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1. CRÈDITS I AGRAÏMENTS 

 

La realització del Mapa de Patrimoni Cultural de Carme, del qual la 

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

efectuada pel municipi dels Prats de Rei a la Diputació de Barcelona. 

Aquesta entitat administrativa, 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. 

 

Un treball d’aquestes característiques pot dur una sola autoria, però és 

impossible dur-lo a terme sense l’ajuda i implicació de molta gent. Per 

això, vull expressar el meu agraïment a tothom qui d’una manera o altra 

ha col·laborat en dur aquest projecte a bon port, tant a nivell logístic 

com pel que fa a l’aportació d’informació. En primer terme, ha resultat 

imprescindible la implicació de l’Ajuntament dels Prats de Rei, el qual, a 

través de la seva alcaldessa Cristina Mas, el seu secretari Josep Font i la 

seva agutzil Vicenta Peña, han estat sempre pendents i amatents a les 

meves demandes d’informació i logística. 

  

Sense la complicitat dels amics Jaume Casamitjana, Ramon Costa i 

Jordi Segura, de l’Agrupació Cultural i Recreativa Sikarra, aquest Mapa 

del Patrimoni seria només parcial i incomplert, doncs els seus 

coneixements sobre la història i el patrimoni de la vila són precisos i a la 

vegada del tot inabastables; tota aquesta valuosa  informació m’ha 

estat generosament cedida des del primer moment, i només les 

limitacions de temps i l’abast del projecte han fet impossible poder 

incloure-la tota al Mapa. Amb el temps, tot aquest compendi de 

coneixements, part dels quals són orals, s’hauria de recollir 

exhaustivament i sistematitzar en diverses monografies.   
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La Lluïsa Vilaseca, a més, m’ha facilitat a tothora (sempre amb paraules 

amables i amb la revelació d’alguna anècdota històrica) l’accés físic al 

patrimoni religiós de Prats de Rei. Gràcies també al Ton Maria Saumell, 

per obrir-me les portes de casa seva i il·lustrar-me sobre el passat 

fotogràfic de la vila. I a molta gent anònima (ara recordo només el nom 

d’en Toribio perquè vam coincidir varis cops) que m’he anat trobant 

mentre feia el treball de camp, els quals m’han ofert auxili i indicacions 

per orientar-me en el mar de dubtes topogràfics i toponímics en els que 

sovint em veia immersa. 

 

Estudiosos i tècnics de patrimoni d’altres contrades, però que en un 

moment o altre han fet una parada als Prats de Rei per estudiar-ne 

algun aspecte, han tingut la cortesia de cedir-me els seus treballs o les 

conclusions més rellevants de les seves recerques, en mols casos 

inèdites. Per això vull agrair la generositat de l’Anna Ten i l’Anna Perera, 

per permetre’m extreure i citar informació dels seus excel·lents però 

encara inèdits treballs de final de màster i final de grau, respectivament, 

i que tanta llum han aportat a la nostra feina. I molt especialment a la 

Natalia Salazar, que s’ha submergit en la història més remota de la vila 

durant els últims anys i amb la qual he pogut discutir i aprofundir en 

importants aspectes sense els quals aquest Mapa no seria en absolut el 

mateix. Al Marc Antoni Lledó li agraeixo que em “tirés un cable” en el 

moment precís.  

 

La meva gratitud també al Museu Comarcal de Manresa 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. A Teresa 

Miret de la Biblioteca Central d’Igualada, per tota la valuosa i sàvia 

informació que ens ha proporcionat sobre els antics goigs de la vila; i a 
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la Marta Vives, de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, per facilitar-nos 

amatentment la informació i classificació dels continguts de l’Arxiu 

Municipal del Prats de Rei. 

 

Demano disculpes si m’he deixat a algú, però ja he dit al principi que 

havien estat moltes les persones que m’han ajudat durant els mesos de 

realització d’aquest Mapa. En tot cas, el que no admet dubte és que els 

errors u omissions que es puguin detectar només són imputables a la 

meva persona. 

 

 

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 

dels Prats de Rei. 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. 

 

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 Prats, 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 rendibilització social. 

 

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

del mes de maig de 2016, una vegada celebrada la reunió entre 

Ajuntament dels Prats de Rei, la Diputació de Barcelona i la sotasignat 

d’aquesta memòria. Un cop establerts els termes de l’acord, els 
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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. 

 

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 els Prats de Rei. 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 fer mencionar una monografia històrica ja clàssica 

sobre la vila. Es tracta de l’obra Prats del Rey y la Mare de Deu del 

Portal, escrita per mossèn Antoni Vila i publicada l’any 1910. En 

moltíssims aspectes, tot i el pas del temps, és encara una obra actual i 

de consulta obligada, i per això l’Ajuntament va promocionar-ne una 

reimpressió l’any 2003. La segona monografia publicada, molt més 

recent: L’ager del Municipium Sigarrensis: poblament i xarxa viària entre 

la Prehistòria i l’Antiguitat Tardana, és un primer estudi de Natalia Salazar 

sobre l’estat de la qüestió dels orígens ibèrics i romans del municipi 

(SALAZAR, 2012), que té continuïtat en la recerca doctoral que s’està 

duent a terme i que esperem vegi ben aviat la llum. La primera 
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monografia té un caràcter més aviat històric, i la segona més aviat 

arqueològic, però tot i els cent anys de diferència que les separen són 

en certa manera obres germanes en tant que recullen i analitzen tot el 

saber del moment sobre la història i patrimoni dels Prats de Rei. En resum, 

han estat dues monografies totalment imprescindibles per al nostre 

treball. 

 

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

etc.) ha estat treballada essencialment amb l’obra ja citada de Salazar 

(2012), 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 

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 Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i 

altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial (Aim3 grup 

SL, 2015). 

 

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 
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(IPAC), el qual s’ha pogut actualitzar amb bibliografia complementària 

(SALAZAR-RAFEL, 2015; SALAZAR-MORENO-PÀMIES, en premsa; SALES, 

1993-94, 2012 i 2016) i partir també del nostre treball de camp. Sempre 

que ha estat possible, s’han conservat les denominacions presents a 

l’IPAC, però en alguna ocasió, i per tal de no confondre aquests 

jaciments amb altres elements patrimonials del terme dels Prats de Rei, 

s’ha hagut de modificar aquesta denominació: per exemple, el 

jaciment conegut a l’IPAC com Cal Sala, passa a dir-se Cup de cal Sala 

al nostre inventari (fitxa n. 16), i així ja no es confon amb la masia del 

mateix nom (fitxa n. 33). 

 

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

municipi, ha esdevingut de consulta ineludible els apartats 

corresponents a Els Prats de Rei 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 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 
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popular, s’ha consultat l’Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya 

(IPEC), i les llegendes i folklore de la vila es troben parcialment 

documentades a la monografia de VILA, 1910 i al Costumari Català de 

Joan Amades, respectivament, mentre que alguns dels balls 

documentats als Prats de Rei romanen inèdits a nivell bibliogràfic. 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. I 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. Per als goigs, hem consultat també 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, ja que hem localitzat 

dos nous goigs, els de La Minerva al Santíssim Sagrament (fitxa n. 117) i 

els de Sant Gil de Solanelles (fitxa n. 139), que no estava prèviament 

registrats. 

 

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

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

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&ci

d=1254735976595 ) i dades del propi Ajuntament dels Prats de Rei 

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

http://wikipedra.catpaisatge.net/
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.pratsderei.cat/
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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 

consten el castell de Puigdemàger ((fitxa n. 23)) i el de La Manresana 

(fitxa n. 44), ambdós 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. 

 

Finalment, s’han buidat els exemplars apareguts de Municipium 

Sigarrense, una revista d’aparició anual i abast municipal que s’edita 

des de l’any 2013 i que, tot i la seva de moment curta vida, està cridada 

a ser una font primordial per al coneixement del patrimoni local, atès 

que en ella s’hi publiquen notícies, fotografies, articles i entrevistes, amb 

referències als paratges, història i anecdotari de la vila dels Prats de Rei. 

Nosaltres ja n’hem pogut extreure una quantitat notable d’informació, i 

per això animem al consistori a donar continuïtat a aquesta estratègica 

iniciativa editorial. 

 

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.icc.cat/vissir3/). Totes les dades geogràfiques, així com les 

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-dhistòria-local-de-catalunya-0
http://sct.uab.cat/sibhilla/content/fons-dhistòria-local-de-catalunya-0
http://www.icc.cat/vissir3/
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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 Prats de Rei de l’any 1914 (vegeu 

Annex 1: Planimetria), que entre altres aspectes ha permès ubicar la 

posició exacta de la desapareguda Església de Sant Miquel de la 

Comanda (fitxa n. 145). 

 

Amb tota aquesta informació publicada es va elaborar una primera 

llista provisional, que recollia un total de 109 elements patrimonials a 

fitxar. 

 

2.2. Treball de camp 

 

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

bibliogràfica, s’inicià a inicis de juliol de 2016. 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 109 elements, va passar a un total de 167. 

 

El registre d’aquests elements s’ha dut a terme amb una fitxa 

normalitzada dissenyada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona (amb 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 

http://sitmun.diba.cat/
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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 

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 
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(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. Pel que fa a la 

planimetria, només cal inserir un mapa en el cas d’elements de grans 

dimensions com camins, rieres o grans extensions naturals. 

 

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

esmentades categories de patrimoni immoble, moble, documental, 

immaterial o natural) rauen en el seu valor monumental, artístic, històric, 

etnològic, identificador, religiós, industrial o natural. N’han d’ésser 

exclosos, però, aquells que rere la seva detecció mitjançant la 

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

manifestin com a poc rellevants o que siguin seriats o repetitius. 

Tanmateix, també s’exclourà els béns que no hagin pogut ser localitzats, 

que formin realment part d’altres municipis o que corresponguin a una 

segona denominació d’un element ja fitxat.  

 

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

que s’atenguin als motius expressats, la informació recollida referent als 
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mateixos no es perd, sinó que serà recollida en un apartat de la 

memòria denominat com a “elements no fitxats”. En el cas específic 

dels elements repetitius, s’elabora una fitxa específica que 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 les dificultats d’accés a alguns dels elements han alentit el 

tancament d’aquesta fase, amb el gruix dels elements ja fitxats, s’ha 

pogut procedir des d’inicis del mes de març de 2017 a l’elaboració de 

la present memòria, tot seguint les directrius principals traçades per 

l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Aquestes 

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 dels 

Prats de Rei, el qual es localitza a la depressió central catalana, a 
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l’Altiplà de la Segarra o Altiplà Central, al nord de la comarca de 

l’Anoia, i dins el territori històric conegut com l’Alta Anoia o l’Alta 

Segarra. Més concretament, s’emplaça al sud de la Segarra Calafina. Al 

nord i nord-est té les serres de Pinós, Boixadors i Castelltallat, i a l’est la 

Serra de Rubió. 

 

La superfície total del terme municipal és de 26’10 km2 i llinda amb els 

termes anoiencs de Calaf, Copons, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, 

Sant Pere Sallavinera, i Veciana; així com amb el municipi bagenc 

d’Aguilar de Segarra. El perfil del terme és totalment irregular, i dibuixa 

una curiosa forma d’acusats i allargats entrants i sortints, molt difícil de 

definir en termes geomètrics i que respon a una dilatada història amb 

constants conflictes per controlar els passos i camins. El paradigma és 

l’allargassat apèndix, situat a l’oest entre els termes de Veciana i de 

Sant Martí de Sesgueioles, conegut amb el nom de “Clau Reial”, que tot 

i els seus més de 5’5 km de llargada té només uns escassos 300 m 

d’amplada. 
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Vila dels Prats de Rei amb Calaf al fons (foto cedida per Natalia Salazar). 

