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PRESENTACIÓ 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 

especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del seu 

programa d’Estudis i Projectes, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del patrimoni 

cultural i natural, amb la col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents 

objectius: 

 Captació exhaustiva de dades relacionades amb elements del patrimoni 

cultural i natural del municipi. 

 

 Valorització dels elements reconeguts. 

 

 Adopció de mesures per a la seva protecció, consolidació i/o conservació. 

 

 Planificació d’accions de difusió i de rendibilització social i cultural. 

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del 

Mapa del patrimoni cultural i natural del municipi de Pont de Vilomara i Rocafort (el 

Bages). L’estudi ha estat encarregat a Jordi Montlló Bolart per l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona a partir de la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament 

de Pont de Vilomara i Rocafort. 

El treball s’ha realitzat entre els mesos de juny de 2018 i octubre de l’any 2018, amb una 

primera fase el 2016 vinculada amb l’inventari dels elements relacionats amb la producció 

vitivinícola del Pont de Vilomara i Rocafort (Bages), que va servir per a elaborar alguns 

continguts del Pla Director de les Tines de la Vall del Montcau elaborat el 2017 per 

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

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable col·laboració d’un seguit de 
persones a qui volem donar un sincer regraciament.  

En primer lloc volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament i el seu personal pel seu 

interès i per les gestions facilitades en tot moment. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca o centre oficial o privat, ens 

hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem agrair 

les atencions rebudes dels tècnics del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.  

El nostre agraïment també és per totes les persones que ens han obert amablement les 

portes de casa seva. Volem tenir un record molt especial pel senyor Valentí Oliveras, de 

ca n’Oristrell, que ha traspassat en el transcurs de la realització d’aquest treball i que fou 
acollidor i molt bon amfitrió amb l’equip. 

En l’apartat de metodologia es pot veure el llistat de totes les persones que han 

col·laborat d’una manera o altra en la gestació d’aquest treball, la informació de les quals 
ha estat valuosíssima. 
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I .  METODOLOGIA  

MARC TEÒRIC 

La finalitat d’aquest tipus de treball és la recopilació exhaustiva dels elements del 

patrimoni cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic del treball és l’inventari de tots els 

elements susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població 
pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta 
que permet englobar-hi totes les accepcions reconegudes.  

De cada element es fa una fitxa amb totes les dades que s’hagin pogut aplegar d’aquell bé 
cultural, ja sigui a través de la visita in situ o a través de la documentació bibliogràfica 

(veure apartat corresponent), a través d’arxius o d’informació oral facilitada per 
particulars, propietaris o representants d’entitats socials i/o culturals del municipi. Amb 
l’inventari fet i les dades recollides es poden fer les pertinents classificacions, anàlisi i 

estudis estadístics, a fi i efecte de fer-ne les valoracions corresponents, tant a nivell 

individual de cada bé com a nivell global; tant del seu estat de conservació, com del nivell 

de protecció que té o de les seves característiques històriques. 

El que es tracta, és de facilitar a l’Ajuntament i a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquell 
municipi una eina de coneixement de la globalitat dels seus béns patrimonials, des d’una 
concepció àmplia del patrimoni cultural. Es tracta, alhora, d’obtenir un instrument que 
permeti l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació i faciliti el seu 

accés públic; així com la planificació de projectes de rendibilització social; l’elaboració de 

programes de difusió: rutes didàctiques o turístiques, publicacions, jornades de debat, 

conferències, etc. També ha de servir per facilitar la presa de decisions en el planejament 

urbanístic, la planificació de senyalització o la coordinació de programes conjunts amb 

municipis veïns.  

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’un municipi són, bàsicament, elements vius: 
poden créixer o disminuir segons les circumstàncies conjunturals. S’hi poden afegir nous 
elements perquè es consideri oportú o perquè apareguin elements desconeguts en el 

moment de la realització del treball: nous jaciments arqueològics, donacions de 

col·leccions, barraques de pedra seca, etc. També es pot donar el cas que, 

malauradament, s’hagin de suprimir elements per robatori, destrucció, natural o 
antròpica o canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal considerar el Mapa del 

patrimoni cultural i natural com una eina dinàmica i activa. 

Però, s’ha de tenir present que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta, en el 
sentit acadèmic de la paraula. Tampoc es pretén fer una història del municipi, ni fer una 

anàlisi de l’evolució social o econòmica, ni un estudi estadístic o demogràfic d’aquell 
poble. No es parteix d’un plantejament d’una hipòtesi que cal confirmar o rectificar; ni 
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s’han fixat uns objectius científics que cal assolir. Per tant, no hi ha unes conclusions 

finals; ja que no es tracta d’un element tancat, sinó obert, com ja s’ha comentat.  

Tampoc és un catàleg del patrimoni arquitectònic o urbanístic del municipi; amb una 

normativa associada de protecció. Per tant, no té cap influència ni transcendència en la 

protecció urbanística d’un bé o element. Tot i que si que pot servir com a document base 
per a futures catalogacions. És un simple inventari, una base de dades relacionades amb 

unes coordenades que l’ubiquen en un espai concret; un mapa amb les corresponents 

fitxes al servei dels ciutadans i ciutadanes, que recull tot el patrimoni existent a la 

població o relacionat amb ella. 

A  partir d’aquest treball es poden gestionar i implementar futures polítiques culturals o 

patrimonials, programar recerques d’investigació o elaborar plans de protecció 

urbanístics, entre d’altres. 

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’una població han de comprendre la detecció 
exhaustiva, descripció i valoració dels diversos béns i elements patrimonials inclosos i 

classificats en la següent tipologia, segons es determina en els Plecs de Condicions 

Tècniques de la Diputació de Barcelona. 

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 documental 

 3.3- Fons bibliogràfic 

4.-Patrimoni immaterial 4.1- Manifestacions festives 

 4.2- Tècniques artesanals 
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 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 

 

Dins l’àmbit del patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor monumental, 

artístic, històric, etnològic, identitari, religiós, industrial o simbòlic. La tipologia de 

conjunts arquitectònics inclou diversos edificis que formen un conjunt o estructures 

complexes composades per diversos elements edificats. En la tipologia d’elements 
arquitectònics s’inventarien elements rellevant d’un edifici: parts singulars d’edificis, 
elements d’origen arquitectònic que ja no formen part de cap edifici, i elements que 
formaven part de l’entorn inherent d’un edifici. També s’inclouen estructures 
arquitectòniques de caire rural o popular. Dins aquest àmbit s’inventarien jaciments 
arqueològics de qualsevol tipus i cronologia i obra civil, obres de caràcter públic o 

comunal. 

El segon àmbit és el de patrimoni moble, que inclou elements urbans, objectes i 

col·leccions. Els elements urbans fan referència a monuments o elements 

commemoratius o ornamentals instal·lats a la via pública. 

L’àmbit de patrimoni documental inclou fons d’imatges, fons documentals i fons 

bibliogràfics. Els primers fan referència a sèries d’imatges (fotografies, films, ...) que 
formen un fons o una col·lecció, segons criteris temàtics o de propietat. Els fons 

documentals són sèries de documents que formen un arxiu de propietat pública o 

privada. S’entén fons bibliogràfics a sèries de llibres que formen part d’un arxiu, 
biblioteca o col·lecció que tinguin un valor històric i patrimonial.  

El patrimoni immaterial inclou manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició 

oral, música, dansa i costumari. La tipologia de les manifestacions festives recull les festes 

populars locals, en la seva globalitat, o destacant una activitat singular específica dins la 

festa, formin part o no del cicle festiu anual, religiós o laic. S’entén per tècniques 

artesanals les manifestacions singulars i específiques de la localitat o el seu entorn, en 

relació als oficis, a l’artesania, a la gastronomia, etc. Per tradició oral cal entendre 

qualsevol referència d’origen no literari (transmesa oralment tot i que es pot haver 

publicat) relacionada amb llocs o elements del terme: contes, llegendes, etc. Dins aquest 

àmbit del patrimoni immaterial també s’inclouen manifestacions musicals tradicionals 
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singulars i específiques de la localitat que estiguin en vigor o bé que s’hagin perdut. 
Finalment en l’apartat de costumari es documenten maneres d’actuar o de fer, 
comportaments socials o actituds específiques del municipi que estiguin en vigor o bé que 

s’hagin perdut. 

El darrer àmbit és el de patrimoni natural que abasta dos tipologies: zones d’interès o 
espècimens botànics singulars. Pel que fa a zones d’interès són les que tenen un valor 
específic a causa de les seves característiques botàniques, ecològiques, zoològiques, 

geomorfològiques o paisatgístiques, encara que hagin estat creades o alterades per 

intervencions antròpiques. Els espècimens botànics de caire singular que tenen un interès 

sovint més històric o cultural que no pas ecològic també es documenten. 

EXPLICACIÓ DE LA FITXA 

Per inventariar o documentar tota aquesta tipologia de béns patrimonials, s’ha utilitzat el 
model de fitxa en MS ACCES 2000,  establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: Número de Fitxa; 
Codi; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús 

Actual; Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; 

Emplaçament; Longitud; Latitud; Altitud; Fitxes associades; Accés; Historia; Bibliografia; 

Protecció; Inventari; Vincles; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins 

a un màxim de tres fotografies. Hi ha diversos tipus de camp segons s’indica a 
continuació: 

Obligatoris / 
No obligatoris 
 

Només s’han de complimentar els camps de la fitxa que sigui possible, 
d’acord amb el volum 
d’informació disponible, excepte els que són obligatoris. Els camps 
restants es poden deixar en blanc si no hi ha informació. 
 

Tancats / 
Oberts 
 

Alguns dels camps són tancats (és a dir, presenten un desplegable 
amb un conjunt d’opcions tancades prement una sageta a la 
dreta). La resta de camps són oberts (la redacció és lliure) 
 

Limitats / 
extensibles 
 

Tots els camps tenen un espai limitat (el que es veu a la fitxa) excepte 
alguns que són 
extensibles (es pot escriure fins a 4000 caràcters), que presenten al 
costat dret del camp dues sagetes. 
 

 

ELEMENTS NO INCLOSOS EN EL MAPA 

Hi ha una sèrie d’elements que no han de ser inclosos en el Mapa del patrimoni com a 
fitxa. És el cas d’elements poc singulars o dubtosos, o bé elements que d’entrada no 
mereixen o no poden ser fitxats però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un apartat o 

llistat “d’elements no fitxats”. Es tracta d’elements poc rellevants, amb pocs valors 
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històrics o artístics; o bé, elements desapareguts o destruïts; o bé, elements que tot i 

tenir-ne referències orals o bibliogràfiques no s’han pogut localitzar; o bé, elements 

pertanyents a d’altres municipis limítrofes, però que es creia que eren del municipi en 
estudi; o bé, que formen part d’un altre element, i que no cal singularitzar. La relació de 
tots aquests elements s’incorpora a la memòria ordenats per tipologies. 

De totes maneres, hi ha elements que no s’han de fitxar mai. Són els casos d’entitats i 
associacions culturals, socials o esportives; festivals i altres esdeveniments culturals no 

festius; biblioteques o altres equipaments culturals; l’escut municipal; personatges 

il·lustres o esdeveniments.  

Es pot donar el cas d’haver de reflectir la importància d’una entitat determinada per la 
seva implantació o antiguitat. En aquest cas es pot fer fitxant una activitat tradicional o 

festiva que organitzen, o fent la fitxa del seu arxiu o del seu fons documental o ,fins i tot, 

documentant la seva seu, encara que l’edifici com a tal no tingui prou entitat 

arquitectònica. 

PROCESSOS DE TREBALL 

Fase prèvia de documentació: 

La primera tasca que es planteja en la realització del Mapa del patrimoni cultural i natural 

d’un municipi és la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi hagi 
la possibilitat o la sospita de l’existència d’informació referent a aquell municipi. En 
aquest sentit, els treballs previs de documentació han estat els següents: 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya, dipositat en el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya; a partir de l’aplicatiu eGIPCI que permet la consulta de les fitxes 
telemàticament. 

 
 Consulta de les memòries d’excavacions arqueològiques o estudis d’impacte 

ambiental relacionades amb el municipi de Pont de Vilomara i Rocafort, 
dipositades en el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, 

dipositat en el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; 
també a partir de l’aplicatiu eGIPCI que permet la consulta de les fitxes 
telemàticament. 
 

 Consulta del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Pont de Vilomara i 
Rocafort. 



       Mapa del patrimoni cultural i natural  de Pont de Vilomara i Rocafort  (el Bages)       

Memòria tècnica | 11  

 

 Consulta dels Mapes de Patrimoni Cultural i natural de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona corresponents als municipis de Castellbell i el 
Vilar, Monistrol de Montserrat, Vacarisses, Sant Vicenç de Castellet i Marganell. 
 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), 
dipositat en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. 
 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, dipositat a 
la Direcció General  de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

 Consulta al Catàleg del Patrimoni Festiu a Catalunya elaborat per la Direcció 
General de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

 Consulta i buidatge de l’Arxiu del Servei de Patrimoni Local de la Diputació de 
Barcelona (SPAL). 
 

 Consulta de la base de dades de “Bienes Culturales protegidos” del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; http://www.mecd.gob.es/  
 

 Consulta de l’anuari estadístic de Catalunya (Idescat) per les dades demogràfiques, 
econòmiques i estadístiques del municipi. 
 

 Consulta a la pàgina web desenvolupada per l’Observatori del paisatge 
http://wikipedra.catpaisatge.net/  a partir d’una idea inicial de la Fundació 
Catalunya - La Pedrera i amb la col·laboració de l’associació Drac Verd, entre altres 
entitats que vetllen pel patrimoni de la pedra seca a Catalunya 
 

 Consulta de l’inventari de rellotges de sol dels Països Catalans de la Societat 
Catalana de Gnomònica. 
 

 Consulta de l’inventari d’arbres monumentals i d’interès local i comarcal del 
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Consulta on line de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
 

 A la pàgina web de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, s’ha consultat l’Aplicatiu dels Espais Naturals de 
Catalunya, el Visor europeu de la Xarxa Natura 2000 i la Xarxa Natura 2000 a 
Catalunya, per tal de detectar els possibles espais declarats com a Zones Especials 
de Conservació (ZEC) i les Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA). 
http://mediambient.gencat.cat 
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 Consulta del repositori de la Memòria Digital de Catalunya on es troben diverses 
col·leccions fotogràfiques consultables telemàticament. 
 

 Consulta de l’Arxiu Gavin al Monestir de les Avellanes. L'Arxiu Gavín ha definit el 
seu fons segons l'activitat generada per Josep Maria Gavín. La naturalesa d'aquest 
fons recull documentació de temàtica religiosa, així com de cultura popular 
catalana 
 

 Consulta a l’Arxiu municipal de Pont de Vilomara i Rocafort. 
 

 Consulta a l’Arxiu Diocesà de Vic. Conté la documentació generada al llarg de 
dotze segles per les institucions eclesiàstiques del bisbat de Vic, i d'altres fons no 
eclesiàstics de gran significació que ha anat aplegant al llarg del temps, referits 
tots ells al territori del bisbat 
 

 S’ha consultat la base de dades de la Confederació Sardanista de Catalunya, 
localitzant varies sardanes dedicades al municipi. http://portalsardanista.cat 
 

S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com el 
Costumari de Joan Amades o la Catalunya romànica, però d’altres ben concretes, com ara 

les publicacions editades per l’Ajuntament. Els temes han estat d’allò més variats, sempre 
que tinguessin referència amb el que buscàvem. Podeu consultar aquesta bibliografia en 

l’apartat novè d’aquesta memòria. 

La consulta i el buidatge de tots aquests arxius, inventaris i fons bibliogràfics i 

documentals, ha permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat 
contrastat amb els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament i l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, així com amb alguns dels informants que 

han col·laborat durant la realització del present treball. 

Treball de camp: 

La tasca més ingent, però alhora fonamental i indispensable d’aquesta fase és la de visitar 
in situ els diferents béns patrimonials: edificis, fonts, jaciments arqueològics, objectes, 

espècimens d’interès, etc. Hem comptat amb la col·laboració d’alguns veïns que han 
facilitat la nostra feina i ens han obert les portes d’algunes finques particulars. En alguns 

casos, però, no ha estat possible entrar, ni a dins les cases ni, en algunes ocasions, dins la 

finca. 

Durant el treball de camp s’han fotografiat en format digital els elements que han estat 
localitzats. Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements per 
problemes amb l’accés o per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de 
l’any i s’han utilitzat les fotografies cedides pels propietaris o per l’Ajuntament.  
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De cada element s’han pres la situació geogràfica en coordenades UTM. El sistema 

utilitzat de referència geodèsica és l’ETRS89 ( EPGS:25831), a partir del programa INSPIRE 

creat per la Comunitat Europea per tal de promoure l’harmonització de la geoinformació 

per tots els estats membres per tal de facilitar la interoperabilitat entre els territoris, i que 

és el que utilitza la Diputació de Barcelona des d’enguany.   

En el cas del patrimoni immaterial es posen coordenades quan el bé inventariat discorre 

en un lloc concret o característic. El cas de la tradició oral i peces musicals es poden ubicar 

en coordenades genèriques, al costat de l’Ajuntament com a punt de referència, ja que 

afecten a tot el municipi. En el cas d’elements immobles amplis, tipus camins, boscos, 
jaciments arqueològics, es posen les coordenades d’un punt intermedi. També en els 

casos de conjunts arquitectònics com carrers o grups de cases. També es dona el cas 

d’inventariar elements que es troben en altres municipis (arxius, museus, col·leccions 
privades,...). En aquests casos, les coordenades UTM, fan referència a l’Ajuntament o amb 

un edifici relacionat. 

El treball de camp s’ha recolzat amb una sèrie d’entrevistes a persones relacionades amb 
entitats socials i culturals del municipi que poguessin tenir alguna vinculació amb 

elements del patrimoni cultural de Pont de Vilomara i Rocafort o amb propietaris o 

masovers de masies. La relació d’aquestes entrevistes és la següent: 

Cognoms Nom Referència / entitat 

Armengol Joan Punt Informació parc 

Artigas Marta Ajuntament 

Baldomà Montserrat SPAL - Diputació 

Baylina Valentí Can Serra 

Berenguer Mireia MNAC 

Calaf Jordi biòleg 

Camprubí Joan La Roviralta 

Camprubí Josep La Roviralta 

Carmona Alba Ajuntament 

Carrasco M. Antònia SPAL - Diputació 

Casañas Claret Museu de Rocafort 

Cassassaies Isidre Can Cassassaies 

Climent Ferran geòleg 

Closas Francesc Regidor de Cultura 

Ferrer Ignasi Caramelles 

Fitó Josep  

Gibert Jordi Ca n' Arbocet 

Gibert Assumpció Ca n'Arbocet 
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Gibert Consol Ca n'Arbocet 

Gibert Maria Rosa Ca n'Arbocet 

Junyent Núria Celler Abadal 

López Isaac Colla gegantera 

Miño Angel Parc 

Molina  Maria Museu de Rocafort 

Oliveras Valentí Can Oristrell 

Palou Miquel Celler Abadal 

Pérez Maria Museu de Rocafort 

Perramon Lourdes Mas Arbocet 

Roqueta Valentí Celler Abadal 

Rueda Agnès Arxiu Municipal- Diputació 

Subirana Marc Mas del Pont 

Torras Marc Arxiu Comarcal del Bages 

Torruella Joan Castell de Rocafort 

Toscas Valentí Can Toscas 

Vila Casañas Maria Salut L'Hospici (Rocafort) 

Vila Casañas Francesc Museu Comarcal de Manresa 

Vives Antonieta Can Serra 

 

Observació participant 

Hi ha esdeveniments vinculats al món festiu, que s’han de fitxar per la seva rellevància 
patrimonial però que es realitzen en dates que no coincideixen amb l’elaboració i 
execució del present mapa. En aquest cas, la informació ve donada pels informants o la 

bibliografia. Però si es tracta d'esdeveniments que coincideixen amb el calendari del 

mapa, si ha participat de forma directa, assistint a l’acte, observant, parlant amb la gent i 
prenen notes i fotografies. A Pont de Vilomara i Rocafort s’ha fet amb la Festa Major de 

Rocafort.  

Treball de gabinet: 

La fase final del treball consisteix en redactar la present Memòria, amb totes les dades 

obtingudes i fetes les pertinents valoracions. Amb la informació documental i la 

informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut 

elaborar les corresponents fitxes de cada element i fer-ne una anàlisi i un diagnòstic 

concret sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del patrimoni cultural de 

Pont de Vilomara i Rocafort. 

