

explicat anteriorment, no es documenta a la Pobla de Claramunt fins els 

anys 50’ del segle XX, essent la seva última edició de l’any 1960 (RIBA 

GABARRÓ, 2018c: 18). 

 

Patrimoni natural 

-Font de les Figueres:  

Font antigament ubicada al barri de les Figueres; avui desapareguda. 

 

-Altres fonts: 

A continuació s’ofereix una llista amb una relació de fonts que, tot i 

aparèixer al catàleg toponímic de Josep Riba Gabarró (RIBA GABARRÓ, 

1960: 22-24) han estat impossibles de localitzar físicament degut a que s’ha 

perdut la memòria del seu emplaçament o a que, senzillament, s’han 
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assecat sense que actualment es conservin dades fiables de la seva 

localització precisa: 

-Font de l’Avellaner 

-Font de l’Alzina 

-Font del Bosc d’en Martí 

-Font del Bosc d’en Pere Valls 

-Font del Cap Gros 

-Font de la Feixa 

-Font de la Figuera 

-Font de les Forques 

-Font del Frare 

-Font d’El Grau 

-Font de la Llobreia 

-Font de la Maça 

-Font del Mallol 

-Font de Cal Marió 

-Font de la Ninota 

-Font del Saüquer 

-Font de les Planes 

-Font del Plàtan 

-Font de la Rovira 

-Font de Cal Ti 
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ANNEX:  
Planimetria 

 
A diferència d’altres Mapes de Patrimoni Cultural, en el present no s’ha 
incorporat un annex planimètric extens, ja que la cartografia històrica de la 
Pobla de Claramunt es troba publicada en un sol volum a càrrec de BARTROLÍ i 
SURROCA (vegeu apartat bibliogràfic). S’ha incorporat només el plànol de les 
Minutes de 1916, l’únic que no apareix a la bibliografia esmentada. 
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Minuta de La Pobla de Claramunt (1916). Còpia manuscrita a escala 1:25.000 
d'una de les minutes dels municipis de Catalunya corresponent a la Pobla de 
Claramunt. Les ‘minutes’ formaven part de l'aixecament del Mapa de España 
1:50.000. Les còpies a mà les va encarregar entre 1914 i 1936 el Servei 
Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya, per a utilitzar-les com a base del 
Mapa Geogràfic de Catalunya a 1:100.000. Registre: RM.124699. 
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Límits i perfil del terme municipal actual de La Pobla de Claramunt i dels seus 
municipis veïns, a escala 1:50.000 (ICGC). 
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