 

La vila, rica en aigua, se situa al centre d’una vall excavada pel riu 

Anoia, a uns 600 m d’altitud mitjana. Els cursos d’aigua més importants 

que travessen el municipi són el torrent de l’Anoia i el torrent de l'Aigua 

Bruta. El torrent de l’Anoia, segons dades de l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA), està catalogat com a riu mediterrani de cabal variable. 

També hi transcorren nombrosos torrents de menys entitat, els principals 

dels quals: torrent de la Manresana, de Sant Pere, de Cal Nora i de la 

Casanova. 

 

El sectors nord i nord-est del municipi es troben més enlairats que la vila, 

amb altituds per sobre dels 700 m al nucli de Solanelles (fitxa n. 46) i 
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Puigdemàger (fitxa n. 23) i uns metres menys al nucli de Seguers (fitxa n. 

41).  

Arreu del terme romanen dempeus varies masies, no totes 

necessàriament habitades però moltes d’elles sí dedicades encara a la 

producció primària, fet que confereix 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: Ca l’Español (fitxa n. 31), 

L’Albareda (fitxa n. 35), Cal Codina de la Quadra (fitxa n. 38), Masia del 

Llobet (fitxa n. 134), o Puig-altet (fitxa n. 67).  

El clima és de transició mediterrani-continental, amb un règim 

pluviomètric baix però forma de tempesta. Els estius són força secs i 

calorosos i els hiverns freds i gèlids, amb temperatures habituals per sota 

dels zero graus i fortes gebrades. En tot cas, el seu clima propicia una 

important producció de cereal. 

La principal activitat econòmica del municipi ha estat tradicional i 

històricament l’agricultura i, en menor mesura però també de gran 

importància, la ramaderia. Actualment, però, les activitats econòmiques 

es troben molt diversificades i en procés de canvi, i tot i la presència 

important de l’agricultura i de les granges (porcs i conills) també hi és 

present la indústria (fusteries, serralleria), el comerç (queviures, bar i 

granja, farmàcia) i els serveis (allotjaments rurals), amb una situació, 

insistim, molt variable i canviant en els últims anys. 

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

desembre de 2016 existeixen al terme municipal quatre nuclis de 

població a part del nucli urbà de Prats de Rei: Els Seguers (fitxa n. 41), La 

Manresana (n. 43), Solanelles (n. 46) i La Quadra del Galí (n. 038), però 

cal subratllar que aquest últim nucli des de fa ja uns anys roman 
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despoblat tot i la importància històrica que ha tingut al llarg de molts 

segles. 

 

El nucli dels Prats de Rei, assentat en una zona plana de 600 m d’alçada 

i flanquejat al nord per les costes de Solanelles, s’ubica al costat del 

torrent de l’Aigua Bruta. El seu urbanisme manté encara bona part de la 

seva estructura baix medieval i moderna, (S XV-XVIII), definida per 

diversos recintes de muralles (vegeu annex planimètric) que se 

succeeixen des de l’Edat del Ferro (S. VI aC, petita muralla ovalada) i 

fins a la Guerra de Successió (1711), en que el seu perímetre defensiu de 

planta rectangular heretat de l’edat mitjana visqué un dels seus últims 

grans episodis històrics. Molt poca cosa o res se sap encara, però, de 

com s’articularia el seu urbanisme romà. A partir del segles 

contemporanis (XIX-XX), la vila s’expandí tímidament fora del seus 

recintes antics, primer cap al Raval de Sant Joan, al nord-est de la vil·la, i 

molt més recentment cap a la perifèria d’aquest raval (zona de les 

piscines) i cap al costat oest del passeig Josep M. Llobet. Tot i així, la vila 

ha sabut conservar la seva essència històrica. 

 

3.2. Xarxa de comunicacions i transports públics 

 

Al nucli urbà dels Prats de Rei s’hi pot accedir per dues carreteres: per la 

local BV-1031 (coneguda popularment com Carretera de les Maioles), 

que transcorre d’Igualada a Els Prats de Rei, tot pujant la carena de 

Rubió pel seu extrem oest i travessant Pedrafita; o bé per la comarcal C-

1412a que neix a Jorba i acaba a Calaf. 

 

La primera, la més antiga, està flanquejada per monuments megalítics i 

cases de pagès de notable antiguitat, forma part d’un ancestral camí 

ramader (fitxa n. 3). La segona, molt més moderna, oberta i 
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successivament ampliada amb motiu dels conflictes bèl·lics dels segles 

XVIII-XX, és actualment la més concorreguda i utilitzada per arribar a 

Prats de Rei. 

 

No existeix cap estació de tren, tot i que la línia ferroviària de la Renfe 

que uneix Manresa i Calaf passa pel nord del municipi. Els prats de Rei es 

comunica amb les poblacions veïnes (Calaf, Copons i Jorba) i amb la 

capital comarcal (Igualada) mitjançant una línia d’autobús. El vehicle 

particular és el principal mitjà de transport dels pratencs. 

 

3.3. Dades de població 

 

Els importants orígens ibers i romans dels Prats de Rei fan pensar que ja 

des dels seus inicis, el nucli urbà i els seus voltants aglutinaria una certa 

quantitat de població, tot i el caràcter eminentment rural que ha tingut 

els Prats de Rei al llarg de la seva dilatada història. En tot cas, cap dada 

permet, de moment, fer-ne una estimació directa. 

 

Les primeres dades segures provenen dels fogatges baixmedievals i 

moderns i són les següents (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): 

 

Any 1340 1387 Any 1497 Any 1515 Any 1553 

104 focs 93 focs 49 focs 38 focs 47 focs 

 

S’observa una important davallada a més de la meitat dels focs entre el 

segle XIV i el XVI (el 1515 només n’hi consten 38). Les dades per als segles 

Moderns, però, mostren de nou una tendència a augmentar la 
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població, fins arribar a un total de 1.018 habitants durant la segona 

meitat dels segle XIX, la dada de població més alta de què es disposa 

fins al moment:  

 

Any 1717 1787 1857 1887 

Habitants 980 705 1.018 1.002 

 

Durant el segle XX, la població davalla progressivament, sobretot a 

partir dels anys 60’, fins a adquirir una xifra de població molt propera a 

l’actual, la qual s’ha mantingut durant el final del segle XX i els anys del 

segle XXI: 

 

Any 1900 1920 1930 1950 1960 1981 1990 2000 

Habitants 883 847 783 824 831 605 568 537 

 

 

 

 

En els últims decennis, la població ha quedat estabilitzada entorn els 550 

habitants. En general, i a la llum de les dades disponibles, es pot afirmar 
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que la demografia dels Prats de Rei s’ha mantingut raonablement 

estable al llarg del temps, inclosos els últims anys, contradient així una 

tendència general de ràpid creixement de la població, sobretot en els 

últims temps. Ni el fenomen migratori ni la bombolla immobiliària dels 

últims any semblen haver afectat el creixement poblacional del 

municipi, que manté una densitat de població entorn els 20 habitants 

per km2. 

 

 

 

3.4. Principals activitats econòmiques per sectors 

 

Fins a inicis de l’edat moderna, la pagesia va constituir el principal 

element de població, junt amb la ramaderia i els petits artesans i 

comerciants, aquests últims en molta menor mesura. Un contingent 

important d’eclesiàstics de diverses ordres i procedències, concentrat a 

la vila i voltants immediats de Prats, i documentat principalment entre els 

segles XIV-XVIII, s’avançaria al que avui anomenen Sector Serveis, 

donant un notable servei religiós a tota la zona geogràfica de l’altiplà 

de Calaf. 

 

Amb la introducció de la indústria tèxtil, cap a 1780, es documenten 

algunes petites fàbriques i tallers de cotó, lli i vellut, que en cap cas 
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treuen protagonisme al sector agrícola, el qual a Els Prats de Rei es va 

veure només parcialment afectat per la gran crisi de la fil·loxera, atès 

que la vinya hi tenia una presència moderada. A partir d’aquest 

moment, i coincidint també amb l’inici de la mecanització del camp i 

l’ampliació de les petites (però poques) indústries existents, es comença 

a produir un progressiu èxode de la mà d’obra del camp, de tal manera 

que en l’actualitat són molt pocs els productors agrícoles i el camp està 

molt mecanitzat. 

 

3.4.1. Sector Primari 

L’agricultura de secà, centrada en el cereal, continua essent una 

activitat molt important als Prats de Rei, associada en menor proporció 

amb l’ametller i a una vinya que mai ha sigut tant important com el 

cereal però que avui és ja gairebé inexistent. Sigui com sigui, la meitat 

del terme municipal roman conreada. Les activitats hortícoles es 

mantenen associades al consum particular i es concentren als entorns 

dels nuclis habitats. L’any 2009 constaven 76 explotacions agrícoles dins 

el terme, 11 de les quals amb ramaderia, amb presencia de bestiar oví, 

avícola, porcí i conills. L’any 2010 romania encara un apicultor actiu. 

 

3.4.2. Sector Secundari 

Fusteries i serralleries són les principals activitats del sector secundari en 

l’actualitat. Fins fa uns pocs decennis, encara funcionava una petita 

fàbrica tèxtil a la població, així com una important farinera. És nascut a 

la vila de Prats en Simeó Rabassa Singla (1901-1988), fundador de 

l’empresa de motocicletes Rabassa-Derbi, tot i que la seva factoria no 

es va arribar a instal·lar al terme municipal. 

 

3.4.3. Sector Terciari 

Actualment romanen oberts al nucli urbà dels Prats de Rei una farmàcia, 
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un bar, una granja/forn, dues botigues de queviures i uns grans 

magatzems de roba ubicats estratègicament a la rotonda d’entrada al 

poble que donen servei a tota la comarca. Es disposa de varis 

establiments de turisme rural, tant a l’interior del nucli urbà com en 

algunes de les masies, activitat que no ha parat de créixer en els últims 

anys i que està contribuint al la conservació de moltes antigues masies i 

a l’entorn rural en general. Disposa d’una escola, amb servei de 

Preescolar i Primària. Els Prats de Rei acull una residència per a disminuïts 

psíquics profunds des dels anys 80’ del segle XX que ha esdevingut una 

institució de referència en el seu camp. Un dels últims serveis que ofereix 

el municipi és un Centre d’oci i educació canina instal·lat a Cal 

Generós. 

 

3.4.4. Professionals i artistes 

De Prats de Rei procedeixen i exerceixen professionals variats. El Doctor 

Josep Pons va ser el primer en disposar d’un aparell de raigs X en aquest 

sector de la comarca i en molts quilòmetres a la rodona, fet que el va 

fer molt conegut; fou declarat fill adoptiu de la vila. L’any 2002 

constaven censats a l’IDESCAT un total de 3 professionals, que avui molt 

probablement són més. I en l’àmbit exclusivament artístic destaca la 

irrupció recent i molt exitosa de l’artista pratenc anomenat ‘La 

Megapubilla’ en el panorama català de l’espectacle de varietats. 

 

3.5. Breu síntesi històrica 

 

La història dels Prats de Rei és rica i dilatada en el temps, i ha estat 

recentment tractada en format monogràfic pel que fa als seus orígens 

(SALAZAR, 2012) i a través de varis articles, tots ells recollits a la 

bibliografia final, i una monografia antiga (VILA, 1910) pel que fa a l’Edat 

Mitjana i als segles més recents. Així doncs, es procedeix a continuació 
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només a la realització d’uns breus apunts històrics extremadament 

sintetitzats. 