Les dades obtingudes de la recerca bibliogràfica són fruit d’una compilació més que d’un 
treball d’investigació, com ja s’ha especificat en l’apartat corresponent. Per tant, no 
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sempre es poden contrastar. Sovint la historiografia local és poc metòdica i s’acostuma a 
alimentar d’ella mateixa, sense contrastar amb les fonts originals. Per aquest motiu, si hi 

ha algun error, s’ha d’entendre dins aquesta particularitat.  

Quan es coneix un altre nom d’un mateix element a través de la informació oral o d’una 
altra documentació consultada (IPA, bibliografia o informants), també es posa en un altre 

camp. Si un element té un patronímic com a identificador, es manté la grafia original. 

Signatures abreujades d’arxius  entitats consultats: 

AMC Arxiu Municipal de Pont de Vilomara i Rocafort 

CC.AA Carta Arqueològica 

CEC Centre Excursionista de Catalunya 

ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

IPA Inventari del Patrimoni Arquitectònic 

IPEC Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 

IPIC Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 

SAM Servei d'Atenció Museística 

SPAL Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
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I I .  MARC TERRITORIAL  

ESCUT MUNICIPAL I TOPONÍMIA 
 
L'escut municipal es defineix pel següent 

blasonament: escut losanjat truncat: primer 

d'argent, 3 torres d'azur mal-reordenades; segon 

de guls, un pont gòtic d'or de 9 arcs movent de la 

punta. Per timbre una corona mural de poble. 

S’aprova el 24 de maig de 19841. La primera 

partició correspon a les armes parlants dels 

senyors de Rocafort, senyors del poble que 

antigament havia estat capçalera del municipi, 

però que actualment s'ha vist àmpliament superat 

pel nucli de El Pont de Vilomara, població industrial 

creada a finals del segle XIX a prop de l'antic pont 

gòtic (segle XIII) sobre el Llobregat, de nou arcades 

i que queda representat en la segona partició de 

l'escut, on simbolitza la nova capitalitat del 

municipi. 

El 27 d'abril de 2009, el Ple de l'Ajuntament aprova l'ús de la nova imatge sintetitzada de 

l'escut municipal. Sense deixar l'ús oficial de l'escut històric, l'Ajuntament aprova aquesta 

nova imatge de l'escut que sintetitza l'escut original, donant-li unes línies més clares i 

aportant un sol color. Aquesta nova imatge serveix per a la comunicació directa amb els 

habitants i les institucions. L'ús d'aquesta nova imatge va anar lligat a la presentació de la 

primera pàgina web del municipi, que es va fer el 7, 8 i 9 de maig de 2009. 

El 6 de maig de 2014 es presenta davant els mitjans de 

comunicació la nova versió d'aquesta pàgina web, adaptada a 

les darreres innovacions. Entre altres, canvia el format fent que 

aquest s'adapti a qualsevol mida de pantalla, canviant la seva 

estructura per facilitar l'accés de la pàgina des de qualsevol 

dispositiu (és el que s'anomena disseny web responssiu). 

S'actualitzen els continguts, es facilita als usuaris donar-se d'alta 

el newsleter. Es fa la web més propera i accessible a la 

ciutadania. 

                                                           
1
 DECRET 167/1984, de 24 de maig, pel qual s'autoritza l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 

per adoptar el seu escut heràldic municipal.» (pdf). DOGC núm. 451. Generalitat de Catalunya, 11-07-
1984. 
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Amb anterioritat a l'època contemporània, el nom havia sigut simplement Rocafort i més 

oficialment Rocafort del Bages. No apareix Vilomara en el topònim ja que era un raval 

petit i llunyà. A partir de l'any 1917 el nom va canviar a Rocafort i Vilomara. 

Posteriorment, a l'any 1933, el nom va canviar a Rocafort i El Pont de Vilomara. La 

denominació actual del municipi va ser aprovada per la Generalitat de Catalunya el 27 de 

maig de 1982. La raó del canvi va ser el trasllat de l'ajuntament i el creixement demogràfic 

en tots els sentits del nucli de El Pont de Vilomara. 

El nom Vilomara és una evolució del nom antic, Villa Amara, un alodi dintre del terme i 

dominis del Castell de Rocafort. Popularment es creu que el motiu del nom de Rocafort 

és que el territori en que està situat el nucli de Rocafort és un massís rocós i envoltat de 

paisatges amb molta pedra i poca terra. Estudis posteriors asseguren que l'origen de 

Rocafort ve donat per l'existència del castell. Anomenar Roc a un castell prové del joc 

d'escacs, en la que hi ha una peça equivalent a la fortalesa, antigament anomenades rocs 

i ara torres. En l'escut dels senyors de Rocafort, i posteriorment en el dels Sitjar, que 

també van ser senyors de Rocafort, estan representats tres rocs, al igual que en l'escut 

municipal actual. És per aquest motiu que el topònim té l'origen en l'existència del seu 

castell o roc, el qual alguna vegada va ser ampliat o fortificat, per això a Roc (o Roca, com 

en italià) es va introduir fort, formant Rocafort. 

EL MEDI FÍSIC 

Municipi del Bages situat ala llera esquerra del riu Llobregat pel seu límit occidental del 

terme, a l’entrada del congost de Vilomara. 

És situat a llevant del municipi de Manresa, a l’esquerra del riu, des de la vora costa 

amunt fins a la llarga carena que fa d’espona a l’estreta vall de la riera de Mura. Aquests 

dos corrents fluvials, els únics que drenen el territori, són també els límits que el separen 

de municipis veïns. Confronta al nord amb Sant Fruitós de Bages i Talamanca, a l’est i al 

sud amb Mura i a l’oest amb Manresa. La línia divisòria entre els termes de Manresa i el 

Pont de Vilomara i Rocafort passa exactament pel mig de l’històric pont. La riera de Mura, 

i també un breu tram de la de Santa Creu, separa el municipi del de Mura. Té una 

superfície de 27’41 Km2 i una població de 3.794 habitants, amb el cens de 2017.2 Per tant, 

la seva densitat demogràfica és de 138’41 habitants per km2.  

El terreny sobrepassa els 600 metres sobre el nivell del mar, en el sector muntanyós de 

l’angle sud-est del terme, contrafort que davalla de l’alterós Montcau. El Montgròs, punt 
de referència orogràfica principal, s’eleva a 578 metres d’altitud. 

                                                           
2
 Segons dades de l’idescat: https://www.idescat.cat/emex/?id=080538 [consulta del 5 d’octubre de 2018]. 
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El poble antic 

(Rocafort) i el poble 

nou (el Pont de 

Vilomara, cap 

administratiu) se 

situen a les parts alta i 

baixa respectivament 

del territori, entre la 

vall de la riera de 

Mura, o de Nespres, i 

el Llobregat. Les dues 

entitats de població 

componen el municipi 

que fins el 1980 

tingué per nom 

Rocafort i el Pont de 

Vilomara. En altres 

temps i durant segles, 

se'n digué només 

Rocafort o, més exactament, Rocafort de Bages. El 1917, hom adoptà el nom de Rocafort i 

Vilomara i, el 1933, el de Rocafort i el Pont de Vilomara. Antigament, Rocafort era el 

poble gran i el Pont de Vilomara un seu raval llunyà i petit; ara aquest és el nucli més 

habitat i cèntric, mentre que aquell poble antic és un agregat perifèric. Una part del nucli 

del poble del Pont de Vilomara, identificada com el Raval de Manresa o el Raval del Pont, 

correspon al terme municipal de Manresa. 

El terme comprèn, a més, les urbanitzacions de Can Riera i River Parc. També des del 

1993 la urbanització del Marquet Paradís, situada al terme de Mura, depèn de 

l’ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. Cal esmentar les grans masies de la 

Roviralta, can Oristrell (o Ullastrell) i Casajoana. Les dues primeres tenen, respectivament, 

l’esglesiola de Sant Romà, que féu construir el 1353 la vídua de Pere de Sitjar, senyor de 
Rocafort, i la de Sant Pere, lloc documentat el 966. 

Rocafort 

Nucli originari de l’actual municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, situat en un contrafort 

nord-occidental de la serra de Sant Llorenç, a l’esquerra de la riera de Mura. Actualment 

consta amb un cens de 47 habitants i és bàsicament una població d’estiueig i de segona 

residència de moltes famílies manresanes o de les ciutats vallesanes de Terrassa o 

Sabadell i de Barcelona. 

Pont de Vilomara i Rocafort dins la comarca del Bages 
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L’església parroquial, titulada de Santa Maria, és un edifici modest del final de l’època 
gòtica construït damunt el solar d’un temple romànic anterior, del qual es reutilizaren 
alguns elements. En aquell moment se'n canvià l’orientació original (est-oest) per l’actual, 
amb l’eix en direcció nord-sud. Ampliada als segles XVI-XVII amb dues amples capelles al 

costat de llevant, ha estat molt restaurada. L’únic element artístic important de l’interior 
és el sarcòfag ossera de Pere de Sitjar —ciutadà de Barcelona, veí de Manresa i senyor de 

Rocafort—, mort al final del 1347 o els primers dies del 1348. És obra documentada de 

Berenguer Ferrer, picapedrer i escultor de Manresa. 

El Museu de Rocafort, que recull estris, eines i objectes relacionats amb el passat de la 

zona. Celebra la seva festa major per la Mare de Déu d’Agost i la festa de maig l’1.La 
primera referència històrica de Rocafort, esmentat no pas amb aquest nom sinó amb el 

primitiu de Palau de Vesa, és del 909. El document que en fa menció és l’escriptura de 
venda, atorgada pels comtes Sunyer i Riquilda, d’un alou situat a la vall de Néspola (de 
Nespres) al lloc anomenat Palau de Vesa, del comtat de Manresa. Un altre document, del 

1023, de l’arxiu històric d’aquesta ciutat, informa que el castell de Néspola és anomenat 
també Rokaforte (Rocafort). Això no obstant, la parròquia és dita encara de Palau de Vesa 

a la primeria del segle XII. El topònim Rocafort —sinònim de “castell fort”— prevaldrà 

com a definitiu en la denominació del castell, la parròquia, el llinatge i la senyoria feudal 

del terme. Al final del segle XIII, el llinatge Rocafort és desplaçat pel de la nova família 

propietària, els Sitjar. El 1377, per voluntat testamentària de Guillemona Nerell, vídua de 

Pere de Sitjar, la senyoria de Rocafort amb la propietat del castell i de les seves terres 

passaren a l’abat i el monestir de Sant Benet de Bages. L’històric cenobi bagenc —amb el 

qual la casa de Rocafort mantenia relacions des de segles abans— va posseir-los fins a la 

desaparició de les senyories feudals i l’extinció definitiva de la comunitat monàstica el 

1835. El castell de Rocafort, abandonat pels monjos i destruït durant la guerra dels 

catalans contra Joan II, està en ruïnes. Hom pot veure les restes del castell en un petit 

turó, a mà esquerra de la carretera, poc abans d’arribar al poble pujant del Pont de 

Vilomara. 
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El Pont de Vilomara 

El poble del Pont de Vilomara es formà aigua avall del pont, en un pendent esglaonat fins 

a tocar del riu. Modernament s’ha anat estenent pel sector de la car-retera de Rocafort, 

on hi ha l’antiga església de Santa Magdalena, i també, amb una zona residencial, en 

direcció al Marquet Paradís. 

La primera referència documental de Villa Amara és del 982. La vila rural, les seves terres i 

el molí depengueren sempre dels senyors de Rocafort. Cal destacar l’església de Santa 

Magdalena del Pla —avui capella del cementiri—, construcció romànica tardana, de la 

qual abunden les notícies de llegats testamentaris des del segle XIII, i petit convent que 

fou d’un grup de donades sota l’obediència de l’abat de Sant Benet. L’aparició de les 
indústries tèxtils a la vora del riu, al final de la dècada del 1870, comportà la construcció 

d’una altra església al nucli de població mantenint la primitiva advocació i el trasllat de les 
oficines de l’ajuntament de Rocafort al Pont de Vilomara. La nova església de Santa 

Magdalena, segons projecte de l’arquitecte Oriol Mestres, fou beneïda pel bisbe Jordà, de 
Vic, el 13 d’octubre de 1868, i exerceix les funcions de parròquia emancipada de Rocafort 
des del 1889. 

La importància moderna del lloc de Vilomara i el seu desenvolupament urbà i demogràfic 

són una conseqüència directa del pont i de les fàbriques. El pont de Vilomara, obra gòtica 

—de nou arcs i 130 m de llarg—, fita monumental que delimita els termes municipals de 

Manresa i el Pont de Vilomara i Rocafort, fou construït per donar pas al camí ral que, 

flanquejant el massís de Sant Llorenç, comunicava aquella ciutat amb el Vallès i 

Barcelona. En testaments del segle XIII, hom troba diversos llegats a favor d’aquesta obra; 
en el seu estat actual és una reconstrucció dels anys 1617-25, feta després d’un aiguat 
devastador que l’enderrocà. L’escut de Manresa, esculpit al mig del pont, marca la 
frontera entre el terme de la ciutat i el del municipi veí. 

Pel que fa a les institucions i associacions culturals, cal destacar el Casal de la Mainada 

Vilomarenca. La institució més important del poble, desapareguda el 1990 després de 

més d’un segle d’activitats, fou la Societat Coral Vilomarenca, fundada l’any 1886. Hom 
celebra la festa major del Pont de Vilomara diumenge pròxim al dia 22 de juliol, per Santa 

Magdalena. S'hi fa festa per Carnaval. 

LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 

Establir estadístiques de població en períodes en que no hi ha informació objectiva és 

especulació pura i dura que no porta enlloc. Les primeres dades de població per a Pont de 

Vilomara i Rocafort són dels fogatges del segle XV i XVI. La fiabilitat de les dades dels 

fogatges és sempre tema de debat i el mateix Iglesias admet moltes llacunes. Caldria fer 

un estudi exhaustiu de les fonts primàries donada la complexitat del terme. 
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La població, en el fogatjament del 1497, era de només 8 focs (unes 45 persones si establim la 

mitja de 5 persones per foc). En el fogatjament de 1515 en són 9 de focs i en el del 1553, en són 

10 els focs referenciats. Les primeres dades globals són de principis del segle XVIII, com podeu 

veure al gràfic corresponent. 

Entre finals dels segle XVIII (1787) i mitjans del segle XIX (1857) marca un molt fort 

increment demogràfic: de 862 habitants l’any 1787 als 1217 del 1857. En aquest cas 

caldria atribuir aquest increment a l’explotació del territori per l’elaboració de vi. Quan la 

fil·loxera vagi desallotjant els camps de vinyes i parcers, serà la fàbrica la que assumirà 

l’excedent demogràfic. 

 

Font pròpia a partir de dades de l’Idescat 

Des de llavors i, fins el present, només hi ha hagut una crisis demogràfica: la dècada dels 

anys 20 del segle passat. Curiosament l’altre gran increment demogràfic es produeix a 
partir de l’any 2000.  

L’activitat econòmica 

L’activitat econòmica tradicional de la població de Pont de Vilomara i Rocafort ha estat 

des dels seus orígens l’agricultura. A partir de finals del segle XVIII, el desenvolupament 

de la vinya s’arrela amb una força extraordinària i modifica tot el paisatge, donant lloc a 
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les conegudes tines, que faciliten la feina dels parcers. El creixement demogràfic al llarg 

de la història ha anat vinculat amb el desenvolupament econòmic. 

 

 

 

El paisatge trencat d’aquest municipi que no el fan gaire apte per a l’agricultura, no ha 

impedit que, al segle XIX, la pràctica totalitat de les terres fossin cobertes de vinyes. El 

número de barraques, i no cal dir les tines, els cups i els cellers, tan abundants a les velles 

masies, són un testimoni de la dimensió extraordinària que en aquest municipi havia 

tingut la producció vinícola abans de la fil·loxera. En tot el territori es poden observar 

encara les grans terrasses fetes de marges de pedra seca, les barraques de vinyataires i 

picapedrers, els rasots, dipòsits i altres elements en pedra seca, com a testimoni mut i 

perplex d’un passat tan distint i aparentment llunyà. L’agricultura de secà predomina 
sobre el regadiu, limitat a les vores del Llobregat i de les rieres afluents i parcel·lat, el més 

pròxim a les barriades industrials, en forma de petits horts per al consum familiar. Pel que 

fa al sector ramader, destaca la cria de bovins, cabrums i d’aviram. 

En l’actualitat, pel que fa als sectors econòmics i al número de treballadors que hi ha 
afiliats, ja sigui en règim d’autònoms o en règim general de la seguretat social, el sector 
predominant, com es pot observar a la gràfica, és el de serveis, seguit de la indústria i la 

construcció. El sector primari, tant important durant segles, és gairebé inexistent. 
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Fons Idescat, 2017 

Del total de la superfície agrícola utilitzada, que són 60 Ha., 49 Ha són terres llaurades i 11 

Ha són pastura. D’aquestes 49 ha llaurades, 39 estan dedicades als herbacis i només 4 als 

fruiters, 3 a la vinya i 3 a l’olivera. Malgrat tot, es conserven petites vinyes testimonials, i 

experimentals com al mas Arbocet, amb l’elaboració del vi de tina. 

Pel que fa referència a la ramaderia, domina d’una manera absoluta el boví i el cabrum i 

una minsa representació d’aviram. Hem documentat, tot i que sigui de forma residual o 

testimonial, el pastoreig amb ovins i cabrum. Potser en uns anys s’incrementarà. 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

Fer un estudi de les societats antigues a partir de criteris moderns o contemporanis, com 

el dels límits municipals resulta infructuós, sinó estèril, ja que les estructures socials, 

polítiques i econòmiques d’aquells grups no responen a les mateixes necessitats que les 
societats actuals. Aquest tampoc és el lloc de fer una historiografia comarcal per ampliar 

la reduïda perspectiva d’un estudi tan local com el centrat en un municipi; ni és l’objectiu 

d’aquest treball, que pretén el coneixement dels valors patrimonials del municipi per a 
una posterior planificació i programació cultural. 

Per tant, per entendre millor el poblament en època prehistòrica o antiga ens caldria 

veure’n les particularitats de jaciments arqueològics més enllà de Pont de Vilomara i 

Rocafort o l’ús d’una bibliografia específica que sintetitzés les diferents descobertes.  

La presència de poblament a Pont de Vilomara i Rocafort es documenta a partir de l’edat 
mitja. Sobretot per la presència de dues necròpolis com La Creueta (fitxa num. 258) i la 

Roca de les Creus de les Monges (fitxa num. 259), a banda, és clar, del castell de Rocafort 

17% 

11% 

72% 

Sectors econòmics 

Indústria Construcció Serveis
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(fitxa num. 289), el pont gòtic (fitxa num. 257), Santa Maria de Matadars (fitxa num. 262) 

o Santa Magdalena del Pla (fitxa num. 287). 

Els reis francs prenen la iniciativa a partir del segle VIII per assegurar les seves fronteres 

davant les incursions islàmiques. Pipí el Breu (751-768) primer i Carlemany (768-814) 

després, estableixen una zona de frontera defensiva que es coneixerà amb el nom de 

Marca Hispànica. Després d’un primer fracàs a la derrota de Roncesvalles (778), és Lluís el 
Pietós, fill de Carlemany, després de la presa de Barcelona (801) l’encarregat d’organitzar 
els nous territoris, amb la repoblació del territori i l’establiment d’una línia de fortificació. 

A llarg dels segles X i XI es formen els grans dominis eclesiàstics, tant de la Seu de 

Barcelona, com de monestirs, i comencen a enregistrar-se per escrit les donacions, 

consagracions d’esglésies, testaments, vendes. Els orígens del poble cal buscar-los en 

aquesta època, a partir de la primera meitat del segle X. Un primitiu terme anomenat 

Nèspola comprenia els castells de Rocafort, Mura i Talamanca. Però a finals del segle X, se 

separa en els tres termes dels castells esmentats. 

El terme de Nèspola es documenta el 932. L’any 1022 es documenta com a "castell de 
Nèspola que diuen Rocafort", i ja no es torna a trobar el nom antic. Es tractava d’un 
domini comtal amb importants alous. Molt aviat els va adquirir la família que 

s’anomenarà Rocafort i que tingué el castell en alou. 

L’any 976 el comte Borrell ven a Riculf el castell de Nèspola. L’any 984, Unifred, fill o 
nebot de Riculf, compra al comte Borrell un alou al lloc d’Ullastrell (avui Oristell). La 

família Rocafort tingué el domini eminent del castell, tot i que mai s’ha trobat cap acte de 
vassallatge, fins que el 1281 Umbert de Rocafort donà a Berenguer de Sitjar, fill i 

procurador de Pere de Sitjar, ciutadà de Barcelona, el domini del castell de Rocafort que li 

havia venut. 

 

Durant poc més de mig segle, estigué en mans de la família Sitjar. El darrer senyor fou 

Pere de Sitjar, que es casa amb Guillemona, filla de Jaume Nerell, ciutadà de Manresa. 

Pere morí poc abans de l’inici de la Pesta Negra el 1348, i la seva vídua encarregà el 
sarcòfag que hi ha a l’església parroquial de Rocafort, i restaurà la capella del castell. En el 
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testament, la vídua de Pere de Sitjar, deixa el castell al monestir de Sant Benet del Bages. 

Possiblement fou habitat fins la guerra civil catalana de la Generalitat contra Joan II, o una 

mica abans. 

El 1623, Can Vilomara (la casa al costat del pont) és habitada pels jesuïtes i dependrà fins 

el 1767 del Col·legi de Sant Ignasi i els Vilomara aniran a viure a Manresa, a fer de seders 

iniciant la família tèxtil. 

 El nucli del Pont de Vilomara, actual cap del municipi, va néixer al costat del pont 

medieval, que es va construir en el camí ral. Al final del segle XIX s'hi construeixen 

diverses fàbriques tèxtils que van fer engrandir la població, primer provinents de la 

comarca i després d'immigracions de la resta d'Espanya. Com a la resta de poblacions 

regades pel Llobregat, aquestes fàbriques van patir crisis freqüents fins a arribar a tancar 

durant els anys 80 i 90 del segle XX. Des de fa poc, la indústria local s'ha vist ampliada 

amb uns notables centres de recuperació i reciclatge de piles, làmpades i aparells 

domèstics, que han fet fructiferar un nou polígon industrial que està revitalitzant 

l'economia local. 

 Rocafort de Bages, el nucli antic del municipi, està situat a 7 km del Pont de Vilomara, 

dalt d'un serrat amb bones vistes. Moltes cases del poble han estat condicionades per a 

estades de vacances i caps de setmana. 

 L'any 1994 es va agregar al municipi del Pont de Vilomara el sector del Marquet Paradís, 

fins llavors pertanyent a Mura, que comprèn una urbanització i l'antiga església 

preromànica del Marquet o de Santa Maria de Matadars, considerada un dels edificis del 

preromànic català més antic del Bages. El 22 de setembre de 2010 s'inauguren les obres 

de restauració i recuperació d'aquesta església. Amb aquestes obres s'ha recuperat bona 

part del seu esplendor original. Concretament, es va assegurar l'estabilitat estructural de 

l'edifici, la reparació de les cobertes i de les façanes, i es va fer una proposta d'ordenació 

general de l'entorn i la restauració global de l'església. 
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RESULTATS DE L’ESTUDI  

S’han fitxat un total de 344 elements del patrimoni cultural i natural del municipi de Pont 

de Vilomara i Rocafort. Dels cinc àmbits dins els que s’han classificat, en destaquen, per la 

quantitat de fitxes, els elements corresponents a l’àmbit del patrimoni immoble, 

especialment la tipologia d’edificis.  

La importància d’aquest tipus de patrimoni en el context general de Pont de Vilomara i 

Rocafort es pot veure en el percentatge, que arriba al 83% del total. Però si hi ha un 

element que condiciona no només una tipologia, com la d’edificis, o un àmbit (patrimoni 

immoble) sinó la globalitat de la taula, és el de les barraques de pedra seca. Se n’han 
comptabilitzat 167; que significa el 81% de la tipologia. 

 

Els altres àmbits es troben força equilibrats. Però cal remarcar l’àmbit del patrimoni 
natural, però no percentualment, sinó per l’extensió. En aquest àmbit, sobretot pel que fa 

a la tipologia de zones d’interès, el percentatge acostuma a no ser indicatiu, ja que una 

mateixa fitxa pot fer referència a diverses hectàrees de territori o paisatge. La 

importància no recau amb la quantitat d’elements, sinó amb la seva afectació i rellevància 
medi ambiental. El que cal veure és l’espai protegit per un costat i per l’altre l’harmonia 
de creixement històric i evolució continuada.  

En la següent taula es poden observar les dades absolutes i els percentatges tant pels cinc 

àmbits com per les corresponent tipologies: 

 

83% 

4% 

3% 6% 3% 

Àmbits 

Patrimoni immoble Patrimoni moble Patrimoni documental

Patrimoni immaterial Patrimoni natural
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Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre % 

Àmbits Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE 
 

287 83% 
 

100% 

Edificis 1.1 
  

206 72% 

Conjunts arquitectònics 1.2 
  

39 14% 

Elements arquitectònics 1.3 
  

32 11% 

Jaciments arqueològics 1.4 
  

6 2% 

Obra civil 1.5 
  

4 1% 

PATRIMONI MOBLE 
 

14 4% 
 

100% 

Elements urbans 2.1 
  

7 50% 

Objectes 2.2 
  

4 29% 

Col·leccions 2.3 
  

3 23% 

PATRIMONI DOCUMENTAL 
 

10 3% 
 

100% 

Fons d'imatges 3.1 
  

2 20% 

Fons documentals 3.2 
  

7 70% 

Fons bibliogràfics 3.3 
  

1 10% 

PATRIMONI IMMATERIAL 
 

21 6% 
 

100% 

Manifestacions festives 4.1 
  

7 33% 

Tècniques artesanals 4.2 
  

3 14% 

Tradició oral 4.3 
  

3 14% 

Música i dansa 4.4 
  

6 29% 

Costumari 4.5 
  

2 10% 

PATRIMONI NATURAL 
 

12 4% 
 

100% 

Zones d'interès 5.1 
  

12 100% 

Espècimens botànics 5.2 
  

0 0% 

TOTALS 
 

344 100% 344 
 

 

La fredor d’una gràfica no reflexa mai la veritable realitat, però menys encara quan el que 
s’avalua és el patrimoni cultural d’un poble, zona, comunitat o país. La visió que es té avui 
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del patrimoni cultural no és igual a la de fa tres cents anys, ni tan sols a la de fa 30 anys. 

Per tant, el retrat que en fem avui serà discutit d’aquí a un temps. Però tot i així, alguna 
dada sí que se’n pot extreure. Si creiem que el que avui en diem patrimoni cultural és el 
fruit de l’activitat d’una societat en un lloc determinat, durant un període històric, es pot 

relacionar l’anàlisi del present amb la seva evolució temporal. 

Com ja s’ha vist en el capítol corresponent, el tipus d’ocupació d’aquest territori i els seus 
orígens, determinen en bona part, els elements patrimonials que ens podem trobar. Un 

poblament dispers i dedicat bàsicament al treball de la terra, en una zona de secà, no és 

el mateix que una població concentrada dedicada a la indústria. L’evolució demogràfica, 

amb els seus alts i baixos, també determinaran les relacions entre els diferents 

components socials. 

Per tant, aquest gràfic no ens ha de sorprendre, tenint en compte, però, les mancances 

que suposa de vegades quantificar coses més aviat intangibles, que els especialistes ens 

capfiquem en etiquetar. 

PATRIMONI IMMOBLE 

En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament del Pla 

General d'Ordenació Urbana (Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort, 1998). També 

s’han consultat els corresponents arxius i inventaris citats en l’apartat de metodologia, 

especialment l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat i l’Inventari del 

Patrimoni Arqueològic de la Generalitat. Aquests llistats preexistents s’han confrontat 
amb el treball de camp, incorporant o descartant elements segons les característiques de 

cada element.  

 

72% 

14% 

11% 

2% 1% 

Patrimoni immoble 

Edificis Conjunts arquitectònics

Elements arquitectònics Jaciments arqueològics

Obra civil
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En el cas del municipi de Pont de Vilomara i Rocafort, el patrimoni immoble és un clar 

reflex de la seva evolució històrica, des dels inicis fins els nostres dies, en el sentit més 

estricte i literal de l’expressió. 

A l’hora de presentar i analitzar els resultats de la recerca, dins l’àmbit de patrimoni 

immoble hem establert cinc tipologies: 

 Edificis. Es tracta d’edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, 
etnològic, identitari o simbòlic, ja sigui d’ús social, religiós, industrial, militar, etc. 
 

 Conjunts arquitectònics. Diversos edificis que formen un conjunt o estructures 

complexes composades per diversos elements construïts. 

 

 Elements arquitectònics. Poden ser elements rellevants d’un edifici: parts 
singulars d’edificis, elements d’origen arquitectònic que ja no formen part de cap 
edifici; o estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire rural i popular. 

 

 Jaciments arqueològics. Jaciments arqueològics de qualsevol tipus i cronologia. 

Inclou estructures en estat de ruïna. 

 

 Obra civil. Obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

Percentualment, destaquen les tipologies d’edificis amb un 74%, seguit dels conjunts 

arquitectònics, amb un 12% i els elements arquitectònics amb un 11%. Les tipologies amb 

menor percentatge de representació corresponen als jaciments arqueològics i l’obra civil,  

amb el 2% i l’1% respectivament. 

Tipologia d’edificis i conjunts arquitectònics 

Dins d’aquesta tipologia, entesa com a construcció unitària, tant formalment com 
volumètrica, i que inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, 

etnològic, religiós o industrial, s’han inventariat 210 edificis.  

Són el resultat d’un procés social, històric i econòmic que responen a lògiques diverses 
segons cada moment o període. Per tant, trobem una gran varietat de tipologies que a 

continuació pretenem ordenar per a fer una anàlisi més entenedora. 

Dins la tipologia de conjunt arquitectònic, formada per l’agrupació física de diferents 

edificis i elements arquitectònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors 

formals i volumètrics, s’han documentat 35 elements. 

Hi ha una primera etapa històrica molt predominant que és l’edat mitjana. El castell és 
l’element més característic i simbòlic d’aquest període, però també hi trobem el pont o la 
capella del Marquet i la de Santa Magdalena. El treball agrícola predominant durant 
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segles ha produït una arquitectura popular centrada principalment en masies, però també 

una arquitectura relacionada amb el treball, com els molins o les barraques i, sobretot, les 

tines. 

El caràcter medieval de Pont de Vilomara i Rocafort 

La formació del municipi es produeix en aquesta etapa. El mateix nom del municipi és una 

declaració oberta d’intencions. L’edifici més emblemàtic n’és el Castell de Rocafort (fitxa 

núm. 289); per història, per situació i per simbolisme. 

Un primitiu terme anomenat Nèspola comprenia els castells de Rocafort, Mura i 

Talamanca. Però a finals del segle X, se separa en els tres termes dels castells esmentats. 

El terme de Nèspola es documenta l’any 926. L’any 1022 es documenta com a "castell de 

Nèspola que diuen Rocafort", i ja no es torna a trobar el nom antic. 

Es tractava d’un domini comtal amb importants alous. Molt aviat els va adquirir la família 
que s’anomenarà Rocafort i que tingué el castell en alou. L’any 976 el comte Borrell ven a 
Riculf el castell de Nèspola. L’any 984, Unifred, fill o nebot de Riculf, compra al comte 
Borrell un alou al lloc d’Ullastrell (avui Oristell). 

 

La família Rocafort tingué el domini eminent del castell, tot i que mai s’ha trobat cap acte 
de vassallatge, fins que el 1281 Umbert de Rocafort donà a Berenguer de Sitjar, fill i 
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procurador de Pere de Sitjar, ciutadà de Barcelona, el domini del castell de Rocafort que li 

havia venut. Durant poc més de mig segle, estigué en mans de la família Sitjar. El darrer 

senyor fou Pere de Sitjar, que es casa amb Guillemona, filla de Jaume Nerell, ciutadà de 

Manresa. Pere morí poc abans de l’inici de la Pesta Negra el 1348, i la seva vídua 

encarregà el sarcòfag que hi ha a l’església parroquial de Rocafort, i restaurà la capella del 
castell. En el testament, la vídua de Pere de Sitjar, deixa el castell al monestir de Sant 

Benet del Bages. Possiblement fou habitat fins la guerra civil catalana de la Generalitat 

contra Joan II, o una mica abans. 

 

Santa Magdalena del Pla.  

 

Santa Maria de Matadars.  

 

Pont vell 

 

Santa Maria de Rocafort.  

També correspondrien al mateix paisatge històric el Pont vell, que tractem com a obra 

civil, i les església de Santa maria de Rocafort, de Santa Magdalena del Pla, i El Marquet 

com veurem més endavant. 

L’arquitectura popular de les masies 

A l’edat mitjana, el poblament del terme estava constituït principalment per unitats 

d’explotació agrària aïllades. L’explotació d’aquestes terres ha perdurat durant tots 
aquests anys. La distribució d’aquest poblament en masies, cases de pagès i masoveria és 
un reflex de la seva dedicació agropecuària i es manifesta en una arquitectura popular, 
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simple, de llarga tradició i sense gaires floritures que anirà evolucionant amb el pas del 

temps i transformant segons les necessitats de cada moment. 

Les manifestacions presents d’aquesta arquitectura tenen el seu origen en el segle XVI, 
les més antigues. Tot i que documentalment es pot retrocedir fins uns segles abans (ss. 

XIII-XIV) en alguns casos. La tipologia de masies és diversa i amb el pas del temps han anat 

patint transformacions, afegits i supressions. Moltes d’aquestes conserven els seus 
cellers, els cups, les tines o l’era, ara en desús a causa de les noves tècniques agrícoles i 

tecnologies. 

 

Roviralta 

 

Oristrell.  

 

Can Serra de l’església.  

 

El Flequer.  

Es configura en aquests moments l’estructura clàssica de masia, de tres cossos amb 

planta baixa, pis i golfes. La planta baixa dedicada al bestiar i tasques de producció i 

magatzematge d’eines i aliments. A la planta pis, la sala noble o de presentació distribueix 
la resta d’estances i té la llargada i amplada del cos central. Un segon moment de 

transformacions arquitectòniques es donarà durant el segle XVIII, sens dubte motivat per 

una etapa de bonança econòmica. A part de l’ampliació de masies o reestructuracions 
internes també es construeixen noves edificacions, tal i com es mostra en diverses llindes. 

S’han documentat masies, de característiques molt heterogènies, en quan a arquitectura, 

dimensions i estat de conservació. 
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D’entre les històricament més importants en base a la seva economia i possessió de 

terres trobem el Ca n'Oristrell (fitxa núm. 155), Can Roviralta (fitxa núm. 220), Can Serra 

de l'Església (fitxa núm. 178), El Flequer (fitxa núm. 157), el Mas del Pont (fitxa núm. 

219), o El Prat (fitxa núm. 217). D’aquest grup El Flequer i el Mas del Pont s’han 
abandonat, així com el Mas Casajoana (fitxa núm. 160), o el Mas Ventaiol (fitxa núm. 

159), o la Casa Nova de Sant Jaume (fitxa núm. 128). Quan s’abandonen és l’inici del seu 
ensorrament més o menys ràpid. Quan l’ensorrament ja és gairebé definitiu es 
converteixen en jaciments arqueològics. 

Les barraques de pedra seca 

La pedra seca és el nom que pren un tipus d'arquitectura tradicional popular on la pedra 

s'utilitza en sec, és a dir, sense cap mena 

de morter, argamassa o material d'unió 

entre les diferents peces. En aquest 

tipus d'arquitectura les peces es van 

encaixant pel seu propi pes, presentant 

tipologies constructives molt diverses. La 

construcció en pedra seca és un mètode 

senzill i relativament ràpid, basat en 

materials locals, sovint pedres de rebuig 

dels propis camps de conreu, i es realitza 

fonamentalment a mà. Això ha permès 

un aprofitament racional dels recursos 

de cada territori i la seva integració en el 

paisatge. 

La pedra seca és un dels principals 

elements estructuradors dels paisatges 

rurals de Catalunya, de la conca 

mediterrània, així com també de molts 

racons del planeta, i constitueix un testimoni d'una activitat humana ancestral que ha 

modelat -i modela- un tipus determinat de paisatge: el paisatge de la pedra seca. Als 

paisatges de la pedra seca en conjunt i a l'arquitectura de la pedra seca en particular se li 

atribueixen arreu valors estètics, històrics, simbòlics i ecològics que van més enllà de la 

seva funció pràctica original. 

El patrimoni de la pedra seca ha anat disminuint en les darreres dècades amb el 

progressiu abandó de l'activitat agrícola i ramadera i amb la modernització del sector, que 

considera que els tradicionals bancals ja no són aptes per a una producció mecanitzada.3 

                                                           
3
 http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/presentacio.php 
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Barraca del El Pla del Riu.  

 

Barraca de Vinya de Can Serra.  

Barraca de vinya de Can Riera.  Barraca de vinya de Can Riera.  

Barraca dels 3 colls.  

 

Barraca del Torrent del Flequer. 

  

A Pont de Vilomara i Rocafort, vinculat al paisatge i al tipus d’explotació, s’han conservat 
una gran quantitat de barraques aïllades, unes destinades o aixecades durant l’expansió 
de la vinya i d’altres relacionades amb l’explotació de petites pedreres. La seva cronologia 
és incerta i difícil de documentar, algunes però poden ser bastant recents. En qualsevol 
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cas, majoritàriament serien del segle XIX o XX. El seu estat de conservació acostuma a ser 

força dolent, a causa del seu abandonament. 

S’han documentat 167 barraques, un 28,1% més de les que hi havia documentades per 

l'Observatori del Paisatge de Catalunya dins el projecte Wikipedra. El seu estat de 

conservació és molt heterogeni. Són construccions en desús, que no tenen manteniment i 

pateixen amenaces de tota mena: climatològiques, creixement de la vegetació, 

vandalisme i mals usos. Un dels mals usos detectats és per part de caçadors, que treuen la 

pedra del caramull (és la que tanca la volta) per què el fum del foc que fan a dins pugui 

sortir. El problema és que quan acaben o marxen no la tornen a posar a lloc. El 

creixement exagerat de pi blanc després d’alguns incendis importants, fa que la majoria 

de barraques restin no visibles.   

La tipologia majoritària de les barraques de Pont de Vilomara i Rocafort són petites, de 

planta circular, amb llinda simple o doble, de poca alçada, amb l’entrada orientada a 
migdia o a sud-est i amb algun armari o tinell a l’interior. Acostumen a estar alçades sobre 
la roca natural. 

L’arquitectura religiosa 

El patrimoni immoble de caràcter religiós, adquireix a Pont de Vilomara i Rocafort una 

gran importància, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. La quantitat d’esglésies, 
capelles i ermites és una radiografia històrica, social i de pensament de la població, que 

durant molts segles ha viscut sota la influència moral, espiritual i econòmica de l’Església. 

L’origen romànic de l’arquitectura religiosa a Pont de Vilomara i Rocafort es manifesten 

en l'església de Santa Maria de Matadars (fitxa núm. 263), i en l’església de Santa Maria 

de Rocafort (fitxa núm. 288) i en Santa Magdalena del Pla (fitxa núm. 287). La capella de 

Sant Pere d’Oristell (fitxa núm. 283) tot i estar documentada en el segle XIII, les 

transformacions posteriors no permeten identificar els elements constructius més antics. 

L’aspecte final és el que li conferí la darrera reforma en el segle XIX. També tenim la 

capella de Sant Romà (fitxa núm. 292), dins la propietat de la Roviralta. Els orígens de la 

capella cal situar-los en el segle XIV. 

Finalment, l’església parroquial és la més moderna, construïda en el segle XIX, amb el 

naixement i expansió del barri situat al costat de la fàbrica. Es tracta de l’església de la 
Mare de Déu de la Divina Gràcia (fitxa núm. 331). 

L'església de Santa Maria de Matadars o del Marquet, anomenada així per trobar-se al 

costat de la masia del Marquet, consta en l'actualitat de dos elements diacrònics: d'una 

banda, la capçalera preromànica, formada per una nau de planta rectangular i dues 

capelles laterals (els dos braços del transsepte), i de l'altra, la nau romànica que 
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tradicionalment s'ha datat del segle XI i que es va adaptar a la capçalera original amb una 

notable desviació cap al nord-est.  

 

Sta. Maria de Rocafort.  

 

Sant Pere.  

 

Sant Romà.  

 

Església parroquial.  