 

El poblament més antic del terme dels Prats de Rei remunta a la 

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

durant el Neolític en relació al camí ramader transhumant (fitxa n. 3) 

que travessa el terme pel seu costat nord-oest i que es concreta en la 

presència dels monuments megalítics coneguts com Túmul de Pedrafita 

(fitxa n. 4), de finals de l’Edat del Bronze, i el Dolmen dels Tres Reis que 

no pertany ja a l’actual terme municipal dels Prats de Rei només per uns 

pocs metres de distància. Altres jaciments com Turó al peu del camí de 

cal Sala a cal Seuba (fitxa n. 10) o La Portella (fitxa n. 1) són testimonis 

molt fragmentaris d’ocupacions de naturalesa poc definida. 

 

La primera presència important i ja sedentària de població correspon a 

època ibèrica, amb varis jaciments dispersos pel terme municipal però 

amb tendència a acostar-se i concentrar-se al que seria actualment el 

nucli urbà de Prats. De fet, durant l’estiu de 2013, unes excavacions 

dutes a terme per la Universitat de Lleida davant del Santuari de la Mare 

de Déu del Portal (fitxa n. 27) van treure a la llum la presència d’una 

petita però imponent ciutadella fortificada datable a partir, com a 

mínim, de segle VI aC, definida gràcies a un pany de muralla amb talús i 

fossat.  

 

Per a aquesta etapa cronològica, les excavacions de 2013 també han 

tret a la llum l’evidència d’una important activitat d’intercanvi 

comercial amb la costa, testimoniat, entre altres elements, per la 

presència d’un important i interessantíssim lot de ceràmiques gregues 

dels segles V-IV aC que està encara en fase d’estudi però que 

quantitativament constitueixen el segon conjunt més important de 
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ceràmiques àtiques localitzat a Catalunya (només per darrera 

d’Empúries), tot i la poquíssima extensió excavada. Tot plegat denota un 

cert nivell econòmic, polític i social, molt probablement relacionat amb 

el control i explotació dels recursos presents al territori. En els últims temps 

de la etapa ibera, aquesta muralla s’amortitzaria i al seu exterior (per 

tant el poblament iber es va expandir) s’hi va construir un extens barri de 

cases. 

 

 

Excavacions davant el santuari de la Mare de Déu del Portal durant 2013 (foto cedida 

per Natalia Salazar). 

 

Les mateixes excavacions del Santuari de la Mare de Déu del Portal han 

proporcionat un dipòsit secundari de columnes pertanyents a un edifici 

públic d’època romanorrepublicana (s. II aC) (fitxa n. 82), que il·lustraria 

la romanització del territori i que assentaria les bases de la posterior 

entitat administrativa municipal romana (Municipium Sigarrense- fitxa n. 
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25), que cal ubicar durant l’Alt Imperi (s. I-II dC) i que apareix 

referenciada en el singular conjunt epigràfic (fitxes n. 80 i 166) localitzat 

als Prats de Rei a finals del segle XIX. El topònim Sigarra apareix ja en una 

emissió moneta ibèrica (fitxa n. 89) sota una forma més primitiva, i per 

tant el topònim seria d’origen prerromà, tot i que la seva semàntica 

roman encara per desxifrar. 

 

Durant la gran crisi del segle III dC, Els prats de Rei (llavors Sigarra) 

s’implica d’alguna manera en els conflictes de poder derivats del 

sistema de govern tetràrquic instaurat per l’emperador Dioclecià, i la 

seva inscripció commemorativa amb el nom del tetrarca Maximià 

esborrat deliberadament demostra que fins al municipi romà de Sigarra 

van arribar les ordres de l’emperador Constantí que encomiaven a fer 

desaparèixer tot record i memòria del seu enemic i usurpador vençut en 

batalla. 

 

Tot i que documentalment no se sap res dels segles IV i V dC, la recent 

troballa d’un fragment d’una luxosa lauda funerària cristiana en mosaic 

datable entre finals del segle IV i inicis del V (fitxa n. 81) demostra que a 

Sigarra hi vivia encara una elit, que en tot cas s’havia adaptat als nous 

temps i s’havia cristianitzat.  

 

Per als segles VI al IX, el silenci de les fonts és total i absolut, trencat 

només per la documentació arqueològica d’alguns jaciments de 

caràcter rural dispers sovint relacionats amb la producció de vi (fitxes n. 

8, 9, 12, 14, 15, 18, 19) i la cristianització del paisatge rural (fitxes n. 5-7), i 

la presencia constant de tombes d’aquestes cronologies als voltants de 

l’actual església parroquial (fitxa n. 50), que juntament amb la lauda 

musiva ja citada delaten uns orígens molt més antics per a aquesta 

església que els oficials que consten en un document del segle X. 
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L’element musulmà, present a la zona a partir del 713-14 i que ha deixat 

la seva petjada en forma toponímica en el nom de Calaf, 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.   

 

De l’any 945, quan ja estava consolidada la conquesta de la zona per 

part cristiano-comtal, és un document, avui desaparegut, que 

menciona per primer cop la vila de Prats de Rei amb el seu nom actual 

(Prats, fent referència a la riquesa de les seves pastures) però 

entroncant-lo amb el seu antic topònim (Segarra): In Campo 

Sagarrensis... qui dicunt de ipsos Prados... (al camp Segarrenc, que en 

diuen dels Prats). Es tracta d’una donació que el comte Sunyer i la seva 

esposa Riquilda fan de diverses esglésies catalanes (entre elles, Santa 

Maria dels Prats de Rei) al Monestir de Montserrat. 

 

A partir d’aquest moment, la vila dels Prats de Rei i el Castell de la 

Manresana (fitxa n. 44), aquesta amb orígens al segle IX-X, esdevenen 

els principals protagonistes de la història del terme, i no és fins el segle XIII 

que es té notícia de la qualitat de cap de territori de la vila dels Prats. 

 

Amb una carta de franquesa de 6 de desembre de 1188, el rei Alfons I 

va erigir la vila reial dels Prats: a tots els habitants se’ls concedí franc 

alou i altres privilegis, destacant un mercat propi cada dimecres i una 

fira a finals de juliol. Temporalment, l’any 1390 el rei Joan I va vendre’s la 

carta de gràcia al noble Galceran de Calders, venda que incloïa la 

cessió de la vila dels Prats, el castell de la Manresana, Puigdemàger, 
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Solanelles i Sant Pere Desvim (aquest nucli, avui ja fora del terme dels 

Prats de Rei), però a finals del mateix any els habitants dels respectius 

llocs pagaren al rei per tal de recuperar la seva independència 

respecte a Galceran. 

 

En temps del rei Jaume I, al segle XIII, Els Prats de Rei estava ja inclosa 

dins la vegueria de Cervera, i era seu de la sotsvegueria de Prats i 

Segarra, que inclou els pobles de l’altiplà de la Segarra fins a Conill, amb 

un govern format pel sotsveguer, el batlle i quatre consellers. A més, la 

vila tenia dret a enviar un diputat a les Corts Catalanes. 

 

A nivell eclesiàstic Els Prats de Rei tingué una importància notable des 

de l’Edat Mitjana. S’hi establí, entre la vila i el castell de la Manresana, la 

primera casa de l’Ordre del Sant Sepulcre a Catalunya (amb la casa 

mare a Santa Anna de Barcelona) establerta a Sant Miquel (fitxa n. 145) 

al segle XIII, un segle després que el bisbe de Vic hagués cedit al 

patriarca de l’Ordre l’església parroquial de Santa Maria i les seves 

sufragànies de Sant Armengol i Sant Andreu de la Manresana (any 

1126). A més, a la vila de Prats de Rei des del segle XIV hi havia una 

comunitat de preveres que va arribar a tenir 21 beneficis fundats (any 

1791). 

 

A l’entrar a l’Època Moderna, el cabdal episodi de la Guerra de 

Successió esdevingut als Prats de Rei l’any 1711 (del 17 de setembre al 

24 de desembre), conegut com ‘La batalla dels Prats de Rei’, va suposar 

entre altres coses la mobilització de més de 60.000 combatents i la 

destrucció de les fortificacions de la vila. És molt amplia la bibliografia 

respecte al tema i no s’hi insistirà en la present memòria, però si cal 

posar de manifest com aquest capítol bèl·lic va generar una important 

col·lecció de documents i mapes militars (fitxes n. 94 i 167) i ha originat 
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en els últims anys una ruta turístic-cultural convenientment senyalitzada 

que permet recórrer els principals punts topogràfics que van 

protagonitzar l’episodi: punts d’acampada dels exèrcits que van posar 

setge a la vila, punts de munició i armament, excavació de trinxeres, 

etc. 

 

A finals del segle XVIII, sobre la vila de Prats de Rei diu Francisco de 

Zamora en el seu Diario de los Viajes hechos en Cataluña: 

“En el pueblo de Prats hay buenas casas. Sus vecinos salen mucho 

fuera, con lo cual han adquirido caudales y han mejorado el lugar 

notablemente y, como está en un crucero, más ejecutado en su 

ordenación. El portal es de piedra, muy antigua. Hay fuentes, hilan 

algodón y lana, y cosa de 10 años hace plantan olivos y prueban 

bien. Cogen trigo y muchas legumbres. Tienen unas 150 casas, 

pero viven en ellas muchas familias. Hay escuela a que van 30 a 

40 muchachos. En su término hay dos torres muy antiguas. En estas 

cercanías estuvo acampado el ejército de Carlos III, y el de Felipe 

V en Calaf. La ermita de San Miguel, fuera de la villa y a alguna 

distancia, fue casa de canónigos regulares del Santo Sepulcro, 

dependiente de Santa Ana de Barcelona, a la que están 

arregladas sus rentas. Salimos de Prats para ir a Copons, viendo a 

la salida una buena presa de piedra y una famosa granja 

perteneciente al Monasterio de Monserrate” (ZAMORA, 1785-1790: 

263-264).  

 

En canvi, a l’obra cabdal de 1787 del mateix autor: Respuesta al 

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

corregimiento de Barcelona, coneguda popularment com els 

‘Cuestionarios de Zamora’, en primera instància no hi trobem cap 

informació de Prats de Rei. Cal recordar, però, que tot i que Zamora va 
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recollir informació de totes les poblacions (i Els Prats de Rei no va ser una 

excepció), no tota s’ha conservat o bé en cas d’existir no s’ha transcrit 

ni publicat encara.  

 

De mitjans del segle XVIII és un conflicte amb Calaf pel deganat de la 

Segarra i la seva capitalitat. El 17 d’agost de 1452, Els Prats de Rei havia 

esdevingut capital del deganat de la Segarra, segons decret expedit 

pel bisbe de Vic, però el 1753-55 bisbe Sarmentero havia nomenat com 

a degà a un mossèn de Calaf i les queixes no es van fer esperar. Per 

intentar resoldre el conflicte, el bisbe va nomenar subdegà a un 

beneficiat de la parròquia de Prats; desprès de 400 anys de polèmiques i 

controvèrsies, finalment el deganat i arxiprestat va ser definitivament 

traslladat a Calaf l’any 1857. 

 

A inicis del segle XX la vila es feu efímerament coneguda arreu de 

Catalunya arrel de les seves aigües mineromedicinals de la mà de la 

firma Sirés i Segura (fitxa n. 111), que sense cap motiu aparent es van 

clausurar el 1925, poc temps després de la seva declaració d’utilitat 

pública produïda l’any 1914. Abans de la Guerra Civil, s’hi celebraven 

dues fires importants: la de bestiar oví del primer dissabte d’agost i 

l’agrícola de la festa de la Mare de Déu del Portal durant el 25 de març, 

amb els cereals, llegums i vi com a protagonistes. Sorprèn saber que en 

aquests moments hi havia a la vil·la tota mena de petites botigues 

d’alimentació i serveis varis, i fins i tot tres barberies i quatre fondes. 