La capçalera, que correspon molt probablement a una primitiva església de tres naus, és 

força original i complexa. Està compartimentada en dos petits santuaris o absis de planta 

trapezoïdal (un de tercer, el de migdia, fou mutilat posteriorment) i un espai central, que 

constitueix el creuer, comunicats entre si mitjançant arcs de ferradura. El santuari central, 

constituït pròpiament en absis, sobresurt notablement dels laterals, que es disposen al 

flanc a manera de transsepte. Tot aquest sector es cobert amb voltes de canó. Al lloc que 

correspondria al creuer hi ha un cos sobresortint a manera de cimbori allargassat, sense 

cap connexió interna amb l'edifici. L'element més destacat del conjunt són els dos arcs de 

ferradura que comuniquen l'absis central amb el creuer, i el creuer amb la nau. Són molt 

ultrapassats, amb encongiment manifest dels muntants i amb les pedres de l'arc 

disposades radialment. També són de ferradura els dos petits arcs que comuniquen el 

creuer amb les capelles laterals, i la finestra de l'absis principal. 

La nau romànica, coberta amb volta de canó sobre dos arcs torals, és d'aparell més 

regular i escairat, i es va adaptar al segle XI a aquesta capçalera antiga, amb una notable 

desviació vers el NW. La façana de ponent té un portal de punt rodó, amb un senzill arc 
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de pedres en disposició radial, una finestra en forma de creu al damunt i les restes d'una 

petita espadanya. 

A l'interior, entre el darrer arc toral i la capçalera hi ha restes de pintures murals a la 

volta, formades per unes caselles dins les quals hi ha unes estilitzacions vegetals, molt 

semblants a les de Sant Pere de Vallhonesta (Sant Vicenç de Castellet), i que devien 

decorar tota la nau. La seva cronologia és discutida, però tot i que se les ha volgut fer 

contemporànies de la nau, semblen molt més tardanes. 

L’església de Santa Magdalena del Pla estava dins l’antic terme del castell de Rocafort, al 
lloc conegut com Vilomara, com una capella rural, dedicada a Santa Maria. Durant uns 

segles fou propietat del monestir de Sant Benet de Bages. El lloc de Vilomara (Villa 

Amara)es documenta per primer cop l’any 982. Quan Llop Sanç entra de monjo a Sant 
Benet de Bages, l’any 1077, l’església ja existia. La donació que en aquell moment fa, es 
confirma el 1118, en la donació d’ Ermessenda, vídua de Berenguer d’Ulció, i Elisenda, 
filla seva. 

L’església apareix sovint en documents del segle XIII amb el nom de Santa Maria del Pla. 

Després oscil·la entre Santa Maria i Santa Magdalena; i, finalment, s’imposa el darrer. 

L’arquitectura industrial 

L’evolució de la població al municipi del Pont de Vilomara, està estretament lligada a la 

vida fabril. Entre finals del segle XIX i principis del segle XX es construeixen dues fàbriques 

de filats i teixits de cotó conegudes amb el nom de "més amunt", propietat de la casa 

Jover i "més avall", propietat la casa Regordosa. Els antecedents s’han de buscar en les 
escoles de filadores que Carles III va ordenar crear l’any 1786. Una nota, citada per 
Miquel Ballbé parlant de les fàbriques diu: "En el mes d’agost, en el lloc de Mura, de 
Manresa, es troben dues escoles de filats de la llana establertes per en Miquel Vinyals i 

Francesc i Josep Galí. Despeses que corren al seu càrrec. Que el mateix any es crearen 

dues de noves a Talamanca i una altra a Rocafort. Especifica que la construcció de l’edifici 

per a l’escola de Rocafort va costar 570 lliures, moneda de Catalunya".  

Els projectes de construcció de la primera fàbrica, “de més avall” van iniciar-se l’any 1841. 
Joan Bautista Vilaseca va fer un establiment en favor d’Antoni Jover i Sans i de Marià 
Regordosa i Casas, al Pla de Roques de Santa Magdalena, en els terrenys de l’Heretat del 
Pont i així poder construir una presa i un canal. El permís de construcció els va arribar un 

any després de l’Ajuntament de Manresa. Les obres comencen el 22 de gener de 1843. 
Per altra banda, durant l’any 1845 en plena construcció de la fàbrica, de dos edificis 

simètrics de dues plantes, separats per un mur mitger.  Vilaseca, propietari de l’Heretat 
posa un plet que fa aturar les obres i que acabarà partint  la propietat i la fàbrica. La 

primera, ubicada al nord tenia l’edifici amb el terreny del voltant. Anirà a parar a mans de 
l’Antoni Jover; la segona part de la fàbrica, ubicada a migdia, també tindrà una casa i un 



       Mapa del patrimoni cultural i natural  de Pont de Vilomara i Rocafort  (el Bages)       

Memòria tècnica | 38  

hort adquirit al senyor Isidre Payà. Això no obstant, els dos propietaris gaudiran a parts 

iguals l’aigua, el carcabà i el canal. A més a més a mitges hauran de construir de nou el 
pont del Pla de les Roques per a poder passar-hi un carro i una carretera per anar de 

Manresa fins a les fàbriques o mantenir la que ja existia. 

L’any 1848 les màquines ja estaven en funcionament. La gent venia a treballar del mateix 

municipi i Rocafort, de Mura, Talamanca i Manresa. 

 

El 17 de gener de 1902 una caldera de vapor de la fàbrica d’Antoni Jover, explota i hi 
moren dotze persones que estaven treballant ambdues fàbriques. Hi haurà més de 

quaranta ferits. L’explosió van ser tant gran que un noi que estava en aquells moments en 
el pati de la fàbrica Regordosa, va rebre l’impacte d’un maó i va morir a l’instant. Moren,  
Joan Clapers, Pere Casas, Manuel suñer, Enric Pla i Àngela Sellarés a la fàbrica Jover. 

Àngela i Antònia Musterni, Josefa Giralt, Àngela Ballbè, Maria Prunés, Francesca Caellas i 

Josefa Casablanca a la fàbrica Regordosa Hermanos. 

El poble sencer i dels voltants es van abocar a prestar auxili a les famílies damnificades. Al 

març del mateix any, Pere Regalado Jover i Martínez va vendre la seva part a Romà 

Regordosa i Soldevila, propietari de la segona fàbrica. 

El 24 d’octubre de 1928, es va produir un incendi, amb pèrdues molt importants. Els 
propietaris, llavors Torres-Regordosa i la casa arrendatària Indústries i Magatzems Jorba, 
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S.A. després de passar un acord, la reconstrueixen. Arribarà a tenir 150 teixidors  i 8.500 

pues de filatura de cotó. Arribat l’any 1966 Romà Torres i Regordosa ven la totalitat a 

Indústries i Magatzems Jorba, de Manresa. 

L’any 1920 es construeix la fàbrica “Manufactures Quera S.A.”, coneguda també amb el 
nom de “fàbrica nova”, a la part alta del poble. Però malgrat donar feina a unes cent 
persones i amb més de 500 pues de cotó, la crisi tèxtil la va obligar a tancar, tot i que es 

va mantenir amb el nom de TUSA fins els anys 1980. 

L’arquitectura de la vinya: les tines. 

Si per una cosa destaca i és 

conegut el municipi del Pont de 

Vilomara i Rocafort, conjuntament 

amb els seus veïns de Mura i 

Talamanca, és amb la presència de 

tines. El Bages està organitzat a 

l’entorn d’un pla central d’entre 
200-300m d’altitud tancat per un 
seguit de serralades; 

concretament la serralada de Sant 

Llorenç del Munt marca un 

territori muntanyós que domina 

les anomenades Valls del 

Montcau, un espai excepcional i 

singular en el qual una geografia 

difícil es barreja amb els testimonis 

d’una intensa activitat humana. Es 
tracta d’un territori emmarcat en 
el Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i l’Obac, que comparteix 

espai amb els municipis de 

Talamanca, Mura, El Pont de 

Vilomara i Rocafort, Navarcles i 

Sant Fruitós de Bages. Els tres primers municipis destaquen per concentrar un important 

nombre de tines enmig de les vinyes.  

El paisatge actual és fruit d’un llarg procés. L’any 1985 es produí un gran incendi que 

cremà el bosc. La regeneració massiva de pi  blanc descontrolada, natural o amb ajuda 

antròpica, ah produït el paisatge actual. Però a principi del segle XIX era una extensa àrea 

de vinya. Una es tocava amb l’altre. Per adequar l’orografia al conreu de la vinya es va 

Il·lustracions de Jordi Ballonga. Plafons  de la Diputació de 

Barcelona al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
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aterrassar el sòl amb marges i feixes de pedra seca. També es van construir barraques i 

tines per facilitar la tasca de la verema. La importància del cultiu de la vinya es fa evident, 

fonamentalment, en la presència de tines a totes les cases i també en mig de les vinyes. 

La tradició vitivinícola al Bages ha marcat les diferents etapes històriques així com 

l’evolució dels municipis de la zona, des del segle XI fins el XIX. Al segle XIV són moltes les 
referències de tines i folladors al costat de les bótes a quasi totes les cases i cellers de la 

zona, i la tina apareix per primera vegada a documents a la zona del Bages durant el segle 

XIV. El paisatge de la zona es va transformar dràsticament per a condicionar-lo a la gran 

demanda de vi de l’època. 

 

Il·lustracions de Jordi Ballonga. Plafons  de la Diputació de Barcelona al Parc de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac. 

El patrimoni format per les tines del Pont de Vilomara forma part del conjunt de les valls 

del Montcau, a la comarca del Bages. Destaca pel seu interès històric, cultural, etnològic i 

social. Com el propi decret de declaració de BCIN remarca4, es tracta d'un patrimoni únic i 

singular vinculat amb una zona paisatgística que s'ha caracteritzat històricament per 

l'explotació de la vinya, fonamentalment als segles XVIII i XIX, però documentada des de 

l'edat mitjana.  

La construcció de tines al costat del camp de vinyes va ser la solució dels pagesos als 

problemes de transport durant la verema ,en aquest àmbit muntanyós, i a la necessitat 

d'una fermentació homogènia. Amb aquest sistema, la verema començava a la vinya. 

Tallant el raïm i dipositant-lo a la part superior de la tina, sobre el brescat (conjunt de 

fustes travesseres), on una persona o més aixafaven el raïm amb els peus. El suc que en 

sortia, el most, s'escolava a través del brescat i es dipositava al fons de la tina, on 

fermentava i es convertia en vi. Generalment les tines es feien en llocs amb desnivell per 

tal que a la part inferior es pogués obrir la boixa (una pedra amb un forat que travessava 

el mur) i treure el vi, que després es guardava en botes. Les tines solien ser de forma 

cilíndrica. L'entrada es feia per la part superior de l'edifici, que era de pedra seca, mentre 

                                                           
4
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7642, de 14 de juny de 2018. 
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que la part inferior (que contenia els cups de les tines) era de pedra i morter de calç i 

estava folrada interiorment amb rajoles de ceràmica envernissada de color vermell. Entre 

els murs i la coberta s'estenia el voladís, fet amb pedres més planes disposades 

horitzontalment i sobre les quals descansava la coberta de cúpula feta amb el mètode 

d'aproximació de filades, amb una capa de sorra i pedruscall a sobre. És habitual trobar al 

costat de les tines barraques de pedra seca amb coberta de falsa cúpula, on es guardaven 

eines i botes, així com premses, de les quals es conserva alguna base de pedra. 

Normalment les tines es disposaven en grups de 4, 5 o fins i tot 8 o 9, ja que així eren 

menys vulnerables i es facilitava la feina dels traginers. D'altra banda, també és probable 

que diversos parcers s'ajuntessin per construir-les i que cadascun en fes servir una. A més 

de les tines i barraques, els pagesos van aixecar parets de pedra seca a les vessants de les 

muntanyes per fer les feixes per plantar la vinya, i canals de drenatge o desguàs perquè la 

pluja no fes malbé les feixes.  

 

Il·lustracions de Jordi Ballonga. Plafons  de la Diputació de Barcelona al Parc de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac. 

Cronològicament, les tines excavades a la roca daten de l'edat mitjana, mentre que les 

folrades amb cairons envernissats es van fer a partir del segle XVII (Ballbé, 1993). 

L'apogeu de la vinya al segle XVIII obliga a construir més tines a l'exterior de les cases, 

probablement utilitzades per parcers, mentre que les interiors de les cases eren dels 

amos.  

L’expansió dels segles XVIII i XIX es dóna quan la fil·loxera afectà les vinyes franceses el 
1863, i la demanda de vins catalans augmentà. Però a partir de 1892, començà a afectar 
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la nostra zona. Tot i què es plantaren algunes vinyes amb peu americà, que va mantenir el 

conreu de la vinya fins a la industrialització, no tornaria a ser mai més un conreu 

important, abandonant-se progressivament les feixes. 

Tipologia de conjunt arquitectònic 

Dins la tipologia de conjunt arquitectònic, formada per l’agrupació física de diferents 

edificis i elements arquitectònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors 

formals i volumètrics, s’han inventariat una sèrie de tines que hem comentat en l’apartat 
anterior. Però també hi ha un element prou important com per ser ressenyat 

independentment, ja que es tracta del nucli de Rocafort, que dóna lloc al municipi i que 

manté el seu caràcter arquitectònic i urbanístic (fitxa núm. 318). 

Rocafort de Bages és el nucli antic del municipi, situat en un massís rocós al nord-est del 

terme municipal i envoltat d’un paisatge agrest i rocós. Està delimitat en bona part per la 
Riera de Nespres (actual riera de Mura) i a un quilòmetre del castell que dóna nom al 

nucli i que en fou l’origen. 

 

La construcció més destacada del conjunt és l’església dedicada a Santa Maria, d’origen 
romànic. És possible que la capella originària romànica pertanyés al mas de Can Serra de 

l’església. Estava dins l’antic terme de Néspola primer, i del castell de Rocafort després; al 
lloc que s’anomenava Palau Aveza. Inicialment apareix com a sufragània, però aviat 
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adquireix la categoria de parròquia que encara conserva. Fou una fundació comtal, i era 

propietat dels senyors del castell fins que aquest passà a mans del monestir de Sant 

Benet de Bages. 

Actualment el carrer Montserrat, que canvia el nom a carrer Major, a partir de la plaça 

Gran, travessa el nucli i uneix la carretera BV-1224, que mena al Pont de Vilomara, amb el 

camí de Mura, de factura relativament recent, ja que abans la circulació rodada acabava 

davant la masia de Can Serra de l’Església. Aquests carrers es converteixen, doncs, en 
l’arteria principal del nucli.  La línia que marca el carrer Montserrat amb el Camí del Prat 
també explica l’evolució de Rocafort, ja que des d’aquí cap a ponent, les terres pertanyien 

al Prat i cap a llevant llevant a Can Serra. Segons la documentació de la casa el propietari 

de Can Serra, ens explicava que les cases del carrer  Major que miren a llevant es van 

construir al segle XVIII, al voltant de 1780, i les que miren a ponent, cent anys després. 

Aquests són els principals carrers del nucli; però també trobem el carrer Montcau que és 

una variant del carrer Montserrat i el carrer de les Roques, que en direcció sud mena a les 

finques de Cal Tinet i Les Grauetes. 

Tipologia d’element arquitectònic  

Dins d’aquesta tipologia formada per elements rellevants d’un edifici o parts d’un conjunt 
o d’un edifici que per sí mateix té prou valors com per destacar-lo o estructures 

arquitectòniques de menor entitat, de caire rural i popular i que testimonien activitats 

econòmiques, de caire industrial, artesanal o agropecuari, s’han inventariat 31 elements.  

Segons els usos a què anaven destinats aquests elements els hem classificat en cinc grups: 

A. Elements arquitectònics relacionats amb activitats econòmiques: forns de calç,  

teuleries, entre d’ altres. 

B. Elements arquitectònics relacionats amb l’abastiment d’aigua: fonts, pous, basses, 

canalitzacions o cisternes. 

C. Elements arquitectònics de caràcter religiós: padrons o creus. 

D. Elements arquitectònics de caràcter estructural: rellotges de sol. 

Dins la primera categoria d’aquesta classificació; elements arquitectònics relacionats amb 
activitats econòmiques tradicionals s’han inventariat quatre forns de teules o teuleries: 

 Forn de ca n'Arbocet (fitxa núm. 179)  

 Forn de Can Flequer (fitxa núm. 185)  

 Forn de La Serra de Pungrau (fitxa núm. 212)  

 Forn d'obra de la Casa Nova de Sant Jaume (fitxa núm. 127)  
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La majoria de grans cases de pagès havien tingut el seu propi forn per a la  construcció, en 

un indret el més proper possible, amb accés a llenya, aigua i argila. Les cases que no en 

tenien, compraven el material a les teuleries més grans. 

L'estructura d'aquest tipus de forn pre-industrial consisteix bàsicament en una cambra de 

cocció al pis superior i una cambra de combustió, anomenada també cambra de foc o 

fogaina situada al nivell inferior, a la qual s'hi accedeix arran de terra. Normalment són de 

planta rectangular o circular, amb un pilar cilíndric, o troncocònic, central. Dins de la 

cambra de combustió, hi ha la graella,  formada per petites obertures o xemeneies 

excavades, que comuniquen amb la cambra de cocció, situada al damunt mateix, i que és 

l' indret on es col·loquen les peces per coure. La cambra pot ser de dos tipus: tancada i 

llavors es diu que la cuita és reduïda (és a dir que no hi ha gairebé oxigen). Això dóna 

peces de color gris o negre. O bé oberta, és a dir que la cuita és oxidada (que vol dir que 

hi ha més oxigen que el necessari per a la combustió) i per tant les peces agafen un to 

vermellós. 

També s’han detectat dos forns de calç:  

 Forn de calç del Torrent de la Santa Creu (fitxa núm. 194). 

 Forn de calç de Can Serra (fitxa núm. 204). 

Els forns de calç o olles de calç són construccions tradicionals que es troben arreu de 

Catalunya. Fets de pedra i de fang, al seu interior es feia una combustió de llenya per a 

obtenir calç. Antigament la calç era un material molt necessari per a la construcció per a 

fer el morter, barrejant aigua i  sorra, i per a arrebossar les façanes i emblanquinar les 

cases. També servia a impermeabilitzar les cisternes i els safarejos així com per a 

desinfectar i també tenia un ús agrícola per a ensulfatar les plantes contra les plagues. El 

procés de transformació de la pedra en calç es feia per combustió, mitjançant un forn de 

forma rodona fet dins la terra o la roca. Es necessitaven temperatures entre 800°C i 

1000ºC perquè el carbonat càlcic s'alliberés de l'anhídrid carbònic i passés a òxid de calci. 

Però per a aconseguir aquest procés es necessitava una preparació llarga i feixuga. 

Aquestes tasques duraven al voltant d'uns tres mesos i començaven entre el gener i el 

febrer, quan les feines agrícoles eren més escadusseres. 
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Forn de La Serra de Pungrau.  Forn de Ca n’Arbocet.  

Forn de calç del torrent de la Santa Creu.  Església parroquial.  

Primer de tot, es necessitava combustible, que s'obtenia desbrossant el bosc. El següent 

pas era arrencar la pedra amb pics, maces, martells, escodes i malls. Després es 

transportava la pedra i els fogots amb els carros o mules fins al forn. Aquest s'omplia 

posant de forma circular les pedres depenent de la seva mida: a baix les més grosses i a 

dalt del curull les més petites. A la part inferior es deixava una finestra o boca per 

introduir-hi els feixos de llenya amb una mena de forca anomenada gavell. S'encenia el 

foc i es deixava encès els dos primers dies amb una faixa destapada que es tapava a poc a 

poc. Es sabia que el forn era cuit quan sortia flama blanca i les pedres es posaven 

vermelles. Un cop fredes les pedres eren blanques. Quan començava l'encesa, ja no es 

podia parar fins que el mestre calcinaire deia que la pedra era ben cuita. Calien de dotze a 

quinze dies de cuita per deixar la pedra a punt; i després vint dies més per refredar-se. 

Aquesta calç viva s'apagava tirant aigua, essent convertida en hidrat de calç o calç morta. 

Passat aquest temps ja era a punt per desenfornar i transportar la calç en carros a la seva 

destinació per al seu ús.  

Generalment es feia un forn de calç quan hi havia necessitat de producte, i no sempre era 

comercialitzat, sinó que cada casa se'n feia un i s'abandonava després de ser utilitzat. 

Tampoc era necessari que estigués situat a prop d'una pedrera de calcària, ja que 

normalment es trobaven pedres d'aquest tipus escampades dins el bosc, al peu dels 

camins o a les rieres. 
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Finalment, en aquest apartat inclouríem l’era del mas Arbocet (fitxa núm. 291), situada 

uns 25 metres al nord-est de la masia, al costat d'un camí i en una zona més elevada. És 

de planta oval, d'uns 20 metres de la part més ampla i 15 del costat curt; amb uns 240 

metres quadrats de superfícies, en part enrajolada i en part empedrada. Un mur de pedra 

seca l’envolta i fa de contenció del marge.  