 

Després de la Guerra Civil Española (1936-1939) romanien a Prats 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. Als Prats de Rei, 
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aquestes dues associacions eren La Flor de la Segarra (fitxa n. 146) i La 

Cooperativa Equitativa (fitxa n. 56), les quals disposaven de sengles 

edificis que feien la funció de seu social. Més enllà dels enfrontaments 

ideològics propis del moment i en tot cas avui superats, aquestes 

associacions organitzaven la pràctica totalitat de les activitats festives i 

recreatives de l’any, de manera que el seu paper social va ser de primer 

ordre durant algunes generacions que la postguerra havia condemnat 

a una vida sociocultural de molt poca activitat.  

 

Als anys 70’ hi va haver un cert despertar de la vila, que en la vessant 

cultural va ser liderada per l’Agrupació Cultural i Recreativa Segarra, la 

qual va iniciar les primeres exploracions arqueològiques a la vila tot 

cercant els orígens ibers i romans que es coneixien a través de l’obra de 

Mossén Vila. 

 

Actualment Els Prats de Rei destaca per la cohesió dels seus habitants, 

sens dubte propiciada per la consciència que es té de la seva llarga 

història, reflectida en múltiples actes festius i culturals que la vila ha sabut 

preservar (fitxes n. 95, 96, 103 ) o bé crear de nou (fitxes n. 97, 99, 106) 

quan ha estat el cas 

 

***** 

No es pot acabar aquest breu resum històric de la vila sense deixar 

succintament apuntat l’alt grau de relació que Prats de Rei va mantenir 

sempre, d’una manera o altre amb Roma i el Papat, tal i com mostren 

les següents notícies extretes de les fitxes, notícies totes elles gens 

comunes fins on nosaltres coneixem pel que fa a la resta de pobles i viles 

de la Catalunya central:  

-La vila dels Prats de Rei fou l’únic nucli romà amb categoria 

administrativa (municipium) de la zona (fitxa n. 25). 
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-L’any 1233, els delegats papals van fallar a favor del rector dels Prats 

de Rei en una pugna entre aquest i l’Ordre del Sant Sepulcre de 

Jerusalem, a qui anteriorment li havien estat donats els drets sobre les 

esglésies de Santa Maria, Sant Andreu de la Manresana i Sant 

Armengol.  

-L’any 1594 l’església parroquial dels Prats de Rei va ser agregada a la 

basílica de Sant Joan del Laterà, una de les quatre basíliques papals, 

primera seu del pontífex màxim abans del seu trasllat definitiu al 

Vaticà, i primera i única catedral de Roma (fitxa n. 50). 

-A l’església parroquial es conserven relíquies de Sant Mercuri i Santa 

Feliciana, portades a Prats directament des de Roma al segle XVII per 

la família Llobet (fitxes n. 96 i 115). 

-Els Prats de Rei tenia una confraria de la Minerva, filial de la fundada 

a l’església de Santa Maria Sopra Minerva (Roma) (fitxa n. 117). 

-Actualment el mestre titular de la Capella Liberiana de Santa Maria 

Maggiore (Roma) i canonge de la mateixa és fill adoptiu de la vila 

dels Prats de Rei, per a la qual ha composat diverses peces de música 

(fitxes n. 99 i 165). 

 

Aquests són només alguns episodis trets de les fitxes, però n’hi ha d’altres 

que no s’han inclòs per no guardar relació directa amb cap dels 

elements patrimonials fitxats. A què és deguda aquesta intensa relació 

en el temps d’una vila tant petita amb la gran urbs de Roma? 

 

3.6. Toponímia i escut de la vila 

 

La vila ha tingut tres topònims coneguts, dos d’ells amb petites variants, 

al llarg de la seva història: 

 

1-Sigarra: és el nom romà documentat als epígrafs apareguts a finals del 
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segle XIX als Prats de Rei. És també el nom que apareix en la 

documentació del segle X, en relació al lloc que en aquells moments ja 

es diu ‘Prats’. En una emissió numismàtica ibèrica apareix el nom de 

śikaŕa, que ve a confirmar l’origen preromà del topònim que més tard 

donarà nom a un territori més ampli i actualment a tota una comarca. 

Segons Coromines (però la interpretació es troba molt discutida) el 

topònim Segarra faria menció a pomes o pomeres. 

 

2-Prats de Rei: A partir del segle X (any 945) la vila ja apareix com a Els 

Prats, encara que s’utilitza també l’antic nom de Segarra de manera 

paral·lela. Així, fou habitual l’ús de Prats de Segarra durant els primers 

temps de l’Edat Mitjana, tot i que la concessió de vila reial per part del 

rei Alfons I (a. 1188) i el fet que els èquids dels reis pastessin als entorns de 

la vila, li va acabar conferint el nom complert que manté actualment: 

Els Prats de Rei. 

 

3-Durant la República, el municipi va canviar efímerament el seu nom 

per Prats de l’Anoia. En aquell ambient polític amb aires de revolució, 

resultava obvi que qualsevol al·lusió al passat monàrquic de la vila havia 

de ser suprimida. 

 

L’escut heràldic dels Prats de Rei està dividit en quatre parts o quarterat, 

amb les quatre barres o pals de gules en dos dels quarters (superior dret i 

inferior esquerre) i grups de tres roses de gules en els altres dos quarters 

(superior esquerra i inferior dret).  
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L’escut de la població ja és documentat com a mínim des de finals del 

segle XVI a la façana de la Casa de la Vila, només que actualment el 

seu disseny presenta una forma més simplificada i amb una corona 

mural per timbre. Va ser aprovat oficialment l’any 1983 mitjançant el 

Decret 277/1983 de 16 de juny pel qual s’autoritza l’Ajuntament dels 

Prats de Rei per adoptar el seu escut heràldic municipal. 

 

3.7. Anàlisi global de la situació del patrimoni del terme 

 

3.7.1. Equipaments patrimonials i associacionisme cultural  

Des de finals del segle XIX i fins uns anys després de la Guerra Civil, la 

major part de les activitats culturals dels Prats de Rei s’havien celebrat o 

havien estat organitzats per La Cooperativa la Equitativa o per La Flor 

de la Segarra. Actualment, l’arteria principal de les activitats culturals i 

festives del municipi s’articulen a través de l’Agrupació Cultural 

Recreativa Sigarra (creada a inicis dels anys 70’), amb seu social pròpia 

a la casa de Cal Calamando, però amb el Centre Cívic ubicat a l’edifici 

de La Cooperativa la Equitativa el qual ha esdevingut el veritable 

centre logístic i vertebrador de la vida social a l’actualitat. 

 

Amb l’arribada i consolidació de la democràcia, començaren a néixer 



 
-126- 

una sèrie de noves entitats com ara la Coral Mare de Déu del Portal i el 

Grup de Grallers i Geganters dels Prats de Rei, que es constituí arrel del 

naixement dels gegants de la vila durant els anys 80’. El Grup de Joves 

dels Prats de Rei està adherit a l’Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra, i 

es va constituir uns anys després de la fundació de l’entitat mare. Fa ja 

més de trenta anys nasqué la revista Ressò (1982-1987) i es creà una 

ràdio local amb el mateix nom (1982-1990), ambdues avui 

desaparegudes. Actualment, des de l’any 2013, s’edita per iniciativa 

municipal la revista de periodicitat anual “Municipium Sigarrense”. 

 

Pel que fa a equipaments educatius, es disposa d’una escola de 

preescolar i primària: l’Escola Mara de Déu del Portal, construïda l’any 

1936 amb els blocs procedents del desmuntatge de l’església romànica 

de Sant Miquel de la Comanda (fitxa n. 54). La població disposa també 

de piscina municipal i poliesportiu, així com d’un petit però molt 

interessant museu (Museu Municipal Josep Castellà) d’història local (fitxa 

n. 163). 

 

3.7.2. Elements destacables 

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

cadascun dels elements fitxats, es 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 ibers i romans del 

nucli dels Prats de Rei 

Molts d’aquests elements són de recent aparició i estan encara en fase 

d’estudi. Altres es coneixen de fa més temps però es troben en 

permanent revisió i la seva avaluació històrica és susceptible de ser 
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reformulada cada cop que apareguin nous elements. Són bàsicament 

els jaciments arqueològics urbans: Municipium Sigarrensis-Nucli romà 

(fitxa n. 25), Camp de la Farinera (fitxa n. 26), Jaciment arqueològic de 

la Plaça Mare de Déu del Portal (fitxa n. 27), Trams de les muralles de la 

vila (fitxa n. 28), Placeta de l’església parroquial de Santa Maria (fitxa n. 

78); i el patrimoni moble: Col·lecció del Museu Municipal Josep Castellà 

(fitxa n. 163), Conjunt de craters de Cales (fitxa n. 79), Conjunt epigràfic 

de Sigarra (fitxes n. 80 i 166), Mosaic sepulcral paleocristià (fitxa n. 81), 

Columnes d’un temple romà (fitxa n. 82), i Moneda de Sikarra al Museu 

Comarcal de Cervera (fitxa n. 89). 

 

-Elements patrimonials relacionats amb la història medieval dels Prats de 

Rei 

En aquest bloc és on trobem el major gruix de fitxes, testimoni de 

l’esplendorós passat medieval del municipi. Es tracta principalment dels 

elements immobles: Sant Miquel de la Comanda (fitxa n. 145), Sant 

Ermengol (fitxa n. 24), Sant Pere i Sant Feliu dels Seguers (fitxa n. 42), 

Puigdemàger (fitxa n. 23), Torre de la Manresana (fitxa n. 44), Trams de 

les muralles de la vila (fitxa n. 28), nucli medieval de la vila (fitxa n. 49), 

Plaça Major (fitxa n. 120), i Creu de terme de la Mare de Déu del Portal 

(fitxa n. 73). Destaquen també les imatges gòtiques de la Mare de Déu 

del Portal (fitxa n. 83) i de la Mare de Déu del Roser (fitxa n. 150), 

tallades en fusta i alabastre respectivament. 

 

-Jaciments arqueològics  

Cal destacar els diversos punts arqueològics del nucli urbà dels Prats de 

Rei ja mencionats més amunt que conformen el corpus de dades 

materials sobre el passat més antic de la vila. A més, en els entorns rurals, 

i en relació als petits nuclis de poblament que depenen 

administrativament del municipi dels Prats de Rei, s’observa com 
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existeixen una sèrie de jaciments arqueològics, bàsicament tombes i 

altres estructures excavades en plataformes rocoses datables grosso 

modo entre els segles VI-X, que conformen el precedent més antic 

d’aquests micro-nuclis poblacionals més ben documentats a partir de la 

plena Edat Mitjana. Així, el jaciment conegut com Habitacle i tomba de 

la Manresana (fitxa n. 18) prefigura el futur nucli poblacional de La 

Manresana (fitxa n. 43); la Necròpolis del Seguers (fitxa n. 19), el nucli 

dels Seguers (fitxa n. 41); i Solanelles (fitxa n. 12), el nucli homònim de 

Solanelles (fitxa n. 46). També resulten molt interessants per la seva 

singularitat els eremitoris (fitxes n. 5, 6 i 7). Sant Miquel de la Comanda 

(fitxa n. 145) resultaria l’únic punt del municipi on es podria excavar les 

restes, essencialment fonaments i molt probablement també necròpoli, 

d’un monestir, en aquest cas de cronologia medieval 

Cal destacar que fins a dia d’avui no es té constància de la presència 

de cap jaciment de caràcter paleontològic dins del terme municipal 

estudiat. 

 

-Les Masies 

Els Prats de Rei és terra de masies. Tot i que existeix un exhaustiu catàleg 

de masies municipal (pendent d’aprovació), nosaltres n’hem destacat 

un total de 21 pel seu interès històrico-patrimonial, tres de les quals –Bec 

Eixut (fitxa n. 132), Cal Mates (fitxa n. 135) i Cal Esquiva (fitxa n. 136)– 

poden considerar-se ja, atès el seu estat totalment ruïnós, jaciments 

arqueològics.  

 

-Elements del patrimoni moble 

A Els Prats de Rei es conserven alguns elements mobles singulars i en via 

de desaparició, com per exemple la seva Matraca de Campanar (fitxa 

n. 85), o les seves dues teieres (fitxa n. 164). El fons del seu Arxiu 

Parroquial (fitxa n. 92) revesteix un interès històric notable. Fora del 
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municipi, es conserven elements com ara el Diari de la Batalla dels Prats 

de Rei del mariscal Guido Von Starhemberg (fitxa n. 167), elements 

arquitectònics decorats procedents del desmuntatge de l’esglèsia 

romànica de Sant Miquel de la Comanda (fitxa n. 145), o una important 

i extensa col·lecció de goigs relatius a diverses devocions (fitxes n. 113-

118 i 139). 

 

-Elements del Patrimoni immaterial 

Al llarg de l’elaboració d’aquest mapa, s’ha posat de manifest amb 

escreix la importància i arrelament de les tradicions festives a Prats de 

Rei, ja no només amb les festes que més o menys conserven la major 

part dels municipis catalans, sinó també amb la creació de noves i 

originals manifestacions festives i culturals, com per exemple un 

originalíssim Pessebre Vivent (fitxa n. 99), un molt treballat Sopar Romà 

(fitxa n. 97), o la singular Missa Occitana (fitxa n. 106). Per altra banda, 

els Miracles de la Mare de Déu del portal (fitxa n. 105) i la seva 

supervivència oral mostren una devoció religiosa popular ben viva. 

 

3.7.3. Estat legal de protecció 

Com succeeix a molts municipis de Catalunya, en aquest aspecte es 

pot afirmar que Els Prats de Rei es troba pràcticament a les beceroles, ja 

que els seus elements del patrimoni cultural, a excepció d’algun cas 

que ara es comentarà, no gaudeixen de protecció legal.  

 

BCIN 

Hi ha diversos BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional, d’àmbit estatal), 

alguns ho són gràcies a disposicions genèriques.  

Són BCIN segons el Decret de 22 d’abril de 1949 (recollit a la disposició 

addicional 1.2 de la Llei del Patrimoni Cultural Català), així com també 

ho són totes les fortificacions militars i castells: 
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- Castell de la Manresana (1313-MH) 

- El Castell de Puigdemàger (1840-MH) 

- Trams de les muralles de la vila (no consta a l’inventari de la 

Generalitat)  

 

També 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. Aquests elements, per als Prats de Rei, són:  

 

-Creu de terme de la Plaça de la Mare de Déu del Portal (fitxa n.   73). 

-Creu de terme de la Manresana (fitxa n. 74). 

-Creu Escapçada (fitxa n. 75). 

-Escut heràldic de la vila (fitxa n. 158). 

-L’escut que forma part de la col·lecció d’objectes de l’església 

parroquial (fitxa n. 88). 

 

En el seu moment, només fou declarat BCIN expressament el jaciment 

arqueològic Camp de la Farinera (fitxa n. 26), el qual es troba també 

dins una Zona Arqueològica -2078-ZA(P)-, igual que tota la vila dels Prats 

de Rei.  

 

ZONA ARQUEOLÒGICA 

També hi ha declarada una Zona Arqueològica, 2078-ZA(P), que 

correspon a la zona del nucli antic. Al respecte, l’equip de recerca de la 

Universitat de Lleida que condueix les investigacions arqueològiques al 

nucli urbà, en el marc del seu projecte de recerca vigent (‘Origen i 

estructuració del territori de Sikarra/Sigarra: de la prehistòria a època 

medieval’ -Ref.: 437 K117-) està duent a terme també una revisió dels 

límits del jaciment que conclourà pròximament en una notable 

actualització de les proteccions legals. 
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BCIL 

Cal destacar que a dia d’avui Els Prats de Rei no disposa de cap 

element del seu patrimoni declarat BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). La 

normativa urbanística en vigor són les Normes Subsidiàries Municipals 

aprovades el 25/10/1989 que disposen d’un llistat d’ “Elements o sectors 

d’interès històric, artístic o ambiental” on consten els següents elements: 

- l’església parroquial de Santa Maria,  

- la capella de Sant Joan,  

- el santuari de la Mare de Déu del Portal,  

- la torre i església de la Manresana,  

- l’edifici de la Cooperativa i  

- la Plana Arqueològica d’en Solà.  

 

En aquestes Normes Subsidiàries s’especifica només que “queda prohibit 

l’enderroc, total o parcial, excepte quan els elements a enderrocar 

siguin de caràcter secundari, i es compti amb el previ informe  favorable 

dels organismes competents”; el mateix informe serà necessari en cas 

d’obres de reparació i manteniment dels elements. I pel que fa al “nucli 

antic i el seu entorn”, es prescriu que convé preservar el caràcter del 

conjunt. No es menciona cap BCIN. 

 

Els darrers temps s’està redactant un POUM que està pendent 

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

recollits en la normativa vigent (Normes Subsidiàries) es referencien 

també: Solanelles, La quadra de Galí 1 , Sant Ermengol, Seguers i 

Puigdemàger, així com algunes de les principals masies del terme, sis 

                                                        
1  Alguns dels noms dels elements patrimonials recollits als textos de les normatives 
urbanes varien lleugerament respecte als noms recollits a les fitxes del Present Mapa 
del Patrimoni. En tot cas, ara els estem reproduint tal i com apareixen als documents 
municipals. 
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cases urbanes, els jaciments arqueològics recollits a l’Inventari del 

Patrimoni Arqueològic de Catalunya i els elements inclosos a l’Inventari 

del Patrimoni Arquitectònic també de la Generalitat. De tots aquests 

elements, només inclou com a BCIN La “Torre del castell de la 

Manresana” i el “Castell de Puigdemàger”.  No es proposa cap BCIL.  

Aquesta proposta de POUM posa diversos graus de protecció genèrica 

(Protecció Integral, Protecció de Conjunt Urbà, Protecció de Façana, 

Protecció Tipològica, Protecció Arqueològica, Protecció Ambiental) per 

tots els elements prèviament inventariats. A l’article 233 del POUM es 

proposa la redacció d’un Pla Especial de Protecció de Patrimoni, i 

s’especifica que en tant el municipi no disposi d’aquest pla, es puguin 

redactar plans especials de protecció de caràcter individualitzat referits 

a alguns elements o àmbits de l’inventari. Fins que aquest no sigui 

aprovat prevalen les NNSS de 1989. 

 

Així mateix, no existeixen espais naturals protegits dins del seu terme 

municipal. 

 

També es disposa d’un Catàleg de Masies del terme (AIM3 grup SL, 

2015), pendent d’aprovació inicial igual que el POUM del municipi.  

 

 

 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 dels Prats de Rei, que esdevé d’espacial interès i que pot 

ser el primer pas per procedir a la seva ordenació, gestió i explotació 

social, cultural i econòmica. 



 
-133- 

 

  3.7.4.1. Per àmbit i per tipologia 

El total de 167 elements inventariats presenta una notable desigualtat 

pel que fa a la seva distribució entre els cinc grans àmbits patrimonials 

definits, amb un clar domini per majoria absoluta del patrimoni immoble 

(113 elements). La resta d’elements, en minoria respecte al primer grup, 

es distribueix de major a menor entre els àmbits de patrimoni moble (29), 

immaterial (16), documental (5) i natural (4): 

 

 

 

Si es desglossen segons tipologies els àmbits exposats, s’obté una 

informació més detallada i variada: 

Patrimoni per àmbits 

Immoble

Moble

Immaterial

Documental

Natural
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Dins els patrimoni immoble, són els edificis i conjunts arquitectònics (34 + 

28) i els jaciments arqueològics (34) els elements més nombrosos. 

Destaquen també els 10 elements arquitectònics i uns pocs elements 

d’obra civil (7). Pel que fa al patrimoni immoble són els objectes en 

general els que tenen major representativitat (17), seguits de les 

col·leccions (9) i elements urbans (3). El patrimoni documental està 

representat tant sols per 4 fons documentals i 1 fons d’imatges. El 

patrimoni material enregistra 10 manifestacions festives, 5 referències a 

música i dansa, i 1 registre de tradició oral. Finalment, el patrimoni 

natural es desglossa en 2 zones  d’interès i 2 espècimens botànics de 

notorietat. 

 

3.7.4.2. Per titularitat 

La propietat privada és la majoritària si s’atén a una classificació dels 

bens per titularitat, amb un nombre total de 104 elements, 95 dels quals 

correspondria a un sol propietari mentre que 9 elements serien de 

propietat diversa. La titularitat pública abasta tan sols 63 dels elements, 

ística d

Tipologia dels elements inventariats

9

28

34

103

2

1

4

34

10

5

17

7

1

2

Col·lecció

Conjunt arquitectònic

Edifici

Element arquitectònic

Element urbà

Espècimen botànic

Fons d'imatges

Fons documental

Jaciment arqueològic

Manifestació festiva

Música i dansa

Objecte

Obra civil

Tradició oral

Zona d'interès

dí ó
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una mica més de la tercera part del total. 

 

 

 

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, en molts casos mil·lenari) i altres elements s’han 

pogut datar 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 

 

Titularitat 

Pública

Privada

Diversa
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Dues terceres parts del patrimoni fitxat presenta un estat de conservació 

bo o raonable, mentre que una tercera part el presenta regular. Només 

24 elements presenten un estat de conservació dolent (la major part, 

jaciments arqueològics), però en ells caldrà incidir amb més energia, 

com es comentarà més endavant. 

 

 

4. LLISTA D’ELEMENTS NO FITXATS I FITXATS 

 

4.1. Elements no fitxats 

 

Existeixen 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, finalment s’ha optat per no fitxar-los. Aquests 

elements són: 

 

-Túmul de Pedrafita II (conegut també com Pedregam de Pedrafita): 

Està a la Carta Arqueològica (IPA) de la Generalitat de Catalunya. En 

ística d

l·le ó

tò

ò

à

pè n botà

ò

ó

ú

ió

è

Estadística per estat de conservació

bo

dolent

regular



 
-137- 

en el seu moment es va excavar (pensant-se que es tractava d’un túmul 

prehistòric), però els resultats arqueològics van ser negatius. 

 

-Casalot de Cal Mata: Es tracta d’un jaciment arqueològic present a la 

Carta Arqueològica-IPA que no hem localitzat. Altres persones que 

treballen el territori antic del Municipium Sigarrense han intentat també 

localitzar aquest jaciment en reiterades sortides de camp, sense èxit. Es 

descrit com un punt on apareixen en superfície fragments de 

ceràmiques de cronologia medieval i estructures de murs. Ens 

preguntem (pel nom donat a aquest jaciment il·localitzable), si es tracta 

de Cal Mates (fitxa n. 135), però en tot cas a la descripció del jaciment 

continguda a l’IPA en cap moment fa cap mena de menció explícita a 

la casa. 

 

-Ca la Mundeta: Al carrer Nou, es tracta d’una casa amb regust 

modernista sense rellevància patrimonial. 

 

-Cal Sim: casa ubicada al carrer Nou, que havia sigut propietat del 

paleta que havia construït la Torre del Sim (fitxa n. 152) i per aquest 

motiu es va construir copiant el model d’estil “indiano” d’aquesta última 

casa, tot i que amb unes proporcions i acabats molt més modestos. 

 

-Parapets de la Guerra Civil: Arran dels incendis de l’any 2012 han 

arribat notícies de que haurien quedat al descobert probables parapets 

de la Guerra Civil Espanyola. 