Així com les restes de la premsa del castell de Rocafort (fitxa núm. 205). Està excavada en 

una codina emergent del terra, de roca sedimentària, amb una superfície més o menys 

plana d’uns quinze metres quadrats. Al voltant colgats de terra i fullaraca hi ha els 

diferents forats o encaixos que permetien subjectar les bigues i palanques per tal 

d’efectuar la pressió necessària per extreure el vi. Per la part de sota, arran de camí hi ha 
una estructura parcialment murada de planta rectangular. 

Premsa del castell.  

 

Rellotge de sol, església de Santa Maria. Rocafort.  

 

Rellotge de sol canònic.  Era de ca n’Arbocet.  

 

De la segona categoria, s’han inventariat 16 elements arquitectònics relacionats amb 

l’abastiment d’aigua, entre basses, cisternes, dipòsits, pous o canalitzacions. El grup més 

gran correspon a 7 aljubs. Aquestes estructures estan estretament lligades al territori i 

denoten un coneixement acurat i exhaustiu de l’entorn físic de la gent que les van 
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construir.  El seu emplaçament està pensat per a la captació d’aigües, ja sigui a partir del 
desviament mitjançant canals excavades al terra, a la roca  o bé obrades amb maó. 

Pel que fa a les fonts, n’hi ha moltes que s’han perdut, s’han malmès o colgat de forma 
intencionada o accidental. D’altra banda moltes s’han assecat de forma natural o per el 
trencament de les mines que les alimentaven. L’aigua també ha estat durant molts anys 

un element vital per l’oci de la comunitat i moltes fonts servien per fer trobades socials o 

per recuperar forces del camí, quan els trajectes es feien a peu. Cal mantenir les que no 

s’han perdut i fer els possibles per recuperar-ne d’altres.  

En aquest apartat hem inventariat les següents fonts: 

 Font de Ca n'Oliva (fitxa núm. 192). 

 Font de Can Lleonart (fitxa núm. 214). 

 Font Vella (fitxa núm. 180). 

Pel que fa a la resta d’elements, es tracta de 3 basses, un safareig i 3 dipòsits o cisternes.  

El tercer conjunt d’aquesta subdivisió corresponen a un grup d’elements de caràcter 

devocional i de béns relacionats amb les manifestacions de religiositat popular: 

 Padró (fitxa núm. 270). 

Els elements arquitectònics de caràcter estructural inventariats són cinc rellotges de sol i 

una llinda. Destaca un rellotge de sol canònic a la façana de l’església de Santa Maria de 

Rocafort. Els rellotges canònics no mesuraven les hores com les entenem ara, sinó que 

mesuraven els moments rellevants dels eclesiàstics. Normalment estaven encarats a 

migdia, amb el gnòmon perpendicular i amb les línies que assenyalaven l’hora Tèrcia, la 

Sexta, i la Nona segons la regla de Sant Benet. Seguint aquesta norma, les altres ratlles 

podien ser afegides posteriorment per donar una aparença de rellotge vertical: 

 Rellotge de sol canònic de Santa Maria de Rocafort (fitxa núm. 272) 

Els altres quatre rellotges de sol són del tipus vertical declinant. En destaca el de l’església 
de Santa Maria de Rocafort, que fou restaurat l’any 1995 per Josep Mollar. A excepció del 

de la Roviralta, els altres tres figuren a l’inventari de rellotges de sol dels Països Catalans, 

de la Societat Catalana de Gnomònica. 

 Rellotge de sol de Cal Mestre (fitxa núm. 273);  

 Rellotge de sol de Can Guañabens (fitxa núm. 274). 

 Rellotge de sol de Santa Maria de Rocafort (fitxa núm. 636);  

 Rellotge de sol de la Roviralta (fitxa núm. 335). 
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Tipologia de jaciments  

Per documentar el patrimoni arqueològic de Pont de Vilomara i Rocafort s’ha partit de 
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC) del Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya i del propi Pla General d'Ordenació Urbana Municipal de Pont 

de Vilomara i Rocafort. 

Dins d’aquesta tipologia, on s’inclouen els restes o vestigis del passat de qualsevol tipus 

de cronologia i estructures en estat de ruïna, s’han inventariat 6 jaciments. Cal afegir-hi 

els quatre elements que s’han documentat com a edificis o obra civil, però que també 
formen part de l’inventari del patrimoni arqueològic de la Generalitat. Es tracta dels casos 

de l’església de Santa Maria de Matadars (fitxa núm. 263), el castell de Rocafort (fitxa 

núm. 289), l’església de Santa Magdalena del Pla (fitxa núm. 287), i el Pont vell (fitxa 

núm. 300). 

Precisament a les excavacions de l’església de Santa Maria de Matadars, es van evidenciar 

diverses etapes d’ocupació. Les primeres fases corresponen a l’època romana, que 
correspondrien a una vil·la. En els estrats de fundació de l'església van aparèixer materials 

ceràmics de filiació romana; fora de context hi havia ceràmiques comunes de la 

Tarraconense o de procedència itàlica i africana, així com restes d'opus signínum, tègula i 

lateri. A l'exterior del mur sud de l'església es va localitzar la cantonada d'un lacus revestit 

d'opus signínum, molt malmès per la inclusió posterior d'una tomba medieval. També cal 

destacar un conjunt de ceràmiques grises de pastes molt ben depurades amb decoracions 

geomètriques, corresponents a final de l'Antiguitat Tardana o Alta Edat Mitjana i és 

possible que corresponguin a aquest moment (segles VII-VIII) dues sitges amortitzades en 

el moment de construcció de l'església preromànica. 

Les etapes, que abasten la resta de jaciments, van des d’època medieval fins l’edat 

moderna. Ja que, segons el Plec de prescripcions tècniques (pàg. 13), si un mas o edifici es 

troba molt enrunat sense possibilitat de reconèixer l’alçat a simple vista i no conserva el 
sostre, cal classificar-lo com a jaciment arqueològic. A Pont de Vilomara i Rocafort es pot 

aplicar a: 

 Ca n'Arbocet antic (fitxa núm. 267) 

  Mas Donzell (fitxa núm. 277) 

Pel que fa als jaciments d’època medieval, es tracta de dues necròpolis de tipus cista: 

 La Creueta (fitxa núm. 258) 

  Solana del racó de les monges (fitxa núm. 259) 
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En terres del que fou el mas Casajoana, ara convertides en urbanització, en el camí que 

anava del mas Roviralta a Rocafort hi havia una gran pedra, originàriament emplaçada de 

manera horitzontal: Roca de les creus de Casajoana (fitxa núm. 259). Servia de fita 

termenal en una cruïlla de camins rurals. Restava oblidada de la memòria popular i 

colgada per la vegetació. Després de l'incendi de 1985 que també l'afectà, quedava a la 

vista i desprotegida. 

 

 

La Creueta.  Jaciment del Pont.  

Ca l’Arbocet antic. Solana de les monges.  

 

El bloc és cobert d'una quarantena de creus gravades i d'altres grafismes, tots 

profundament gravats sobretot en el seu sector central, que apareix sobrealçat. Les seves 

dimensions són de 380 cm de llargada, 130 cm d'alçada i 60 cm d'amplada. El material de 

suport és pedra sorrenca. En el conjunt de gravats hi apareixen dues dades (1775 i 1802), 

37 creus de diferents tipus (llatines, gregues), 6 cassoletes i 5 depressions longitudinals. 

Es tracta d'un exemple, com a mínim contrastat des del s. XVII ja què unes escriptures de 

1635 i també de 1695 esmenten el bloc de pedra del terme, del que eren des de època 

medieval els blocs termenals emprats com a punt de referència de propietats, vies o 
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termes municipals. Tanmateix, la simbologia cruciforme apareix des d'antic als documents 

catalans (segle XI), com a senyal delimitadora de límits parroquials o de propietats. 

Pel que fa al pont vell, tot i que en la bibliografia es parla d’una primera construcció 
romana, el cert és que les excavacions no detectaren cap element anterior al segle IX. 

Amb el nom de Pont de Vilomara (fitxa núm. 257), la Carta arqueològica defineix la 

ubicació d’una sèrie de forats rodons excavats a la roca situats després de travessar el 
pont gòtic, 50 metres aigües avall. En un aflorament rocós a tocar del cabal d’aigua. Són 

16 o 17 forats, d’uns 20 cm de diàmetre i 8 cm de profunditat, formant dos rengles 

asimètrics. La manca de més dades en dificulta la seva interpretació. Per a alguns, es 

podria tractar del lloc on s’aixecarien els pals o cabirons de suport d’una primitiva palanca 
o torre de fusta.  

També s’apunta la possibilitat que fos una resclosa. Però la possibilitat més factible és 

que es tractés d’una passera de fusta, anterior al pont actual, o relacionada amb la 
construcció del pont. 

Tipologia d’obra civil 

Finalment, dins de la darrera de les tipologies del patrimoni immoble, que inclou obres 

d’enginyeria de caràcter públic o comunal, s’han inventariat 4 elements. La majoria d’ ells 
relacionats amb vies de comunicació, ja sigui inventariant els ponts o l’itinerari i 

relacionats amb una activitat econòmica i industrial que va tenir un paper molt important 

entre mitjans del segle XIX i mitjans del XX. 

El municipi es troba ubicat en una zona de pas obligat entre la costa i la Catalunya central, 

el riu Llobregat és alhora la principal arteria de sud a nord, que ha motivat la construcció 

del pont vell per travessar-lo: 

 Pont Vell (fitxa núm. 300). 

 Camí Ral (fitxa núm. 324). 

En aquest apartat hem inventariat dos elements relacionats amb l’aigua. Aquest cop és 
l’aigua la que circula per ells: 

 Resclosa i canal (fitxa núm. 304). 

 Resclosa de Can Serra de l’Església (fitxa núm. 299). 
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PATRIMONI MOBLE 

Dins d’aquest àmbit hem pogut classificar 14 elements del patrimoni de Pont de Vilomara 

i Rocafort que s’adapten a les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, 

objectes i col·leccions. 

 

S’han detectat set elements urbans, es tracta en la seva major part de monuments, béns 

públics promoguts pel propi Ajuntament;  alguna font urbana i un algun element singular 

de caràcter devocional. Pel que fa a monuments, són molt heterogenis estilísticament 

parlant. En trobem de diverses característiques, uns més moderns, d’altres més clàssics, 

n’hi ha de realistes i de simbòlics. Es tracta del Monument a Anselm Clavé (fitxa núm. 

313), del Monument a Rocafort (fitxa núm. 297), o del Plafó ceràmic de la Plaça Santa 

Margarida (fitxa núm. 314).  

Pel que fa a les fonts de caràcter urbà n’hem documentat dues: Font de la Plaça 

Catalunya (fitxa núm. 275); i la Font de la Plaça Gran (fitxa núm. 276). Ambdues al nucli 

de Rocafort 

La segona tipologia del patrimoni moble, correspon als béns classificats com objectes. Se 

n’han documentat 4, que es corresponen amb els següents elements: 

 Mare de Déu de Matadars (fitxa núm. 315). 

 Retaule de Sant Joan Baptista, Santa Eulàlia i Sant Sebastià (fitxa núm. 325). 

 Sepulcre de Pere de Sitjar (fitxa núm. 319). 

 Placa commemorativa (fitxa núm. 343). 

 

50% 

29% 

21% 

Patrimoni moble 

Elements urbans Objectes Col·leccions



       Mapa del patrimoni cultural i natural  de Pont de Vilomara i Rocafort  (el Bages)       

Memòria tècnica | 52  

Tant la imatge de la Mare de Déu de Matadars com el retaule es troben al Museu 

nacional d’Art de Catalunya. 

Imatge sedent de la Mare de Déu amb el nen Jesús assegut als seus genolls prové de la 

col·lecció Plandiura. Es tracta d'una talla de fusta amb restes de policromia de la segona 

meitat del segle XII. La composició respon al tipus de Sedes Sapientiae, en una composició 

totalment frontal. El Nen conserva part de la corona, que en el cas de la figura de la mare, 

ha desaparegut. De la policromia que es conserva, destaquen les formes arquitectòniques 

dels laterals del tron i les quatre bandes vermelles verticals sobre fons groc del dors, de 

sentit heràldic. 

 

Sepulcre de Pere Sitjar.  

 

Gegants.  

 

Museu de Rocafort.  

 

Monument a Anselm Clavé.  

 

El retaule també procedeix de l’església de Santa Maria de Matadars. Fou adquirit l'any 

1918 als germans Carles i Sebastià Junyer, conjuntament amb d'altres peces i es troba a 

les sales de reserva del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Està dedicat a Sant Joan 

Baptista, Santa Eulàlia i Sant Sebastià, compost per tres taules grans on es presenten els 

tres sants, taula cimal amb l'escena del Calvari i bancal o predel·la, on es representen tres 

escenes de martiri de cada un dels sants titulars. Pintada al tremp sobre fusta. 
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Pel que fa a les col·leccions documentades a Pont de Vilomara i Rocafort, n’hem 
inventariat tres: dues de titularitat pública i una pertanyents a particulars: 

 Fons del Museu de Rocafort (fitxa núm. 143) 

 Fons del Punt d'Informació del Parc de Sant Llorenç de Munt i l'Obac (fitxa núm. 

154) 

 Gegants i figures festives (fitxa núm. 311) 

PATRIMONI DOCUMENTAL 

Dins d’aquest àmbit, s’han inventariat 10 elements que es poden agrupar en tres 

tipologies: fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfic. 

S’ha inventariat  un total de 2 fons d’imatges: un de titularitat pública i un de titularitat 

privada; tot i que també hi ha imatges dins el fons de l’Arxiu històric Municipal (fitxa núm. 

316).  

 

 

Es tracta dels següents fons referents a Pont de Vilomara: 

 Fons referent al Pont de Vilomara i Rocafort de l'Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (fitxa núm. 296). 

 Fons fotogràfic referent a Pont de Vilomara i Rocafort del Centre Excursionista 

de Catalunya (fitxa núm. 295). 
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S’han inventariat un total de 7 fons documentals, que es poden dividir en dos tipus, 

segons la titularitat i el seu origen: fons públic i fons privats. Dins dels fons privats s’hi 
troben els fons religiosos o d’entitats i els particulars. 

 Fons públics: Fons de l'arxiu municipal (fitxa núm. 316); Fons de Pont de Vilomara 

i Rocafort  del Servei de Patrimoni de Local de la Diputació de Barcelona (fitxa 

núm. 293); Fons referents a Pont de Vilomara i Rocafort de l'Arxiu Comarcal del 

Bages (fitxa núm. 334). 

 
 Fons privats: es tracta dels fons religiosos com el Fons referents a Pont de 

Vilomara i Rocafort dipositats a l'Arxiu Diocesà de Vic (fitxa núm. 333); o fons 

d’entitats com Fons referent a Pont de Vilomara i Rocafort de l'Arxiu Gavin (fitxa 

núm. 294); o fons particulars. 

Aquest tipus de documentació resulta summament delicada de tractar ja que, en la seva 

majoria, parlem de fons particulars i els seus titulars per temors diversos, no volen 

publicitat. Podríem afirmar, sense por a equivocar-nos gaire, que trobaríem molts més 

arxius, de major o menor importància, però per desconfiança, temença o no donar-los 

importància pels seus propietaris resten en l’anonimat. 

També s’ha documentat un Fons bibliogràfic del centre de documentació del Parc de 

Sant Llorenç del Munt (fitxa núm. 323), que ofereix un servei bibliogràfic i documental 

adreçat a investigadors però també adreçada a persones interessades en el planejament i 

tasques de gestió dels espais protegits. Dins d’aquest fons es poden trobar temes 
diversos, ja siguin històrics i naturals relacionats amb el Parc. Hi ha més de 2.000 

documents classificats a més de fotografies.  

PATRIMONI IMMATERIAL 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inclòs dins el Mapa del patrimoni cultural de Pont de 

Vilomara i Rocafort, 21 elements que es poden agrupar en cinc tipologies: manifestacions 

festives, tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa i costumari.  

Dins de l’àmbit de manifestacions festives destaquen tres festes majors: la Festa Major 

de la Mare de Déu de Rocafort (fitxa núm. 307); Festa Major de l’1 de maig a Rocafort 

(fitxa núm. 308), i la Festa Major al Pont de Vilomara (fitxa núm. 309). L’existència dels 
dos nuclis ben diferenciats, amb la seva pròpia idiosincràsia i distants geogràficament 

facilita l’organització festiva entre veïns. 

Potser en aquest apartat hi hauríem d’incloure la festa del contribuent (fitxa núm. 337), 

que en realitat s’ha convertit en una segona festa major del Pont de Vilomara, tot i que 
afecta a tot el municipi. La Festa del Contribuent no és una festa ancestral, ni tradicional 

en el sentit clàssic de la paraula. No respon a cap manifestació de caràcter identitari ni 
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folklòric; però és una festa molt original i sorgida de valors molt actuals que responen a 

unes necessitats socials molt concretes, com el de fomentar el reciclatge. Per tant amb 

uns criteris d’actualitat, sostenibilitat i participació social. 

Comença l’any 1988, quan l'equip de govern decideix invertir els diners que, en aquell 
moment, donava la recollida selectiva del vidre. Encara que ara sembli estrany, va haver-

hi una època en que molta gent i entitats de caràcter social recollien ampolles de vidre 

perquè els pagaven. Com que va ser molt ben rebut per la ciutadania, des de 

l'Ajuntament es va pensar que calia revertir els diners que les empreses que el recollien 

pagaven a la Corporació. D'aquesta manera neix la Festa, amb el propòsit de recompensar 

els Contribuents, que com qualsevol altre ciutadà, pagaven religiosament els seus 

impostos. La idea central de la festa era la gratuïtat de tots els actes que se celebressin, 

així com el sorteig de l'exempció del pagament d'impostos i taxes durant l'any a un 

contribuent. 

I una altra manifestació festiva molt arrelada i vinculada a la festa del contribuent és la 

Festa del Pubillatge (fitxa núm. 328). Ara se celebra cada dos anys; però el que realment 

és important és fer una festa amb dignitat i orgull i molt de respecte. El paper de les 

pubilles i hereus en les trobades comarcals així ho demostren. Aquest tipus de 

manifestacions populars són molt fràgils, sobretot en moments on el bombardeig 

d’imputs pot arribar a desorientar. Es poden produir moments de crisi que cal salvar amb 
uns bons fonaments, penso que l’elaboració del mapa de patrimoni pot ajudar, i sobretot, 
amb molt de sentit comú. 

 

Les Caramelles (fitxa núm. 312) és una festa recuperada des de l’any 2014.Es canten el 

diumenge de Pasqua, a la sortida de Missa, després a la plaça petita, davant de Can 
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Jaumet, davant de casa de l'Anna Grau Guanyabens, davant la casa l'Elizabet Brunet i, 

finalment, davant la casa de l'Anna Cruz, que n'és la directora del grup.  Aquest grup està 

format per una vintena d'adults i una vintena d'infants. Es canten caramelles escrites pel 

Jaumet, i altres veïns del poble; sense acompanyament musical. Amb els diners recollits 

es fa una sortida conjunta. En temps passats, el cant de les Caramelles anava acompanyat 

d’una dansa anomenada el Ball de Cascavells. Mentre uns cantaven, els altres ballaven. 

 

Caramelles. Foto del Museu de Rocafort 

Una darrera manifestació festiva que hem documentat malgrat no estar activa és el Pi de 

maig (fitxa núm. 310). És una tradició desapareguda que consistia en la "plantada" d’un 
pi, prèviament tallat a muntanya, a la plaça del poble, (actualment plaça de Catalunya). La 

celebració començava la nit abans del Roser de Maig. Els joves anaven a Talamanca a 

serrar l’arbre, ja que tenien fama de ser els més bells. L’esporgaven deixant unes 
branques formoses a la capçada i en treien l’escorça. En acabat, el duien a braços cap al 
poble seguint un ritual molt específic: els portants s’aturaven en uns llocs fixes, per 
reposar i menjar un xic.  En arribar a la plaça, el clot per encabir-lo ja estava a punt. Allí es 

dreçava, amb un pom de roses al capdamunt, i s’assegurava  per evitar ensurts ja que el 
pi restaria uns quants mesos fins que no el traguessin,  després del  8 d’octubre, dia de la 

Mare de Déu del Roser. S’encerclava amb una catifa de flors i durant el tot el dia es 
ballava i cantava al seu voltant. A la tarda hi havia competicions entre els més atrevits. El 

tronc s’havia empastifat amb una bona capa de sabó que el feia lliscós. El que arribava 
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dalt, s’empotava un pollastre com a premi. El dia de la Mare de Déu,  tot el poble reunit 
per a la celebració, es tallava a trossos  i es venien. Els diners de la venda es destinaven a 

obres benèfiques i a la confraria. 