 

-Font de cal Sala: molt a prop del nucli de la Manresana, no ha estat 

possible accedir-hi. Sembla ser que antigament presentava un aspecte 

monumentalitzat que en tot cas no conservaria actualment. 
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-Goigs de Sant Joan de Prats de Rei: Són fulls de creació molt recent i 

ens han estat donats a conèixer mentre es tancava la present memòria. 

 

-Goigs de Sant Pere de Seguers: Són fulls de creació molt recent i ens 

han estat donats a conèixer mentre es tancava la present memòria. 

 

-Col·lecció d’antiguitats de Cal Llobet: Es tracta d’una sèrie d’objectes 

comprats en diferents fires d’antiguitats d’arreu del país, que en els 

últims anys sembla que es pot haver dispersat. En tot cas, el seu eix 

temàtic no té cap relació amb la història o el patrimoni dels Prats de Rei. 

 

 

4.2. Elements desapareguts 

 

Patrimoni immoble 

 

-Antic Forn comunitari: apareix documentat des de finals de la Baixa 

Edat Mitjana i fins ben entrats els segles moderns en diversa 

documentació. 

 

-Castell de Seguers: molt probablement l’actual nucli està per sobre de 

l’avui desaparegut “castell de Seguers” que apareix a varia 

documentació medieval. 

 

-Castell de Solanelles: molt probablement, les cases que conformen el 

nucli de població actual es troben construïdes per sobre de l’avui 

desaparegut “castell o torre de Solanelles” que apareix referenciat a 

varia documentació medieval. 

 

-Castell de Puigdemàger (molt probablement l’actual nucli està per 
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sobre de l’avui desaparegut “castell de Puigdemàger” que apareix a 

varia documentació medieval) 

 

-Molí fariner de la vila de Prats: Estava en el lloc avui ocupat per una 

casa molt restaurada que es coneix com Cal Sebastià del Molí. L’accés 

a aquesta casa està lleugerament més baix que el nivell actual de 

carrer, però l’edifici actual no conserva la tipologia de molí ni cap resta 

identificable de l’antiga estructura. 

 

-Molí de l’Albareda: És un element que estava associat a la masia de 

l’Albareda (n. 35), però que actualment no es conserva. 

 

Patrimoni moble 

 

-Conjunt de monedes ibero-romanes: Es tractava d’una col·lecció de 

monedes antigues provinent de diferents punts dels Prats de Rei. Van ser 

robades fa uns anys en circumstàncies encara no aclarides i només es 

va salvar de la substracció un exemplar de la ceca d’Iltirkesken, integrat 

actualment al fons del Museu Municipal Josep Castellà. Es conserva una 

imatge fotogràfica del conjunt: 
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-Altar barroc de l’església parroquial: Destruït el 1936. Obra de Joan 

Pons, any 1794; desaparegué durant la Guerra Civil Española com tants 

altres elements del patrimoni cultural religiós de Catalunya. 

 

-Sarcòfag baix-medieval de l’església de Sant Andreu de la Manresana: 

Es tracta d’un magnífic exemplar de sarcòfag gòtic de cos i tapa 

monolítics i amb decoració esculpida. Es conserva una fotografia de 

l’any 1921 on es pot veure la peça dins l’església castral de Sant Andreu 

de la Manresana: 



 
-141- 

 

 

 

Patrimoni documental 

 

-Document de 31 de juliol de l’any 945 on es menciona per primer cop 

el nucli de Prats: es tractava d’un document sobre suport de pergamí on 

es detalla una donació a Santa Cecília de Montserrat a Santa Maria 

dels Prats.  Francesc Mirambell en va fer una còpia literal l’any 1798 que 

es conserva a l’arxiu de Sant Martí Sesgueioles. 
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Còpia manuscrita a escala 1:25.000 d'una de les minutes dels municipis de 
Catalunya corresponent a Els Prats de Rei. 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. 

 

 
Versió topogràfica del mapa anterior.  
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Límits i perfil del terme dels Prats de Rei i dels municipis veïns. 

 
 

 
Mapa topogràfic dels Prats de Rei a escala 1:50.000 (ICGC). 
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Planta del recinte defensiu de l’Edat del Ferro/Ibèric Antic (S. VI aC) segons 
SALAZAR-RAFEL, 2015. 
 

 
Planta del recinte defensiu baixmedieval i modern en un dels plànols de la 
Batalla dels Prats de Rei (1711). 
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ANNEX 2:  

Índex d’Imatges incloses a les fitxes 
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Fitxa 1: La Portella 
Fotografia 1: Vista general del jaciment i de les estructures que hi afloren. 
Fotografia 2: Detall de les estructures del jaciment. 
 
Fitxa 2: Primer turó a l’esquerra passada la via del tren 
Fotografia 1: Vista general del turó on s’assenta el jaciment arqueològic. 
 
Fitxa 3: Camí ramader 
Fotografia 1: Ubicació sobre un plànol a escala 1:50.000 del tram de camí 
ramader conservat.  
 
Fitxa 4: Túmul de Pedrafita 
Fotografia 1: Vista general del túmul prehistòric abans d’iniciar la seva 
excavació arqueològica.  
Fotografia 2: Vista del túmul durant el procés d’excavació (I). 
Fotografia 3:  Vista del túmul durant el procés d’excavació (II). 
 
Fitxa 5: Roc foradat de ca l’Espanyol 
Fotografia 1: Vista general del gran volum rocós on es va excavar l’eremitori. 
Fotografia 2: Accés a l’eremitori. 
Fotografia 3: Vista frontal de l’eremitori. 
 
Fitxa 6: Eremitori del Seguers 
Fotografia 1: Vista general de l’eremitori. 
Fotografia 2: Detall de les estructures annexes. 
Fotografia 3: Planta general del jaciment. 
 
Fitxa 7: Eremitori carretera dels Prats de Rei a Calaf  
Fotografia 1: Vista general de l’eremitori. 
Fotografia 2: Gravat antropomorf en un lateral de la roca de l’eremitori. 
 
Fitxa 8: Camí de cal Sala a cal Seuba 
Fotografia 1: Tomba excavada a la roca del jaciment arqueològic. 
Fotografia 2: Una de les tombes basculades. 
Fotografia 3: Planta general del jaciment. 
 
Fitxa 9: Prop del camí de cal Sala a cal Seuba 
Fotografia 1: Vista general del jaciment arqueològic. 
Fotografia 2: Detall de la tomba amb els encaixos per a la tapa. 
Fotografia 3: Volum rocós al capdamunt del qual s’emplaça la tomba. 
 
Fitxa 10: Turó a peu del camí de cal Sala a cal Seuba 
Fotografia 1: Vista general del petit turó on s’ubica el jaciment arqueològic. 
 
Fitxa 11: Turó a ponent de cal Seuba 
Fotografia 1: Vista general del turó on es localitza el jaciment arqueològic, 
tallat per un camí obert fa uns pocs anys. 
 
Fitxa 12: Solanelles 
Fotografia 1: Vista general d’un dels blocs rocosos on es localitzen alguns dels 
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gravats. 
Fotografia 2: Gravat antropomorf en una de les roques, molt alterat per 
actuacions recents. 
Fotografia 3: Restes molt malmeses d’una tomba excavada a la roca. 
 
Fitxa 13: Necròpolis de Pedrafita 
Fotografia 1: Vista general de part del jaciment, molt malmès. 
Fotografia 2: Instantànies de les tombes durant el procés d’excavació i neteja. 
 
Fitxa 14: Cup de cal Mensa 
Fotografia 1: Vista general del cup, a l’interior del qual ha arrelat una alzina. 
Fotografia 2: Detall de l’anterior. 
Fotografia 3: Vista general de l’entorn del jaciment. 
 
Fitxa 15: Cups de cal Sala 
Fotografia 1: Vista general de les estructures arqueològiques amb l’antiga  
casa de cal Sala al fons. 
Fotografia 2: Detall dels cups. 
Fotografia 3: Interior d’un dels cups. 
 
Fitxa 16: Prop de cal Rabassaret I 
Fotografia 1: Vista general de les estructures arqueològiques excavades a la 
roca. 
Fotografia 2: Detall del cup. 
 
Fitxa 17: Prop de cal Rabassaret II 
Fotografia 1: Vista general del cup amb els seus encaixos també excavats a la 
roca. 
Fotografia 2: Detall del cup. 
 
Fitxa 18: Habitacle i tomba de la Manresana 
Fotografia 1: Vista general del petit bosc d’alzines on es localitza el jaciment 
arqueològic 
Fotografia 2: Tomba de la Manresana. 
Fotografia 3: Detall d’un forat de pal excavat a la roca. 
 
Fitxa 19: Necròpolis del Seguers 
Fotografia 1: Vista d’una de les estructures excavades a la roca. 
Fotografia 2: Detall d’una de les tombes. 
 
Fitxa 20: Gravat rupestre prop carretera Igualada-Els Prats de Rei 
Fotografia 1: Vista general del gravat practicat a la superfície horitzontal de la 
plataforma rocosa. 
Fotografia 2: Detall de la part superior del bàcul gravat a la roca. 
 
Fitxa 21: Carena de Cal Passada 
Fotografia 1: Vista general de l’estructura, actualment molt emboscada. 
Fotografia 2: Detall de la part posterior de l’estructura. 
Fotografia 3: Accés a l’estructura. 
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Fitxa 22: Plataners de la font del Raval 
Fotografia 1: Vista general dels grans plataners que donen ombra a la font del 
Raval. 
 
Fitxa 23: Puigdemàger 
Fotografia 1: Vista aèria del nucli de cases abandonat de Puigdemàger. 
Fotografia 2: Croquis de les estructures enrunades de Puigdemàger. 
 
Fitxa 24: Sant Ermengol 
Fotografia 1: Vista general de l’església de Sant Ermengol i estructures annexes. 
Fotografia 2: Façana principal de l’església. 
 
Fitxa 25: Municipium Sigarrense-Nucli urbà 
Fotografia 1: Vista general del nucli urbà dels Prats de Rei, assentat sobre el 
Municipium Sigarrense d’època romana. 
 
Fitxa 26: Camp de la Farinera 
Fotografia 1: Vista general del Camp de la Farinera, amb l’església parroquial i 
el nucli urbà actual al fons. 
Fotografia 2: Obertura d’un sondeig arqueològic al Camp de la Farinera 
durant els anys 70’. 
Fotografia 3: Detall de la foto anterior, amb instantània dels treballs dins del 
sondeig arqueològic 
 
Fitxa 27: Jaciment arqueològic de la Mare de Déu del Portal 
Fotografia 1: Vista aèria de l’excavació duta a terme davant del santuari de la 
Mare de Déu del Portal l’any 2013. 
Fotografia 2: Detall de les estructures arqueològiques durant el procés 
d’excavació. 
Fotografia 3: Vista general de les estructures arqueològiques un cop finalitzada 
l’excavació de l’any 2013. 
 
Fitxa 28: Trams de muralles localitzats en diferents seguiments 
Fotografia 1: Vista aèria de la vila amb senyalització dels diferents trams de 
muralles localitzats. 
Fotografia 2: Tram de muralla ibèrica i fossat. 
Fotografia 3: Plànol de la Batalla dels Prats de Rei (1711) amb representació de 
les muralles i les torres de la vila de Prats de Rei. 
 
Fitxa 29: Jaciment de la Font de Cervera 
Fotografia 1: Vista general del lloc on s’emplaça el jaciment. 
 
Fitxa 30: Cal Barrusca 
Fotografia 1: Vista general de la masia de can Barrusca. 
Fotografia 2: Detall del volum més antic de la masia. 
 
Fitxa 31: Ca l’Espanyol 
Fotografia 1: Vista general de la masia de ca l’Espanyol, amb les edificacions 
antigues i les més recents. 
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Fitxa 32: Cal Mensa 
Fotografia 1: Vista general de la masia. 
Fotografia 2: Entorn de la masia de cal Mensa. 
 
Fitxa 33: Cal Sala 
Fotografia 1: Vista general de la masia amb un dels seus antics cups medievals 
en primer terme. 
Fotografia 2: Entorn de la masia de cal Sala. 
 
Fitxa 34: Can Bartomeu 
Fotografia 1: Vista general de la masia. 
Fotografia 2: Detall dels volums més antics de la masia. 
 
Fitxa 35: L’Albareda 
Fotografia 1: Vista general de la casa des del seu lloc d’accés. 
Fotografia 2: Detall de les estructures antigues. 
 
Fitxa 36: Can Passada 
Fotografia 1: Vista general de la masia. 
 
Fitxa 37: Salze de cal Mensa 
Fotografia 1: Vista general de l’arbre. 
 
Fitxa 38: Cal Codina de la Quadra 
Fotografia 1: Vista general del conjunt d’estructures de la masia.  
Fotografia 2: Detall de la façana porxada de la masia. 
 
Fitxa 39: Mas d’en Rec 
Fotografia 1: Vista general de la masia. 
 
Fitxa 40: La Casa Nova 
Fotografia 1: Vista general de les estructures arquitectòniques que formen el 
mas. 
 
Fitxa 41: Els Seguers 
Fotografia 1: Vista del sector de cases abandonades del nucli dels Seguers. 
Fotografia 2: Detall de l’anterior. 
 
Fitxa 42: Sant Pere i Sant Feliu dels Seguers 
Fotografia 1: Vista de l’església des de la seva part frontal. 
Fotografia 2: Part posterior de l’església. 
 
Fitxa 43: La Manresana 
Fotografia 1: Vista general del petit nucli de cases de la Manresana amb la 
seva torre medieval. 
 
Fitxa 44: Torre de la Manresana 
Fotografia 1: Vista general del castell amb la seva identificadora torre. 
 
Fitxa 45: Sant Andreu de la Manresana 
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Fotografia 1: Vista frontal de l’església castral del castell de la Manresana. 
 
Fitxa 46: Solanelles 
Fotografia 1: Vista del nucli des del camí d’accés. 
Fotografia 2: Detall del nucli de Solanelles. 
 
Fitxa 47: Sant Gil de Solanelles 
Fotografia 1: Vista general de l’església des d’un dels seus laterals. 
Fotografia 2: Interior de Sant Gil de Solanelles. 
 
Fitxa 48: Sant Antoni de cal Codina de la Quadra 
Fotografia 1: Vista general de la capella des de la seva part frontal. 
 
Fitxa 49: Nucli medieval de la vila 
Fotografia 1: Plaça Major, punt de confluència dels principals carrers de 
l’urbanisme medieval de la vila. 
 
Fitxa 50: Santa Maria 
Fotografia 1: Vista general de l’església des d’un dels seus costats laterals. 
Fotografia 2: Detall del campanar de l’església. 
Fotografia 3: Interior de l’església parroquial. 
 
Fitxa 51: Santuari de la Mare de Déu del Portal 
Fotografia 1: Vista frontal del santuari barroc. 
 
Fitxa 52: Sant Joan 
Fotografia 1: Vista frontal de la petita capella de Sant Joan. 
Fotografia 2: Detall de la llinda amb la data d’una de les seves restauracions. 
 
Fitxa 53: Casa de la Vila 
Fotografia 1: Façana principal de la Casa de la Vila.  
 
Fitxa 54: Escoles 
Fotografia 1: Vista general de les Escoles, construïdes amb blocs de pedra 
provinents del desmuntatge de la capella de Sant Miquel de la Comanda. 
Fotografia 2: Detall del parament constructiu. 
 
Fitxa 55: La Farinera 
Fotografia 1: Vista general de l’antiga fàbrica de farina al costat del torrent de 
l’Aigua Bruta. 
Fotografia 2: Vista lateral de la fàbrica. 
 
Fitxa 56: Cooperativa La Equitativa 
Fotografia 1: Vista general de l’edifici des de la cantonada. 
 
Fitxa 57: Rentadors públics 
Fotografia 1: Vista general del que resta dels antics safareigs municipals. 
 
Fitxa 58: Cementiri dels Prats de Rei 
Fotografia 1: Mur frontal i porta d’accés al cementiri. 
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Fotografia 2: Interior del cementiri. 
Fotografia 3: Detall de la part superior del reixat de la porta d’accés, amb 
indicació de l’any en que es va inaugurar el cementiri (1892). 
 
Fitxa 59: Cementiri de La Manresana 
Fotografia 1: Mur frontal i porta d’accés al cementiri. 
Fotografia 2: Interior del cementiri. 
 
Fitxa 60: Ca la Teresa-Cal Marcó 
Fotografia 1: Vista general de la casa. 
Fotografia 2: Façana principal de la masia. 
 
Fitxa 61: Cementiri Vell dels Seguers 
Fotografia 1: Porta d’accés al cementiri. 
Fotografia 2: Vista general de l’exterior del clos. 
Fotografia 3: Detall de la dovella central de la porta d’accés al cementiri amb 
la data inscrita (1829). 
 
Fitxa 62: Monument a la Sardana 
Fotografia 1: Monument a la Sardana en un petit espai enjardinat de la plaça. 
Fotografia 2: Detall de la inscripció del monument. 
 
Fitxa 63: Cementiri de Solanelles 
Fotografia 1: Vista general del cementiri amb els seus mausoleus. 
Fotografia 2: Detall de l’anterior. 
 
Fitxa 64: Sant Jaume de Puigdemàger 
Fotografia 1: Indicació de la posició de les restes de l’església (lletra G) en un 
plànol esquemàtic. 
 
Fitxa 65: Ca la Maria Codina 
Fotografia 1: Vista general d’una de les façanes laterals de la casa, que 
actualment és la façana que dona al carrer. 
Fotografia 2: Vista de l’antiga façana principal de la casa. 
 
Fitxa 66: Ca l’Arrapat 
Fotografia 1: Façana principal de la casa. 
 
Fitxa 67: Puig-altet 
Fotografia 1: Vista general de les antigues estructures de la masia. 
Fotografia 2: Detall de l’interior del conjunt. 
Fotografia 3: Un dels cossos de la masia amb paraments baix medievals o 
moderns. 
 
Fitxa 68: Cal Claret 
Fotografia 1: Vista general de la façana principal de la casa.  
 
Fitxa 69: Rajola administrativa 
Fotografia 1: Rajola a la façana d’una casa del carrer Raval de Sant Joan. 
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Fitxa 70: Cal Jona 
Fotografia 1: Vista de la façana principal de la casa a la Plaça Major de la vila. 
 
Fitxa 71: Cal Pits 
Fotografia 1: Vista de la façana principal de la casa. 
Fotografia 2: Detall de l’arc de la porta principal. 
 
Fitxa 72: Camí dels Prats de Rei a Calaf (Camí Ral) 
Fotografia 1: Detall de l’empedrat que es conserva de l’antic camí. 
 
Fitxa 73: Creu de terme de la plaça de la Mare de Déu del Portal 
Fotografia 1: Vista general del monument. 
Fotografia 2: Detall de la part superior de la creu. 
 
Fitxa 74: Creu de terme de la Manresana 
Fotografia 1: Creu de terme al petit bosc adjacent al castell de la Manresana. 
Fotografia 2: Fotografia antiga on s’observa l’estat original de la creu. 
 
Fitxa 75: La Creu Escapçada  
Fotografia 1: Vista de la base esgraonada de l’estructura de la creu un cop 
excavada i neta. 
Fotografia 2: Detall de l’anterior (I). 
Fotografia 3: Detall de l’anterior (II). 
 
Fitxa 76: Monòlit a Lluís Companys 
Fotografia 1: Vista general del senzill monument commemoratiu. 
Fotografia 2: Detall de la placa commemorativa del monument. 
 
Fitxa 77: Necròpoli darrera l’església parroquial 
Fotografia 1: Vista general de la necròpoli traslladada al seu emplaçament 
actual. 
Fotografia 2: Detall de les tombes. 
 
Fitxa 78: Placeta de l’església parroquial de Santa Maria 
Fotografia 1: Planta i seccions de l’àrea excavada de la placeta. 
 
Fitxa 79: Conjunt de craters de Cales 
Fotografia 1: Alguns dels exemplars ceràmics, exposats al Museu Municipal 
Josep Castellà. 
Fotografia 2: Ídem anterior, amb diferent perspectiva. 
 
Fitxa 80: Conjunt epigràfic de Sigarra als Prats de Rei 
Fotografia 1: Vista dels epígrafs penjats al vestíbul de l’església parroquial de la 
vila. 
 
Fitxa 81: Mosaic sepulcral paleocristià 
Fotografia 1: El fragment de mosaic sepulcral un cop restaurat. 
 
Fitxa 82: Columnes d’un temple romà 
Fotografia 1: Moment de la troballa de les columnes durant l’excavació 
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arqueològica duta a terme l’any 2013. 
Fotografia 2: Les columnes exposades al Museu Municipal Josep Castellà. 
Fotografia 3: Base d’una de les columnes romanes. 
 
Fitxa 83: Imatge de la Mare de Déu del Portal 
Fotografia 1: Meitat superior de la imatge gòtica tallada en fusta. 
Fotografia 2: Detall de l’anterior (I). 
Fotografia 3: Detall de l’anterior (II). 
 
Fitxa 84: Pica baptismal 
Fotografia 1: Pica en l’emplaçament original on fou trobada, dins la sagristia 
de l’església parroquial. 
Fotografia 2: Detall de l’anterior. 
 
Fitxa 85: Matraca 
Fotografia 1: Matraca penjada a una paret del campanar de l’església. 
Fotografia 2: Vista general de la matraca. 
 
Fitxa 86: Estela funerària del cementiri de Puigdemàger 
Fotografia 1: L’estela en el seu emplaçament original, al cementiri de 
Puigdemàger. 
Fotografia 2: Estela exposada al Museu Municipal Josep Castellà. 
 
Fitxa 87: Esteles funeràries del cementiri de la Manresana 
Fotografia 1: Les tres esteles reubicades al capdamunt de la porta d’accés al 
cementiri. 
Fotografia 2: Detall d’una de les esteles. 
 
Fitxa 88: Col·lecció d’objectes a l’església parroquial 
Fotografia 1: Creu de terme original del segle XV. La seva còpia està 
actualment ubicada davant el santuari de la Mare de Déu del Portal. 
Fotografia 2: Pintura a l’oli amb Anunciació. 
Fotografia 3: Escut de la vila de l’any 1713. 
 
Fitxa 89: Moneda de Sigarra/śikaŕa al Museu Comarcal de Cervera 
Fotografia 1: Anvers i revers de la moneda. 
 
Fitxa 90: Col·lecció dels Prats de Rei al Museu Comarcal de Manresa 
Fotografia 1: Timpà de la desapareguda l’església de Sant Miquel de la 
Comanda. 
 
Fitxa 91:  Col·lecció dels Prats de Rei al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia. 
Fotografia 1: Lot de materials arqueològics provinents del jaciment de Prop de 
Cal Rabassaret. 
Fotografia 2: Lot de materials arqueològics provinents del jaciment de La 
Portella.  
Fotografia 3: Lot de materials arqueològics provinents del jaciment d’Eremitori 
dels Seguers. 
 



 
-115- 

Fitxa 92: Fons documental de l’Arxiu Parroquial 
Fotografia 1: Vista de la sala on es troba el fons de l’arxiu conservat. 
Fotografia 2: Part del fons en procés d’ordenació. 
 