Elaboració del vi de tina.  Ofici de pastor.  

 

Festa del contribuent.  Festa Major.  

S’ha documentat 3 elements relacionats amb tècniques artesanals. Una d’elles es tracta 
d’un ofici perdut que s’ha pogut testimoniar gràcies a la informació facilitada pel senyor 
Valentí de Ca n’Oristrell: Tècnica d'escorçar els pins (fitxa núm. 264). Ofici boscà que 

formava part de les tasques que realitzaven els homes per aprofitar tot allò que la natura 

els oferia. Consistia, un cop tallat un pi, en llevar l’escorça fins a trobar la teia. S’utilitzava 
com a biga per a la seva robustesa i sobretot perquè no es corca. També en podien treure 

els taulons per les portalades que han de resistir les inclemències del temps. Les estelles 

d’aquesta fusta s’aprofitaven per a la llar de foc i també per fer llum, perquè crema amb 
molta facilitat degut a la resina, tot i que fumejava molt. 

Les altres dues són: 

 Ofici de pastor (fitxa núm. 266). 

 Elaboració de vi de tina (fitxa núm. 332). 
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Les pastures del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort són visitades per un ramat de 

més de quatre-centres ovelles i cabres. El seu propietari, Josep Serra, conegut com a Jan 

Pastor, que baixa des de Viladordis, ha volgut recuperar la raça ripollesa autòctona en 

perill d’extinció. Les cabres, les ven com a vianda. De la llet de les ovelles també en fa 
formatges però les ven com a vianda de qualitat. 

El celler Abadal, propietat de la família Roqueta, ha recuperat la tècnica d'elaboració e vi 

de tina, tan característic d'aquesta zona. Ho ha fet en una tina de pedra seca  ubicada a 

les vinyes del mas Arbocet, que dona nom al vi que en surt i que es comercialitza a petita 

escala perquè es tracta d'una producció molt limitada. 

Es tracta d'un projecte experimental pioner, centrat en l'elaboració de vi a partir de 

varietats autòctones com el sumoll, la pansera, el punxó fort, el garnatxot, o el mandó, 

picapoll, cua de moltó, malvasia de Manresa entre d’ altres. La vinya és amb ceps de més 

de 70 anys, seguint mètodes tradicionals. Per elaborar el vi de tina, el cupatge es fa a la 

vinya, collint les varietats blanques i negres al mateix moment i fermentant tot el raïm 

junt.  

S’han documentat 3 elements relacionats amb la tradició oral; que corresponen a 

aforismes dites i expressions fetes: 

 Aquest és més fort que una teia (fitxa núm. 265). 

 Mura, Talamanca i Rocafort tres pobles de mala mort (fitxa núm. 302). 

 Dites relacionades amb els llops de Rocafort (fitxa núm. 326). 

L’àmbit de música i dansa ve presidit per una sèrie de goigs5 que es canten a les diferents 

esglésies i ermites del municipi. En aquest apartat no es comptabilitzen el goig imprès, 

com a objecte bibliogràfic, d’edició concreta, sinó el fet antropològic d’aquests himnes 
cantats. En concret s’han inventariat 4 goigs: 

 Goig en llaor de la Mare de Déu de Montserrat que es venerava en la Capella del 

Marquet (fitxa núm. 284) . 

 Goig en alabansa del gloriós príncep dels apòstols Sant Pere (fitxa núm. 285). 

                                                           
5
 Els goigs són cançons populars o poesies de caire religiós, adreçades als sants, santes, la Mare de Déu o 

Crist i tradicionalment es canten en les festivitats religioses. Acostumen a tenir dues parts: a la primera 
s'explica la vida, miracles i martiri del sant; mentre que a la segona se li fan peticions de protecció per a la 
comunitat. 
La tradició dels goigs té els seus orígens en la representació dels misteris medievals. La primera vegada que 
es troba documentada la paraula goigs és a la Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328), on consta que ja 
se'n cantaven, i el primer text conegut de goigs són els Goigs de Nostra Dona, conservats al manuscrit del 
Llibre vermell de Montserrat (de final del segle XIV).  
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 Goig a llaor de Santa Maria Magdalena, compatrona de Pont de Vilomara (fitxa 

núm. 286). 

 Goig a llaor de Santa Maria Magdalena, compatrona de Pont de Vilomara (fitxa 

núm. 329). 

Però també s’han documentat dos balls: 

 Ball de cascavells (fitxa núm. 321). Aquest ball es feia per la Pasqua Florida, amb 

el cant de Caramelles. Era i és un ball molt estès arreu del Principat, emprant 

coreografies i melodies ben diferents. No només acompanyava a les caramelles, 

sinó que es podia ballar en altres ocasions com per allunyar els mals esperits de 

les llars, per anar a fer els esquellots als vidus que es casaven en segones núpcies i 

per rebre i acomiadar visitants. Des de Rocafort s’està intentant recuperar 

aquesta dansa, però hi falten participants. 

 Ballet de Déu de Rocafort o de la morratxa (fitxa núm. 305). Es va perdre durant 

molts anys, tal vegada per la manca de jovent al poble, però a l’any 1979 es va 
tornar a revifar la tradició que durà uns quants anys. Es ballava pel dia 1 de maig, 

a la Plaça Gran. Però va tornar a desaparèixer i d’ençà ja no hi ha hagut cap més 
iniciativa. De vegades havia vingut l’Esbart Dansaires Manresans del Casal 
Cultural. 

La darrera tipologia del patrimoni immaterial, costumari, fa referència a maneres 

d’actuar, comportaments socials relacionats amb els cicles de la vida com el naixement o 
la mort, actituds relacionades amb les creences, específiques de la localitat o del seu 

entorn. Aquestes actituds o aquests comportaments no s’acostumen a delimitar per un 
terme municipal sinó que forma part d’un col·lectiu més global, relacionat amb la 
geografia del lloc. Sovint no es tenen en compte a l’hora de fer aquest tipus d’inventari 
perquè els mateixos entrevistats ho consideren una cosa normal o, en molts casos, ho 

tenen guardat en un calaix molt profund de la seva memòria, ja que potser fa molts anys 

que no es practiquen i només ho han sentit explicar als pares, als padrins o als avis.  

A Pont de Vilomara i Rocafort n’hem inventariat 2, que són:  

 Salpàs (fitxa núm. 322). El salpàs és una tradició d’origen cristià en que el rector 
d’una comunitat visitava durant la Pasqua totes les cases i especialment les de 
pagès, per beneir-les amb aigua i sal. El rector emprava el salpasser per aspergir 

les portes i llindes de les cases i també les corts del bestiar. Tots aquests elements 

que formaven part del ritual tenien un efecte protector envers les malalties i 

calamitats. En acabar, el rector podia quedar-se a menjar amb la família o rebia 

algun donatiu, moltes vegades ous, depenent de la riquesa de la casa. 
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 Vot de poble (fitxa núm. 306). Documentat bibliogràficament. Es tracta d’una 
tradició originada a partir de les epidèmies que van assolar la comarca del Bages 

al segle XVI. Consistia en una romeria o processó que feien els homes del poble 

agrupats sota la institució dels "Romeus"  des de Rocafort fins a la cova de la 

Mare de Déu de Montserrat. Un cop allí, feien una ofrena de cera i almoina 

mantenint viu l’acompliment d’un vot que havia fet  no només el poble de 

Rocafort sinó altres pobles veïns. 

PATRIMONI NATURAL 

En un moment en que la UNESCO ja parla de paisatges culturals, la divisió entre natura i 

cultura comença a resultar artificiosa, sobretot si parlem de gestió i conservació. Malgrat 

tot, els paràmetres clàssics d’aquests conceptes són els que cal tenir en compte quan es 
fa el treball de camp del Mapa del patrimoni cultural i natural d’un municipi.  

S’han inclòs 12 elements en el Mapa de Pont de Vilomara i Rocafort d’aquests, es 
diferencien dues tipologies o categories: les zones d’interès natural i els espècimens 

botànics. Les àrees d’interès són zones d’alt valor ecològic, paisatgístic o cultural. Al Pont 

de Vilomara i Rocafort, s’han inventariat 12 zones d’interès. El segon grup engloba 

qualsevol individu o espècie vegetal que destaqui per les seves singularitats, ja sigui 

raresa o àrea de distribució, vulnerabilitat o fragilitat, singularitat o port general de 

l’individu. Dins d’aquesta tipologia es pot fer una segona classificació amb criteris de 

gestió i conservació, atenent si el tipus d’element fitxat és un espècimen (o individu) o si 
per al contrari és una espècie (parlant llavors a nivell de població d’individus). En el cas de 

Pont de Vilomara i Rocafort, no se n’ha detectat cap. 

Les zones d’interès inventariades responen a diverses morfologies que s’han concretat en 
12 fitxes, que es poden aplegar en diversos grups: espais protegits, fonts, zones de 

nidificació d’aus i zona de vinya, per tant antropitzada. 

En relació als espais protegits, s’han inventariat: 

 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac (fitxa núm. 142) 

 Riu Llobregat (fitxa núm. 262) 

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac (fitxa núm. 142) està situat a la 

serralada Prelitoral Catalana, i s’estén per gran part de les comarques del Bages, del 
Vallès Occidental i el Moianès, ocupant un total de 13.694 hectàrees. El Pont de Vilomara 

és un dels dotze municipis que el componen. Els altres són, Castellar del Vallès, Granera, 

Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de 

Castellet, Talamanca, Terrassa i Vacarisses. Està format per dos massissos imponents dels 

quals en rep el nom.  Ambdós conflueixen al Coll d’Estenalles. A Sant Llorenç de Munt, 

destaquen els cims del Montcau, de 1.056 metres d’alçada i la Mola, de 1.103 metres 
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d’alçada. A la Serra de l’Obac, sobresurt el Castellsapera de 939,3 metres, el turó de 
Castellar, de 931 metres i el de les Tres Creus de 929,7 metres. El parc està limitat a l’oest 
per la riera de les Arenes, un afluent de la riera de Rubí, a l’est pel riu Ripoll, al sud pel pla 
de Terrassa-Sabadell i pel nord fins al Montcau. 

La hidrografia és complexa, amb un entramat de barrancs, torrents, rieres i torrenteres 

que alimenten els dos rius principals: el riu Ripoll que desaigua al Besòs i la riera de les 

Arenes que ho fa al Llobregat. A més a més, és entre les capçades dels dos cims més alts 

que transcorre la divisòria d’aigües entre la conca del Besòs i la del Llobregat.  

Riu Llobregat.  Font de Can Casassaies.  

Orenetes.  Font de la Riera de Santa Magdalena.  

 

L’orografia d’aquest paisatge és el resultat de l’acció erosiva de l’aigua sobre els 
conglomerats, gresos i lutites que es van dipositar durant els períodes Eocè-Oligocè. Per 

això trobem un terreny rocós, escarpat, amb cingleres i falles profundes o canals ben 

conegudes.  

La climatologia és del tipus mediterrani subhumit i aquest clima condiciona la vegetació i 

la fauna. Fins els 600 metres d’altitud predominen les pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis), que en les zones obagues poden ésser substituïts o conviuen amb la pinassa 

(Pinus nigra), el pi roig (Pinus sylvestris) i l’alzina, (Quecus ilex) amb arboç (Arbutus 
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unedo) o el bruc del gènere Erica. Les pinedes són el resultat de la transformació del bosc 

primitiu. En ambients humits trobem la moixera (Sorbus), el boix (Buxus), el roure 

(Quercus) i l’avellaner (Corylus avellana) i algun boix grèvol (Ilex aquifolium) i teix (Taxus 
baccata). Per altra banda destaquen plantes de gran valor botànic que viuen a les 

cingleres i en indrets pedregosos de difícil accés i de condicions extremes com l’orella d’ós 
(Ramonda myconi), el polipodi (Polypodium vulgare), la campaneta del gènere de les 

campànules, un tipus de myosotis, el crespinell, inclòs en el gènere Sedum, i els conillets 

(Antirrhinum majus), entre altres. Fins als 600 metres, destaquen també les comunitats 

de roldor (Coriaria myrtofolia) i esbarzer i les diferents lianes com l’aritjol, la rosa canina, 
o el cap de bou que alternen amb brolles de romaní i bruc. 

Aquesta coberta forestal ofereix refugi a gran quantitat de fauna. Les diferents 

comunitats estan molt ben adaptades al territori. El mamífer predominant és el porc 

senglar (Sus scrofa), seguit pel gat mesquer (Genetta geneta), la fagina (Martes foina), la 

guineu (Vulpes vulpes) o el toixó (Meles meles). D’altres més petits són els conills 
(Orictolagus cuniculus) i l’esquirol (Sciurus vulgaris). Pel grup d’aus, predominen el tudó 
(Columba palumbus), la merla (Turdus merula), el gaig (Garrulus glandarius). D’altres 
ocells destacables són la cadernera (Carduelis carduelis), la puput (Upupa epops), les 

diferents mallerengues (Parus spp.). Finalment destaca el grup de rapinyaires diürns com 

l’àliga perdiguera (Hieraaetus fasciatus), l’esparver (Accipiter nisus), l’astor (Accipiter 
gentilis) i el nocturn com el gran duc (Bubo bubo). 

Els rèptils i amfibis es troben ben representats. Sovinteja el llangardaix ocel·lat (Timon 

lepidus), l’escurçó (Vipera latasti) i la serp verda i blanca. No és gens estrany en època 
estiuenca  trobar-ne prenent el sol en un mur de pedra seca o a l’interior d’una barraca 
de vinya.  

En el parc hi ha presència de l’ocupació humana des de la Prehistòria. Molts dels nuclis 
antics s’han originat a l’Alta Edat Mitjana. I a més a més de capelles, ermites, grans masos 
abandonats, monestirs tenim un altre tipus de patrimoni més de caire popular i no menys 

interessant que demostra la interacció de l’home en el paisatge. Parlem de les 
construccions de terrasses per plantar-hi vinya i de les barraques de vinya, de les tines on 

en trobem una gran representació a la Vall del Flequer, dels trulls, de les restes de 

carboneres, de pous de glaç, de forns de calç i forns d’obra i de les fonts i construccions 
relacionades amb l’aigua. 

El Pont de Vilomara i Rocafort és per tant una porta d’entrada al parc i com a tal aquest té 

un Centre d’Informació ubicat al nucli de Rocafort. Allí s’hi pot veure una exposició 
permanent titulada "Les tines al mig de la muntanya" que explica en imatges tot el procés 

de preparació del terreny per al cultiu de la vinya i els elements patrimonials relacionats 

amb l’ofici de vinyataire. El parc vetlla per mantenir i assegurar els valors de caire 
educatiu, recreatiu i d’interès científic,  a partir de l’aprofitament controlat dels recursos 
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del parc i l’activitat dels seus habitants i és a partir d’aquí que cal educar per comprendre 
i preservar aquest territori. 

El riu Llobregat (fitxa núm. 262) travessa el municipi del Pont de Vilomara i Rocafort de 

Nord a Sud pel seu costat oest on de frontera natural amb Manresa. En l’extrem nord-

oest atermena amb Sant Fruitós del Bages. 

En el seu pas pel municipi, es nodreix bàsicament de la riera de Nespres, que en el seu 

darrer tram rep el nom de riera de Sant Esteve. Neix sota el Montcau i passa pel municipi 

de Mura i també de Rocafort. Pel costat nord, fa de separació natural amb el municipi de 

Talamanca. La segona riera que nodreix el riu Llobregat és la de Santa Magdalena i els 

seus afluents com la riera de la Casa Nova, anomenada també de la Santa Creu, el torrent 

del Mal, el de les Arcades i el de la font de la Rovira, el torrent del Còdol Llarg i la riera de 

Cal Vibó, amb el torrent del Flequer, el de Colldat, el de Casassaies i el de Coma Bou, el 

torrent de Rocafort i el de la font de l’Àlber. També hi ha el torrent del Marquet. 

Des del punt de vista geològic, es tracta d’un territori que s’enfila des de la vora del riu 
costa amunt fins a la llarga carena que dona pas a l’estreta vall de la riera de Mura. 
Aquesta comarca està constituïda per una plana central formada per la conca d’erosió 

dels rius Cardener i Llobregat, amb uns relleus perifèrics que en els sectors meridionals 

són les serralades que pertanyen al sistema muntanyós del Pre-litoral. Si bé el Pont de 

Vilomara i Rocafort no està ben bé situat en la plana central, sí que ocupa una posició 

perifèrica a l’altre costat del riu Llobregat, un cop passat el congost que es forma davant 
del nucli urbà del Pont de Vilomara, per cavalcar-se damunt dels estreps de la serra de 

Sant Llorenç de Munt i de l’Obac i per tant, presenta un relleu més accidentat que la resta 

de municipis.  

La vegetació de ribera hi és present amb presència de pollancres, àlbers, algun vern a més 

de fenassars, joncs, canyissar, tamarius i bardissars. Tots aquests elements retenen 

l’aigua, preserven un ecosistema específic amb una gran quantitat d’ocells que, per la 
seva supervivència, depenen del seu estat de conservació. Els torrents que hi desaigüen 

són refugi i nodreixen a varies espècies de mamífers, a més de servir de vies de pas 

naturals per als animals. El riu també es presenta com un tallafocs natural amb una 

combustibilitat molt més reduïda.  

Cal fomentar la preservació de les terres de conreu que estan situades a prop de les lleres 

del riu Llobregat i també d’algunes de les rieres. La intervenció dels pagesos ajuda a 

mantenir la llera en bon estat, alhora que s’amplia una franja de protecció no només en 
cas d’incendi sinó també en cas de crescudes. 

Un altre grup dins de la tipologia de zona d’interès correspon a les fonts; se n’han 
documentat 4. Es tracta de fonts naturals, tres d’elles dins de zones boscoses i/o rurals  

que han estat més o menys condicionades per a l’aprofitament de l’aigua. Només en el 
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cas de la font de la riera de Santa Magdalena, sembla que en algun moment es va 

connectar a la xarxa o algun dipòsit, ja que s’observa un muret de totxo amb una 
canalització que finalitza en un broc collat amb ciment ràpid. En el moment de la 

realització del Mapa de Patrimoni era la única que no portava aigua. És la única que es 

molt propera a la zona urbana. 

 Font de Can Casassaies (fitxa núm. 110) 

 Font de Colldat (fitxa núm. 169) 

 Font de la riera de Santa Magdalena (fitxa núm. 327) 

 Font de l'Adjutori (fitxa núm. 145) 

Una altre unitat paisatgística que esdevé un indret d'alt valor paisatgístic és la Vinya del 

Solei (fitxa núm. 167). La majoria de vessants avui boscosos, van ser en altres temps 

marjades de pedra seca plantades de ceps. Avui en dia, alguns d’aquests espais són 
totalment feréstecs, de difícil accés per l’abundància de pi blanc i brolla de romaní. La 

Vinya del Solei és un dels exemples clars de recuperació d’aquest territori, conservant i 
refent els marges, les barraques o els aljubs i plantant ceps que en poc temps donaran un 

vi de gran qualitat. A més a més, aquestes unitats fan de tallafocs naturals. 

Actualment, una gran part de les construccions de pedra seca com les barraques o tines i 

també els forns de calç o d’obra es troben totalment engolits per la vegetació. La neteja i 
restauració i el manteniment dels corriols que hi condueixen, podrien esdevenir un 

escenari privilegiat per gaudir d'un espai mitjançant itineraris controlats.  

El darrer espai d’interès que volem destacar són varies zones de nidificació: 

 Zona de nidificació de l’abellerol (Merops apiaster) (fitxa núm. 281) 

 Zona de nidificació de l’oreneta de riu o ribera (Riparia riparia) (fitxa núm. 280) 

 Zona de nidificació d'orenetes, de l'espècie Delichon urbica (fitxa núm. 278) 

 Zona de nidificació d'orenetes, de l'espècie Hirundo rustica (fitxa núm. 279) 

 Zona de nidificació de l'àliga cuabarrada (Aquila fasciata) (fitxa 282) 

Al municipi s’han localitzat tres tipus d’orenetes que venen a niar durant la primavera i 
estiu,  l'espècie Delichon urbica. Aquesta té una preferència pels ràfecs i balconades de 

les cases del nucli urbà. Es diferencia de les altres orenetes europees pel seu carpó blanc. 

Les parts inferiors són blanques i el cap, l'esquena, les ales i la cua són d'un color negre 

blavós. Les potes i els peus són curts i emplomats de color blanc. Les orenetes més joves, 

poden tenir un color grisós pels costats del pit que es va tornant blanc a mida que 

esdevenen adultes. El niu que construeix, té una forma hemisfèrica, amb una obertura 

circular normalment situada a la part superior. Aquesta obertura tan petita permet 
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defensar el niu d'intrusos i evitar que l'ocupin altres ocells com els pardals. Tan el mascle 

com la femella s'esmercen en la seva construcció amb continus viatges a les rieres i camps 

on troben el fang necessari per bastir el niu. Quan plou es pot observar a altres orenetes 

ajudant a la construcció de nius. De fet aprofiten el fang que els proporciona la pluja i al 

mateix temps eviten a altres parelles d'orenetes una pèrdua de temps i esforços inútils. 

Les boletes de fang es barregen amb la saliva que ho transforma en una mena de ciment. 

Mentre que d'altres transporten els materials, la futura mare va donant forma al niu i el 

poleix fregant les seves plomes per eliminar qualsevol rugositat que pogués ferir els petits 

un cop sortits del niu. La terra barrejada amb palla, pels i altres elements cohesionants 

enforteix les parets del niu; a l'interior s'hi col·loquen plomes.  

Cal fomentar les mesures de conservació del nius sense perjudici dels interessos 

particulars. A l'hora d'intervenir per a solucionar conflictes de salubritat originats per 

aquestes espècies, sobretot per la cuablanca, que és la que nidifica en els ràfecs de les 

cases del nucli urbà, cal informar als propietaris que es poden posar planxes protectores 

per que no embrutin, que es poden netejar quan l'oreneta torna a l'Àfrica. En cas de voler 

retirar algun niu conflictiu tindrà l'obligació de sol·licitar un permís al Departament de 

Medi ambient de la Generalitat de Catalunya, ja que està penat per la llei.  

L'espècie Hirundo rustica o oreneta vulgar és un ocell que conviu amb l’home. S’instal·len 

als porxos, corts i altres annexes de cases i masies des de fa generacions. Els nius tenen 

forma de copa de 22 cm de diàmetre, i uns 11 a 15 cm de profunditat fets amb fang, palla 

i pèls de bestiar. L'oreneta és de color blau-negrós per sobre, amb reflexes metàl·lics que 

contrasten amb el sota blanquinós i coll rogent. Pertany a l'ordre dels Passeriformes i a la 

família dels Hirundínids. De silueta molt elegant amb una cua en forma de forca molt 

accentuada. Cap a l'extremitat de la cua poden observar-se unes taques blanques. El front 

i el coll són d'un to rogenc. Es diferencia de les altres orenetes per la manca de color blanc 

al carpó. Mesura de 16 a 22 cm de longitud, i amb les ales obertes fa de 32 a 34 cm, per 

un pes aproximat de 17 grams.  

Aquestes dues espècies són un bioindicador de l’estat de salut del municipi i també una 
demostració de la bona convivència amb els humans. No hem d’oblidar que l’oreneta és 
un ocell de costums establerts i si no se sent amenaçada, generació rere generació nien 

cada any al mateix indret. 

L’oreneta de riu o ribera (Riparia riparia), és el tercer grup detectat en els talussos de 

terra no massa consolidada o sota dels degotalls d’aigua d’alguns penya-segats amb terra, 

que hi ha a la llera esquerra del riu Llobregat,  en el seu pas pel municipi. Cada niu es 

composa per un túnel d’uns seixanta cm de fondària on la parella estableix un llit ploma i 
palla. 
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Es tracta d’un ocell de l’ordre dels Passeriformes, família Hirundinidae i gènere Riparia 

que arriba a la primavera per nidificar, abans que les altres orenetes. Se’l reconeix perquè 
té un vol àgil i ràpid, amb un batec d’ales molt ràpid. És petita, d ‘uns 12 cm de longitud i 
13 cm amb les ales obertes. La part superior és marronosa i la ventral més clara. Posa de 

quatre a cinc ous, durant els mesos d’abril a juny. La seva alimentació és totalment 
insectívora, que caça al vol. El seu cant és un grinyol baix, aspre i bronc. 

Un altre ocell que arriba al bon temps per reproduir-se és l’abellerol (Merops apiaster). 

S’ha detectat un gran nombre de nius als torrents i rieres de Rocafort, però també als 
marges de feixes i camins o corriols de terra, de les propietats del Mas Casassaies, de Ca 

n’Arbocet, Ca n’Oristrell, de Can Serra de l’església, o Can Prat, on l’abellerol no té por de 
conviure amb els seus propietaris. Els nius es troben en solitari o en colònies, sempre en 

els marges o talussos terrosos o sorrencs tous, a la vora de les rieres, dels torrents i de les 

feixes de cultiu. Consisteixen en uns forats d’un diàmetre no superior als 8 cm i fins a dos 
metres de fondària, com un túnel, que desemboca en una cambra on posen els ous 

directament al terra. Tot i que els podem trobar a una certa alçada, no té por de fer els 

nius a un metre i mig del terra, prop de l’home.  

L’abellerol (Merops apiaster) és un ocell nidificant estival, restringit als ambients 
mediterranis. Pertany a l’ordre de les coraciformes i a la família Meropidae. Fa 28 cm de 
longitud, amb el plomatge de tonalitats vermelles, verdes, grogues i blaves. A la 

primavera arriba provinent d’Àfrica i de la Índia per a nidificar. A finals d’agost o mitjans 
de setembre migra igual que ho fa l’oreneta. 

La seva alimentació està constituïda majoritàriament per himenòpters, que comprèn 

alguns dels insectes com ara les formigues, el corc de la cama del blat, i d’altres que 
atrapa al vol com els borinots, les vespes i les abelles, i també les llagostes, les mosques, 

els grills, els saltamartins, les xinxes, cigales, libèl·lules i espiadimonis. Després de digerir 

les preses (uns 32 grams diaris), regurgita una petita egagròpila amb les parts indigeribles. 

El seus depredadors naturals són els rapinyaires i els rèptils com les serps que ataquen 

directament els nius. 

Finalment, i estretament lligat amb la xarxa tròfica, el darrer grup detectat i protegit per 

tractar-se d’una espècie en perill crític a Catalunya i en perill a nivell europeu és l'àliga 

cuabarrada (Aquila fasciata). També rep el nom d’àliga perdiguera o de Bonelli. Té 
l’esquena de color marró xocolata amb una taca blanca, que la diferencia de les altres 

àligues. El pit és blanc, amb un pigallat marró que va fins el coll. La cua presenta una barra 

terminal fosca. La part inferior de les ales pot variar. Els exemplars més joves tenen el 

plomatge del pit i ventre més vermellosa. Durant els quatre primers anys de vida, canvien  

tres vegades de plomatge corporal i dues pel que fa a les plomes per volar.  Els exemplars 

adults tenen una envergadura d’entre 150 i 180 cm. Pesen entre 1.600 i 2.400 grams.  



       Mapa del patrimoni cultural i natural  de Pont de Vilomara i Rocafort  (el Bages)       

Memòria tècnica | 67  

A Catalunya es distribueixen en les muntanyes mitjanes amb una densitat màxima a la 

serralada Prelitoral. Nidifica preferentment en cingleres. Necessita espais oberts per caçar 

i s’alimenta d’alguns mamífers com conills, esquirols, llebres, aus com els còrvids, les  

perdius o guatlles i aus aquàtiques. També menja rèptils com els llangardaixos. Pon d’un a 
dos ous i si l’aliment és abundant pot pondre’n  fins a tres. 

L’àrea de cria té una gran importància ja que no només és el lloc de reproducció 
d’aquesta espècie sinó que acostuma a ser l’àrea on es refugia, dorm i es reposa durant 
tot l’any. Cal protegir l’espècie, sobretot en època de reproducció i cria, restringint els 
accessos i les activitats esportives i/o lúdiques. És en aquest sentit que no s’han posat 
coordenades ni s’han realitzat fotografies de localització dels indrets de nidificació per tal 

de preservar-les al màxim de la presència humana.  
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ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FITXATS  

PROTECCIÓ LEGAL 

La situació dels 344 elements inclosos en el Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de Pont 

de Vilomara i Rocafort a nivell de protecció legal és molt heterogènia. El marc legal 

específic per a la protecció del patrimoni cultural de Pont de Vilomara i Rocafort és la 

Revisió del Pla General d’ordenació urbana, text refós de les normes urbanístiques del 

planejament general del Pont de Vilomara i Rocafort del 21 de juliol de 1998, aprovat per 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 24 de gener de l’any 2008. 

Malauradament, no disposa de Pla Especial de protecció al patrimoni cultural, tal i com 

disposa la llei d’urbanisme. Per tal de protegir béns patrimonials a nivell urbanístic, un Pla 

Especial és el millor instrument que es pot dissenyar a nivell municipal. L'article 71 del 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, estableix que "per aconseguir l'efectivitat de les mesures urbanístiques de 

protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les administracions 

competents han d'incloure en un catàleg els béns que calgui protegir. Els catàlegs, 

juntament amb les normes específiques, i d'acord amb les categories establertes per la 

legislació sectorial aplicable, són part integrant de la documentació imperativa del pla 

urbanístic corresponent".6 

Pel que fa a del Pla General d’Ordenació Urbana, es parla del pla especial de protecció del 

patrimoni en el Títol IV. L’article 125 diu: “L’instrument general de protecció de patrimoni 
és el  Pla especial de protecció del patrimoni que inclou el Catàleg de construccions 

d’interès. Aquest Catàleg es concretarà d’acord amb el que preveuen els articles 19.2c, 30 
i 38 del TRC i els articles 86 i 87 del RP. A l’espera de la redacció de l’esmentat Pla especial 
de protecció del patrimoni, el Pla general defineix un pre-catàleg d’elements que pel seu 
interès arqueològic, històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic, han de disposar, de 

forma urgent, d’una especial protecció”. 

L’article 126 parla del pre-catàleg i estableix diferents nivells de protecció, segons les 

característiques particulars de cada un dels elements a protegir, per tal de concretar les 

condicions especials de protecció de cada un dels elements. De fet, adopta les categories 

que estableix la Llei9/1993 del patrimoni cultural català7, que estableix tres categories de 

protecció comunes a béns mobles, immobles i immaterials:  

                                                           
6
 Decret 1_2010 text refós de la Llei d’Urbanisme. Text consolidat amb les modificacions introduïdes per la 

Llei 3/2012. 
7
 La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 



       Mapa del patrimoni cultural i natural  de Pont de Vilomara i Rocafort  (el Bages)       

Memòria tècnica | 69  

 Nivell 1.- Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), que són equiparables als Béns 
d’Interès Cultural (BIC) de la legislació estatal (1985). S’atribueix a la Generalitat 
de Catalunya la facultat de declarar-los. 

 Nivell 2.- Béns catalogats o Béns Culturals d'Interès Local (BCIL): edificis i elements 

d’interès sotmesos a les condicions generals de protecció que aquestes normes 
determinen pel pre-catàleg. 

 Nivell 3.- La resta de béns integrants del patrimoni cultural del municipi així com 

aquells àmbits naturals que mereixen una especial protecció.  

A continuació, el Pla, afegeix que desconeixen l’existència de jaciments arqueològics dins 
el municipi del Pont de Vilomara i Rocafort. I continua “També és cert que, en l’actualitat 
la poca informació que se’n té d’aquelles àrees on s’han produït troballes de restes 

arqueològiques, aïllades i superficials, dificulta la seva delimitació precisa i, per tant, són 

considerades com a zones d’expectativa arqueològica. En aquestes zones [...] on, per 
atzar, se’n hi descobreixin restes amb valor arqueològic, prèviament a la concessió de 

llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord 
amb el Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de 
confirmar l’existència del jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient”. 

Aquest apartat de la memòria és més aviat descriptiu, però cal avançar que tot el títol IV 

és un cúmul de mancances que caldrà corregir el més aviat possible. En l’apartat de 
recomanacions ho farem en detall, però avancem que no és veritat que no hi hagin 

jaciments arqueològics i tampoc és veritat que no es coneguessin. La Carta Arqueològica, 

el que ara se’n diu Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya només s’havia de 
consultar en el departament corresponent a l’hora de fer el Pla General. 

També crida l’atenció que al Pont vell (fitxa núm. 300) li atorgui el nivell 2 de protecció 
quan és BCIN des de l’any 1955. 

L’article 127 parla del contingut del Pla especial. S’hi diu que ha de concretar el Catàleg 
basat en el llistat que publica però que pot excloure’n o reduir-ne al mínim les condicions 

de protecció. Curiosament no diu que se’n puguin afegir o ampliar les condicions de 
protecció. De fet, com veurem, declaracions posteriors, el que han fet és ampliar 

condicions de protecció en afegint-hi BCIN’s i BCIL’s. 
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En el punt 4 es diu que ha de 

definir exhaustivament els 

perímetres corresponents a 

cadascun dels elements 

catalogats, amb el contingut 

de la protecció específica per 

cada un d’ells. 

El punt 5 concreta que s’ha de 
definir un règim particular 

econòmic i fiscal, tendint a 

estimular i fomentar la 

conservació i millora i 

reposició dels elements 

catalogats. 

L’article final, el 128, regula 
una sèrie de mesures per als 

elements protegits en el futur 

Pla especial que, sincerament, 

no creiem que siguin gaire 

oportunes abans de redactar 

el Pla. A continuació 

incorporem el llistat dels 

elements del pre-catàleg 

La normativa bàsica que 

afecta que cal tenir en compte 

en el context normatiu vigent 

català que incideix sobre la 

Protecció del Patrimoni  

Cultural català i que afecta a 

Pont de Vilomara i Rocafort és: 

 La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

 Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de Protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic de Catalunya (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

 La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. 

 La llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais naturals. 



       Mapa del patrimoni cultural i natural  de Pont de Vilomara i Rocafort  (el Bages)       

Memòria tècnica | 71  

Com ja hem vist, la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (LPCC),  estableix tres 

categories de protecció comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els Béns 

Culturals d’Interès Nacional (BCIN), els béns catalogats i la resta de béns integrants del 
patrimoni cultural català, segons el concepte definit en l’article primer. Pel que fa a la 

màxima categoria de protecció, els Béns culturals d’Interès Nacional (BCIN), equiparables 
als Béns d’Interès Cultural (BIC) de la legislació estatal (1985), s’atribueix a la Generalitat 
la facultat de declarar els béns d’interès cultural. 

La Llei crea una segona esfera de protecció dels béns del patrimoni cultural de menor 

rellevància, els béns catalogats, els instruments de protecció i de control dels quals 

recauen principalment en els municipis o consells comarcals, si el municipi té menys de 

5.000 habitants. Aquesta figura es denomina Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). 

Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

D'acord amb els articles 7.1 i 13.1 de la LPCC, "els béns més rellevants del patrimoni 

cultural català, tant mobles com immobles, han de ser declarats d'interès nacional" i "han 

de ser inscrits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional" gestionat pel 

Departament de Cultura.  

D'acord amb la disposició addicional primera de la LPCC; el decret de 22 d'abril de 1949, 

sobre protecció de castells, i la disposició addicional segona de la Llei 6/1985, de 25 de 

juny, del patrimoni històric espanyol, correspondria atorgar aquest nivell de protecció a 

les creus de terme de més de 100 anys i a totes les fortificacions i castells.  

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 9/1993, "els béns integrants del patrimoni cultural 

català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels 

béns culturals d'interès nacional han de ser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

Català". L'article 17 fixa que "la catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur 

declaració com a Béns Culturals d'Interès Local".  

La disposició addicional primera de la LPCC determina que "els béns immobles que en el 

moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni 

cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, llevat que siguin béns culturals 

d'interès nacional, la consideració de béns culturals d'interès local i queden inclosos en el 

Catàleg del Patrimoni Cultural Català". 

Tenim doncs, que segons la legislació municipal i general relacionada amb el patrimoni 

cultural i natural, a Pont de Vilomara i Rocafort, tenim els següents elements protegits, 

classificats per nivells segons el grau de protecció. 

 



       Mapa del patrimoni cultural i natural  de Pont de Vilomara i Rocafort  (el Bages)       

Memòria tècnica | 72  

NIVELL 1: Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

La diferència del llistat del pre-catàleg, hi ha 14  BCIN’s al Pont de Vilomara i Rocafort. La 

majoria d’ells (11) són de recent creació, i es tracta d’un conjunt de tines declarades com 

a Zona d’Interès Etnològic, juntament amb tines dels municipis veïns de Mura i 
Talamanca. Als altres tres ja són una mica més veterans. En el planejament figura que el 

Pont vell té el nivell de protecció 2, que correspondria a BCIL, però en realitat és un BCIN. 

La llista completa de BCIN’s del Pont de Vilomara i Rocafort és la següent: 

Núm. Nom 

289 Castell de Rocafort Monument històric R-I-51-5596/1288-MH. Decret de 
1949. 

300 Pont vell Monument històric R-I-51-1253 / Decret 23/12/1955, 
BOE 16/01/1956 

263 Santa Maria de Matadars Monument històric / 163-MH / R-I-51-0434 / Decret / 
03/06/1931 

221 Tines del Bleda Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

222 Tines del Tosques, Bleda II Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

223 Tines de l'Escudelleta Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

224 Tines del Ricardo Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

225 Tines del Camí del Flequer I Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

226 Tines del Camí del Flequer II Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

227 Tines del Camí del Flequer III Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

228 Tines de les Balmes Roges Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

229 Tines del Docte, grup 1 Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

230 Tines de "Juan Arnau e Hijo" Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

231 Les Solanes I Zona d'Interès Etnològic (DOGC 7642, de 14 de juny 
de 2018) 

 

NIVELL 2: Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

La Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana és un text refós de les normes 

urbanístiques del planejament general del Pont de Vilomara i Rocafort del 21 de juliol de 

1998, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 24 de gener de 
l’any 2008. 

En aquest document hi consten 32 elements d’aquest nivell de protecció, que correspon 

amb la categoria de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). De fet són 33, però un és el Pont 

vell que caldria situar-lo en la categoria de BCIN’s com ja acabem d’explicar. Dels 32 
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restants, 17 són cases de Rocafort. Aquestes cases, en el Mapa de Patrimoni, que 

s’inclouen en la fitxa del conjunt del nucli de Rocafort (fitxa núm. 318). 

Però, tot i així, n’hi falten molts que han estat declarats recentment, entre l’any 2006 i el 
2018, i que corresponen a tines. En total es tracta de 28 tines que llistem a continuació: 

Núm. Nom 

232 Tines de La Lluca BCIL / 617-I / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

233 Tines Ratapinyades BCIL / 565 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

234 Tines de l'Olla BCIL / 593 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

235 Tina del Companyó BCIL / 595 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

236 Tines del Camí del Companyó BCIL / 565 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

237 Tines del Boines BCIL / 597 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

238 Tines de Can Padre BCIL / 589 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

239 Tina de la Pedrera BCIL / 599 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

240 Tina de l'Oliva BCIL / 600 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

241 Tina Resclosa del Ventaiol BCIL / 603 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

242 Tina Camí de Sant Esteve BCIL / 604 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

243 Tina Baga de les Cucoles BCIL / 605 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

244 Tina Camí del Ventaiol BCIL / 606 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

245 Tina del Ventaiol BCIL / 606 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

256 Les Solanes II BCIL / 602 / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
24/07/2006 

246 Tina de l’Arbocet BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

247 Tina de l’Enric BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

248 Tina Solitària (Boines) BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

249 Tines del Rubiralta BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

250 Tines Gravera del Rubiralta BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

251 Tines del Mal Pas BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

252 Tines Ermitanets BCI253L / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

253 Tines entre Dues Valls BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

254 Tines de la Font de la Rovira  BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
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26/03/2018 

255 Tines del Racó del Companyó  BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

206 Tines de Cal Victor BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

338 Tines de la Baga de Casajoana BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

339 Tina del Camí d’Oristrell BCIL / Acord Ple Consell Comarcal del Bages / 
26/03/2018 

 

Zones d’interès natural i paisatgístic 

En el planejament es regulen unes zones en sòl no urbanitzable i la seva protecció per la 

regeneració ambiental, la protecció de riberals i la protecció paisatgística; articles 117 a 

124.  