Fitxa 93: Fons documental de l’Arxiu Parroquial 
Fotografia 1: Vista general de l’Arxiu Municipal. 
 
Fitxa 94: Col·lecció cartogràfica i documental de la Batalla de Prats de Rei al 
Museu Municipal Josep Castellà 
Fotografia 1: Diari d’una casa de pagès amb valuoses referències als dies de la 
batalla. 
Fotografia 2: Mapa de la Batalla dels Prats de Rei exposat al Museu Municipal 
Josep Castellà. 
 
Fitxa 95: Festa Major 
Fotografia 1: Castell de la Festa Major de l’any 2012. 
 
Fitxa 96: Segona Festa Major 
Fotografia 1: Actes de la Segona Festa Major. 
 
Fitxa 97: Sopar Romà 
Fotografia 1: Cartell de la XVII edició del Sopar Romà dels Prats de Rei. 
Fotografia 2: La Plaça Major a punt de celebrar el Sopar Romà. 
 
Fitxa 98: Setmana de la Gent Gran 
Fotografia 1: Actes de la Setmana de la Gent Gran. 
 
Fitxa 99: Pessebre Vivent 
Fotografia 1: Un moment de la representació del Pessebre Vivent. 
Fotografia 2: Escena costumista representada al Pessebre. 
 
Fitxa 100: Festa dels Reis 
Fotografia 1: Desfilada dels Reis d’Orient pels carrers de la vila dels Prats de Rei. 
 
Fitxa 101: Focs de Sant Joan 
Fotografia 1: Cartell dels actes festius de l’any 2016. 
 
Fitxa 102: Trobada a la Manresana 
Fotografia 1: Actes festius de la trobada a la Manresana. 
 
Fitxa 103: Caramelles 
Fotografia 1: Cantant caramelles als Prats del Rei. 
 
Fitxa 104: Dansa dels Quatre Cantons 
Fotografia 1: Ball dels Quatre Cantons recollit pel folklorista Joan Amades. 
Fotografia 2: Partitura amb la música del ball. 
 
Fitxa 105: Miracles de la Mare de Déu del Portal 
Fotografia 1: Llaor a la Mare de Déu amb indicació d’alguns dels seus miracles. 
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Fitxa 106: Missa Occitana 
Fotografia 1: Celebració de la Missa Occitana a l’església parroquial. 
Fotografia 2: Detall de l’anterior. 
 
Fitxa 107: Font del Mensa 
Fotografia 1: Font del Mensa, de difícil accés degut als esbarzers. Els arbres més 
alts assenyalen la ubicació de la surgència. 
 
Fitxa 108: Font del Moriscó 
Fotografia 1: Vista general del paisatge on es troba la font, al peu dels arbres. 
Fotografia 2: Detall de la font. 
 
Fitxa 109: Font de Cervera 
Fotografia 1: Vista general de la font. 
Fotografia 2: Detall de l’anterior. 
 
Fitxa 110: Font del Raval 
Fotografia 1: Vista general de la font. 
Fotografia 2: Vista frontal de la font. 
 
Fitxa 111: Font d’aigües mineromedicinals 
Fotografia 1: Edifici on s’ubica la surgència.  
Fotografia 2: Opuscle amb les característiques de les aigües. 
Fotografia: Etiqueta per a l’ampolla de les aigües. 
 
Fitxa 112: Pont de l’antiga carretera a Barcelona 
Fotografia 1: Vista general del pont sobre el torrent de l’Aigua Bruta. 
 
Fitxa 113: Goigs a sant Ermengol 
Fotografia 1: Full dels goigs. 
 
Fitxa 114: Goigs a sant Gaietà de Thiene 
Fotografia 1: Full dels goigs. 
 
Fitxa 115: Goigs a sant Mercuri i santa Feliciana 
Fotografia 1: Full dels goigs. 
 
Fitxa 116: Goigs a la Mare de Déu del Portal 
Fotografia 1: Full dels goigs. 
 
Fitxa 117: Goigs de la Minerva al Santíssim Sagrament  
Fotografia 1: Full dels goigs. 
 
Fitxa 118: Goigs a Sant Andreu 
Fotografia 1: Full dels goigs. 
 
Fitxa 119: Capelleta de la Mare de Déu del Portal 
Fotografia 1: Vista general de la capelleta, ubicada a la façana de la casa de 
cal Pastor. 
Fotografia 2: La capelleta, inserida a la part superior de la façana. 
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Fitxa 120: Plaça Major 
Fotografia 1: Vista del sud de la Plaça Major, la més antiga de la vila. 
Fotografia 2: Vista des del nord. 
Fotografia 3: Fotografia de la Plaça Major d’inicis del segle XX: 
 
Fitxa 121: Cal Tauler 
Fotografia 1: Vista de la façana principal de la casa. 
 
Fitxa 122: Cal Llobet 
Fotografia 1: Façana principal de la casa. 
Fotografia 2: Detall dels elements arquitectònics modernistes. 
 
Fitxa 123: Cal Argullol 
Fotografia 1: Façana principal de la casa. 
 
Fitxa 124: Cal Serra 
Fotografia 1: Façana principal de la casa. 
Fotografia 2: Passatge de la casa que comunica el carrer Nou amb el carrer 
Ravalet. 
 
Fitxa 125: Passadís del carrer Isidre Forn 
Fotografia 1: L’estructura vista pel seu costat oest. 
Fotografia 2: Imatge antiga de l’estructura. 
 
Fitxa 126: Arc de cal Refilat 
Fotografia 1: Estructura abans de la seva restauració. 
Fotografia 2: Estructura en el seu estat actual. 
Fotografia 3: Detall de l’anterior. 
 
Fitxa 127: Carnestoltes 
Fotografia 1: Celebració del Carnestoltes. 
 
Fitxa 128: Cementiri dels Seguers 
Fotografia 1: Vista del clos funerari per un dels seus laterals. 
Fotografia 2: Vista de l’accés al cementiri. 
Fotografia 3: Interior del recinte. 
 
Fitxa 129: Cal Generós 
Fotografia 1: Vista general frontal de la masia. 
 
Fitxa 130: Cal Pere Miquel 
Fotografia 1: Façana principal de la masia. 
 
Fitxa 131: Cal Pau del Cisteller 
Fotografia 1: Façana principal de la masia. 
Fotografia 2: Vista general de la masia i del seu entorn. 
 
Fitxa 132: Bec Eixut 
Fotografia 1: Estructures enrunades de la masia.  
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Fotografia 2: Detall del lateral de la casa. 
 
Fitxa 133: Torre dels Xiquers 
Fotografia 1: Façana posterior de la casa. 
Fotografia 2: Façana lateral. 
 
Fitxa 134: Masia del Llobet 
Fotografia 1: Vista general de l’antiga masia. 
Fotografia 2: Detall d’una de les llindes. 
 
Fitxa 135: Cal Mates 
Fotografia 1: Vista general de la masia en ruïnes. 
Fotografia 2: Detall de les estructures més antigues de la masia. 
 
Fitxa 136: Ca l’Esquiva 
Fotografia 1: Vista de les ruïnes de la masia enmig d’una àrea boscosa. 
 
Fitxa 137: Cal Garriga 
Fotografia 1: Façana principal de la masia. 
Fotografia 2: Una de les estructures auxiliars de la masia. 
Fotografia 3: Detall de l’anterior, amb filades de parament mes antic a la part 
inferior del mur. 
 
Fitxa 138: Ball del Rei 
Fotografia 1: Sense imatges. 
 
Fitxa 139: Goigs a sant Gil de Solanelles 
Fotografia 1: Full dels goigs 
 
Fitxa 140: Elements arquitectònics de cal Tabaqueru 
Fotografia 1: Vista general de la casa amb els seus singulars elements 
arquitectònics. 
Fotografia 2: Detall dels elements arquitectònics gòtics. 
 
Fitxa 141: Barraca de pedra seca 
Fotografia 1: Vista general de la construcció. 
 
Fitxa 142: Barraca de pedra seca 
Fotografia 1: Vista general de la construcció. 
 
Fitxa 143: Barraca de pedra seca 
Fotografia 1: Vista general de la construcció. 
 
Fitxa 144: Barraca de pedra seca 
Fotografia 1: Vista general de la construcció. 
 
Fitxa 145: Sant Miquel de la Comanda 
Fotografia 1: Camp on s’emplaça el jaciment arqueològic 
Fotografia 2: restes que afloren en el camp de conreu. 
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Fitxa 146: La Flor de la Segarra 
Fotografia 1: Vista general de l’edifici vist des de l’est. 
 
Fitxa 147: Cal Semion 
Fotografia 1: Façana principal de la casa. 
Fotografia 2: Detall de la portalada. 
Fotografia 3: Escut esculpit i data inscrita a la dovella central de la portalada. 
 
Fitxa 148: Gegants Martí i Júnia 
Fotografia 1: Parella de gegants. 
 
Fitxa 150: Imatge de la Mare de Déu del Roser 
Fotografia 1: Imatge de la talla d’alabastre de la Mare de Déu del Roser 
Fotografia 2: Imatge antiga de la talla. 
 
Fitxa 151: Cal Llobet Nou 
Fotografia 1: Vista general de la casa des de l’oest. 
Fotografia 2: Façana principal de la casa. 
 
Fitxa 152: Torre del Sim 
Fotografia 1: Façana principal de la casa. 
 
Fitxa 153: Cal Pastor 
Fotografia 1: Vista general de la casa. 
 
Fitxa 154: Fàbrica de cal Carbonell 
Fotografia 1: Façana principal de la fàbrica. 
Fotografia 2: Vista de la façana lateral. 
 
Fitxa 155: Cal Lleganya 
Fotografia 1: Façana principal de la casa modernista. 
Fotografia 2: Detall del forjat d’una de les baranes dels balcons. 
 
Fitxa 156: Cal Metge Vell 
Fotografia 1: Vista de la façana de la casa. 
 
Fitxa 157: Traure ball 
Fotografia 1: Partitura del ball. 
 
Fitxa 158: Escut heràldic de la vila 
Fotografia 1: Escut heràldic a la façana de la casa de la vila. 
 
Fitxa 159: Font Major 
Fotografia 1: Vista general de la Font Major 
 
Fitxa 160: Mural de la Font Major 
Fotografia 1: Vista frontal del mural de la Font Major. 
 
Fitxa 161: Mural de Cal Claret 
Fotografia 1: Mural a la façana de la casa de Cal Claret. 
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Fitxa 162: Gegants Ermengol i Joana 
Fotografia 1: La parella de gegants. 
 
Fitxa 163: Col·lecció del Museu Municipal Josep Castellà 
Fotografia 1: Àmfores romanes de la col·lecció. 
Fotografia 2: Vista general de l’accés a l’exposició. 
 
Fitxa 164: Teieres 
Fotografia 1: Teiera ubicada a la cantonada entre la Plaça Major i el carrer 
Nou. 
Fotografia 2: Teiera a la cantonada entre la Plaça Major i el Passatge del carrer 
Isidre Forn. 
Fotografia 3: Vista general de l’entorn de la teiera a la cantonada entre la 
Plaça Major i el Passatge del carrer Isidre Forn. 
 
Fitxa 165: Sardana els Prats de Rei 
Fotografia 1: Interpretació de la sardana el dia de la seva inauguració. 
Fotografia 2: Partitura de la Sardana. 
 
Fitxa 166: Col·lecció epigràfica de Sigarra al Museu d’Arqueologia de 
Catalunya 
Fotografia 1: Inscripció honorífica romana dels Prats de Rei.  
Fotografia 2: Inscripció funerària romana dels Prats de Rei. 
 
Fitxa 167: Diari de la Batalla dels Prats de Rei del mariscal Guido Von 
Starhemberg 
Fotografia 1: Sense imatges. 
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