D’acord amb l’article 2 de la llei 6/1988 forestal de Catalunya, qualifica com a sòl forestal 

esl sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes. Els erms 
situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests, i els 
erms que per llurs característiques siguin adequats per a la forestació o la reforestació.  

Aquesta àrea es subdivideix en tres subàrees: 

 Sòl de Regeneració ambiental (clau 14) 

 Sòl de protecció de riberals (clau 15) 

 Sòl de protecció natural i paisatgística (clau 16) 

L’article 124 parla dels Plans especials que s’estableixen per al desenvolupament d’aquest 
Pla general en sòl no urbanitzable, que són els següents: 

 Pla Especial de protecció de medi natural de la Ribera nord. 

 Pla Especial de protecció de medi natural de la Ribera sud. 

 Pla Especial de protecció de medi natural del Parc Central. 

 Pla Especial de protecció de medi físic i del paisatge del massís de Sant Llorenç del 

Munt i la serra de l’Obac. 

En el Mapa, les fitxes relacionades amb la protecció de les zones d’interès natural són: 

 Riu Llobregat (fitxa núm. 262) 

 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac (fitxa núm. 142) 

 

El riu Llobregat travessa el municipi del Pont de Vilomara i Rocafort de Nord a Sud pel seu 

costat oest on fa de frontera natural amb Manresa. En l’extrem nord-oest atermena amb 

Sant Fruitós del Bages. En el seu pas pel municipi, es nodreix bàsicament de la riera de 
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Nespres, que en el seu darrer tram rep el nom de riera de Sant Esteve. Neix sota el 

Montcau i passa pel municipi de Mura i també de Rocafort. Pel costat nord, fa de 

separació natural amb el municipi de Talamanca. La segona riera que nodreix el riu 

Llobregat és la de Santa Magdalena, anomenada també de la Santa Creu i de la Casa 

Nova, el torrent del Mal, el de les Arcades i el de la font de la Rovira, el torrent del Còdol 

Llarg i la riera de Cal Vibó, amb el torrent del Flequer, el de Colldat, el de Casassaies i el de 

Coma Bou, el torrent de Rocafort i el de la font de l’Àlber. També hi ha el torrent del 
Marquet. 

La vegetació de ribera hi és present amb presència de pollancres, àlbers, algun vern a més 

de fenassars, joncs, canyissar, tamarius i bardissars. Tots aquests elements retenen 

l’aigua, preserven un ecosistema específic amb una gran quantitat d’ocells que, per la 
seva supervivència, depenen del seu estat de conservació. Els torrents que hi desaigüen 

són refugi i nodreixen a varies espècies de mamífers, a més de servir de vies de pas 

naturals per als animals. El riu també es presenta com un tallafocs natural amb una 

combustibilitat molt més reduïda.  

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac està situat a la serralada 

Prelitoral Catalana, i s’estén per gran part de les comarques del Bages, del Vallès 
Occidental i el Moianès, ocupant un total de 13.694 hectàrees. Els municipis que el 

componen són, Castellar del Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, el 

Pont de Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet, 

Talamanca, Terrassa i Vacarisses. Està format per dos massissos imponents dels quals en 

rep el nom.  Ambdós conflueixen al Coll d’Estenalles. L’orografia d’aquest paisatge és el 
resultat de l’acció erosiva de l’aigua sobre els conglomerats, gresos i lutites que es van 
dipositar durant els períodes Eocè-Oligocè. Per això trobem un terreny rocós, escarpat, 

amb cingleres i falles profundes o canals ben conegudes.  

Però des d’un punt de vista mediambiental també cal tenir en compte les següents zones 
de nidificació d’aus: 

Núm. Nom 

278 Zona de nidificació d'orenetes, 
de l'espècie Delichon urbica 

Decret 2/2008 de 15 d'abril; Llei 42/2007. Annex IV 

279 Zona de nidificació d'orenetes, 
de l'espècie Hirundo rustica 

Decret 2/2008 de 15 d'abril; Llei 42/2007. Annex IV 

280 Zona de nidificació de l’oreneta 
de riu o ribera (Riparia riparia) 

Decret 2/2008 de 15 d'abril; Llei 42/2007. Annex IV 

281 Zona de nidificació de l’abellerol 
(Merops apiaster) 

Decret 2/2008 de 15 d'abril; Llei 42/2007. Annex IV 

282 Zona de nidificació de l'àliga 
cuabarrada (Aquila fasciata) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria 
A) 
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142 Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i Serra de l'Obac 

Decret 106/1987. Llei 12/85 d'Espais Naturals. 

 

 Zona de nidificació d’orenetes  

En diferents indrets del municipi es poden observar  colònies de diferents espècies 

oreneta: Delichon urbica, Hirundo rústica o Riparia riparia, que hi nidifiquen. 

Totes les orenetes són espècies protegides per la llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció 

dels animals (DOGC 3926 del 16 de juliol de 2003), pel seu paper beneficiós en el control 

de plagues i insectes, com a àvides insectívores que són. Els seus nius, com tots els de les 

espècies protegides, no es poden destruir, tot i que no estiguin ocupats. Per tant, és 

necessària una autorització, que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Únicament es donen autoritzacions d’aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació (en 
aquest cas, només s’autoritza a retirar els nius fora de l’època de cria i s’obliga a mantenir 
les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer-hi 

els nius), per enderrocs inevitables (construccions en risc d’enrunament) o per situacions 
sanitàries molt clares.  

Zona de nidificació de l’abellarol 

També s’ha detectat un gran nombre de nius d’abellarols als torrents i rieres de Rocafort, 

però també als marges de feixes i camins o corriols de terra, de les propietats del Mas 

Casassaies, de Ca n’Arbocet, Ca n’Oristrell, de Can Serra de l’església, o Can Prat, on 

l’abellerol no té por de conviure amb els seus propietaris. Els nius es troben en solitari o 
en colònies, sempre en els marges o talussos terrosos o sorrencs tous, a la vora de les 

rieres, dels torrents i de les feixes de cultiu. Consisteixen en uns forats d’un diàmetre no 
superior als 8 cm i fins a dos metres de fondària, com un túnel, que desemboca en una 

cambra on posen els ous directament al terra. Tot i que els podem trobar a una certa 

alçada, no té por de fer els nius a un metre i mig del terra, prop de l’home.  

L’abellerol (Merops apiaster) és un ocell nidificant estival, restringit als ambients 
mediterranis. Pertany a l’ordre de les coraciformes i a la família Meropidae. Fa 28 cm de 
longitud, amb el plomatge de tonalitats vermelles, verdes, grogues i blaves. A la 

primavera arriba provinent d’Àfrica i de la Índia per a nidificar. A finals d’agost o mitjans 
de setembre migra igual que ho fa l’oreneta. La seva alimentació està constituïda 

majoritàriament per himenòpters, que comprèn alguns dels insectes com ara les 

formigues, el corc de la cama del blat, i d’altres que atrapa al vol com els borinots, les 
vespes i les abelles, i també les llagostes, les mosques, els grills, els saltamartins, les 

xinxes, cigales, libèl·lules i espiadimonis. Després de digerir les preses (uns 32 grams 

diaris), regurgita una petita egagròpila amb les parts indigeribles. El seus depredadors 

naturals són els rapinyaires i els rèptils com les serps que ataquen directament els nius. 
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Zona de nidificació de l'àliga cuabarrada (Aquila fasciata)  

Aquesta espècie està en perill crític a Catalunya i en perill a nivell europeu. L’àrea de cria 
té una gran importància ja que no només és el lloc de reproducció d’aquesta espècie sinó 
que acostuma a ser l’àrea on es refugia, dorm i es reposa durant tot l’any. Cal protegir 
l’espècie, sobretot en època de reproducció i cria, restringint els accessos i les activitats 
esportives i/o lúdiques.  

Altres elements objectes de protecció 

Patrimoni arqueològic 

Per definició, tots els béns mobles de caràcter històric, per a l'estudi dels quals cal utilitzar 

metodologia arqueològica, integren el patrimoni arqueològic català afectant a tots els 

nivells de protecció (BCIN, BCIL, BIPCC). La Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993 

defineix els espais de protecció arqueològica (art. 49), que també estan regulats 

especialment per la Llei d'Urbanisme Català 2/2002 (art.9.3 i 34.5). Es consideren espais 

de protecció arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès nacional on, per 

antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de restes 

arqueològiques i paleontològiques. Els espais són determinats per resolució del Conseller 

de Cultura. A Pont de Vilomara i Rocafort, fins el moment, no n’hi ha cap de declarat. 

Patrimoni documental 

És declarada d'interès nacional tota la documentació que es troba a l'Arxiu de la Corona 

d'Aragó. La resta de documentació inclosa en arxius forma part del patrimoni documental 

català. Formen part del patrimoni documental estatal tots aquells documents que es 

troben als arxius (article 19.2 de la Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural 

Català; article 49.2 de la Llei 16/1985 de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español). 

Dins aquestes mesures, es considera inclòs tot el patrimoni documental que es troba als 

arxius (Llei 10/2001, de 13 de juliol d’arxius i documents) citats a les fitxes i que contenen 

patrimoni documental referent a Pont de Vilomara i Rocafort: 

Núm. Nom 

294 Fons referent a Pont de Vilomara i Rocafort de l'Arxiu Gavin 

295 Fons fotogràfic referent a   Pont de Vilomara i Rocafort del Centre Excursionista de 
Catalunya 

316 Fons de l'arxiu municipal 

296 Fons referent a Pont de Vilomara i Rocafort de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

293 Fons de Pont de Vilomara i Rocafort  del Servei de Patrimonide Local de la Diputació de 
Barcelona 
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334 Fons referents a Pont de Vilomara i Rocafort de l'Arxiu Comarcal del Bages 

333 Fons referents a Pont de Vilomara i Rocafort dipositats a l'arxiu diocesà de Vic 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

La gràfica que presentem, ens mostra l’estat de conservació dels 344 elements del mapa 

de Pont de Vilomara i Rocafort per la globalitat dels elements inventariats. En xifres 

globals, es pot afirmar que el patrimoni cultural i natural del municipi no gaudeix d’un 
molt bon estat de conservació, ja que més de la meitat (un 54%) mostra un estat de 

conservació regular o dolent. Mentre que el 46 % manté un bon estat de conservació. 

Però analitzant a fons aquestes estadístiques, podem veure que quantitativament és un 

problema atribuïble sobretot a elements de pedra seca ubicats en zones de difícil accés, 

en terrasses i que s’han abandonat ja fa molts anys. Es tracta de barraques de vinya, 

algunes tines, aljubs i basses que presenten problemes estructurals, com ensorraments 

parcials o totals de murs o cobertes, que alhora provoquen filtracions d’aigua que 
empitjoren la situació. Aquesta situació es produeix per l’abandó de l’element, que deixa 

de complir la funció per a la quals fou construït i el creixement incontrolat de la vegetació, 

al voltant o a l’interior. Només en un  cas d’una barraca, es va documentar una destrucció 
per vandalisme en el transcurs de la realització del present treball. 

El mal estat de conservació també es produeix en masos i masies que s’han abandonat i 
no se li ha fet el preceptiu manteniment. En alguns casos, la degradació del bé és màxima, 

convertint-lo més que en un edifici, en un jaciment arqueològic. És el cas del Mas Donzell 

(fitxa núm. 277). En aquesta situació també es troba l’antic mas Arbocet (fitxa núm. 267) 
però en aquest cas, l’abandó es produí fa centenars d’anys. Hi ha alguns altres masos i 

masies que es troben en aquest procés: Ca n’Oliva (fitxa núm. 269), Cal Padre (fitxa núm. 

193), Tines de Cal Víctor (fitxa núm. 206), Casa Nova de Sant Jaume (fitxa núm. 128) o 

Mas Cornadelles (fitxa núm. 268). 

D’altres es troben en millors condicions, però al no ser habitades, poden córrer el mateix 
perill de degradació: El Flequer (fitxa núm. 157), el Marquet (fitxa núm. 317), el Mas del 

Pont (fitxa núm. 219), La Serra de Pungrau (fitxa núm. 213), o Mas Casajoana (fitxa núm. 

160). 



       Mapa del patrimoni cultural i natural  de Pont de Vilomara i Rocafort  (el Bages)       

Memòria tècnica | 79  

 

L’ús continuat d’un edifici, ja sigui com habitatge, espai laboral o lúdic n’és la seva 
principal salvaguarda. Per contra quan un edifici s’abandona, comença el seu 
deteriorament, fins a portar-lo a la situació de ruïna o, fins i tot, a desaparèixer. El desús 

és el principal enemic per mantenir un bon estat de conservació; això passa en aquestes 

masies. Un altre concepte sempre difícil de quantificar quan es parla d’estat de 
conservació i que no té res a veure amb l’estructura i estabilitat arquitectònica és el de 
restauració respectuosa o reforma indiscriminada. Hi ha edificis que poden tenir un bon 

estat de conservació a nivell estructural, però haver patit una reforma sense tenir en 

compte els material o les tècniques constructives pròpies d’aquell edifici amb tants segles 
d’història. Fins i tot pot passar malgrat que l’edifici estigui en el Catàleg de protecció. 

Caldria comentar, en aquest apartat, la situació de l’església de Santa maria de Matadars, 
restaurada parcialment restaurada l’any 1950. Posteriorment s'hi han fet excavacions 

arqueològiques i de restauració a càrrec de la Diputació de Barcelona. Però un  cop 

finalitzats els treballs no hi ha hagut un projecte de valorització i presentació de 

l’element, restant tancada, oculta i utilitzada com a magatzem. 

També dins l’àmbit de patrimoni immoble, la tipologia amb un estat de conservació més 

precari és la dels jaciments arqueològics. Algun jaciment com la Creueta (fitxa núm. 258) 

són de difícil adscripció geogràfica, ja que la pedra es va haver de traslladar del lloc per 

problemes de vandalisme. La manca d'actuacions arqueològiques i la urbanització de la 

zona n'impedeixen un coneixement científic. El jaciment de la Solana del racó de les 

monges (fitxa núm. 259) és una necròpolis descoberta per atzar en obrir-se una pista 

forestal a finals dels anys 70 del segle XX i fou donada a conèixer per membres de la 

secció d'arqueologia del Centre Excursionista Montserrat. Malauradament, les accions 

furtives van començar a degradar ràpidament el seu estat de conservació. La vegetació 

l’ha cobert i la manca de dades georeferenciades en dificulten la seva visibilitat. 

46% 

31% 

23% Estat de conservació 

Bo Regular Dolent
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De l’àmbit del patrimoni moble que inclou fonts urbanes, elements urbans, monuments, 

objectes o col·leccions, es pot dir que tenen un molt bon estat de conservació. Però a 

segons quines zones del municipi trobem a faltar el suficient respecte per aquest tipus 

d’elements. Evidentment que els que es troben dins de museus, el seu estat de 
conservació és idoni, tant en col·leccions públiques com privades. 

El patrimoni documental també té un bon estatus de conservació, sobretot perquè es 

troba preservat en institucions.  

Pel que fa al Patrimoni immaterial hi ha un bon nombre d’elements amb un estat de 
conservació regular; perquè ja s’ha perdut el costum i només s’ha documentat 
bibliogràficament o la seva aparició és irregular. Són els casos de la Tècnica d'escorçar els 

pins (fitxa núm. 264), el Ballet de Déu de Rocafort o de la morratxa (fitxa núm. 305), el 

Ball de cascavells (fitxa núm. 321), el Salpàs (fitxa núm. 322), la festa del Pi de maig (fitxa 

núm. 310). 

L’estat de conservació de l’àmbit de patrimoni natural és, en general, bo. Això no vol dir 

que no es puguin millorar alguns aspectes. És important preservar les franges de 

vegetació arbòria o arbustiva en els diferents marges i lleres que configuren els torrents 

del terme municipal, evitant la proliferació d’espècies al·lòctones o invasives, i mantenir 
les lleres netes d’obstacles per tal de prevenir possibles desastres en època de pluges 
fortes. El problema més greu és l’excessiva densitat de pi blan (pinus alephensis) que creix 

sense control. Suposa un greu problema per la conservació de molts elements de pedra 

seca, però sobretot, un greu perill d’incendi. 

CRONOLOGIA 

En referència a la cronologia dels elements inclosos en el Mapa de Pont de Vilomara i 

Rocafort, com mostra de forma contundent la corresponent gràfica, predominen els 

elements d’època moderna i contemporània. 

Aquesta és una dada que no ens ha de sorprendre, tenint en consideració tots els estudis 

i anàlisi realitzats fins el moment. Però també destaquen els elements d’època medieval, 
que com ja hem vist, dins l’arquitectura religiosa destaquen alguns elements prou 

importants qualitativament.  
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També és lògic que percentualment, els jaciments arqueològics estiguin en inferioritat. La 

dificultat de conservació d’aquest tipus de restes n’és, en part, l’explicació. Però, per les 

característiques que ja hem explicat en l’apartat corresponen, hi ha molts jaciments 
arqueològics que apunten una cronologia recent.  

Les masies majoritàriament tenen un origen en època moderna, encara que 

documentalment algunes puguin recular fins l’època medieval. La majoria de barraques 

de pedra seca comparteixen una cronologia moderna i contemporània, ja que no 

acostumen a poder-se datar amb precisió. 

En aquest gràfic no s’han considerat els elements relacionats amb el patrimoni natural, tal 
com espècimens singulars o zones d’interès, ja que es regeixen per altres criteris. 

 

TITULARITAT 

Al tractar-se d’un Mapa de patrimoni cultural amb un àmbit geogràfic delimitat per la 
globalitat del terme municipal com a criteri d’estudi, és lògic que el percentatge més alt, 
pel que fa a la titularitat dels béns, sigui el de privada. Tot i que no deixa de ser una dada 

relativa, sempre pot donar una idea més amplia i ens pot servir a nivell comparatiu per 

constatar una realitat força evident i d’altra banda, el percentatge públic és el què permet 
l’ajuntament actuar d’una forma més directa.  

1% 6% 

23% 

70% 

Prehistòria i història antiga Medieval Moderna Contemporània
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En tot cas, el que caldria discernir amb més deteniment és la diferència entre propietaris 

particulars o individuals, com el cas de cada habitatge, amb entitats i associacions i 

institucions com l’església, que històricament ha tingut i continua tenint un pes molt 

important en l’àmbit, social, cultural i polític.  

Potser comparativament amb d’altres municipis de la zona, el percentatge de béns 
públics és més baix que la mitja. Del 15% de propietat pública es reparteix entre entitats 

públiques, com museus o arxius,  i altres centres culturals o administratius; elements 

urbans gestionats per l’Ajuntament i béns corresponents a patrimoni immaterial, tipus 

manifestacions festives, tradicions orals o costumari, que són de domini públic sense 

exercir una propietat en el sentit legal de la paraula. 

També cal tenir en compte, si es volen fer servir aquestes dades, que hi ha unes quantes 

fitxes de conjunts que fan referència a grups de béns, que tenen diversos propietaris, com 

els diferents conjunts arquitectònics carrers o zones d’interès o jaciments arqueològics. 

  

15% 

85% 

Titularitat dels béns 

Pública Privada
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ELEMENTS NO FITXATS  

En l’elaboració dels Mapes de Patrimoni Cultural d’un municipi, tal i com estableixen els 
Plecs de Prescripcions Tècniques de la Diputació de Barcelona, hi ha elements que no 

s’han de fitxar mai, com per exemple les entitats o associacions culturals o esportives, les 

biblioteques o altres equipaments culturals, l’escut municipal, personatges il·lustres, 

esdeveniments o festivals.  

Els mapes del patrimoni no són el cens de recursos culturals del municipi. No es tracta de 

documentar l’activitat cultural al llarg de l’any, ni aquelles festes comunes assenyalades 

en el calendari; sinó només aquelles que tenen un determinat component patrimonial, 

històric o tradicional. 

Tampoc s’han de fitxar elements poc singulars o dubtosos, que no siguin prou 
representatius dels valors originals d’un estil o època concreta; bé per formar part d’un 
conjunt indeterminat dins el volum construït, bé perquè ha perdut en el decurs del temps 

aquells trets característics que el feien rellevant. 

Tampoc s’han de fitxar elements de gran valor patrimonial però que s’hagin destruït, o 
que no s’hagin pogut localitzar tot i tenir-ne referències per informació oral o 

bibliogràfica.  

Evidentment, tampoc s’han de fitxar elements que es troben en el terme municipal del 

poble veí, tot i que s’hagi cregut sempre que pertanyien al municipi en qüestió: 

Lamentablement també se n’han destruït en temps de guerra, com: 

 Retaule barroc de Sant Romà  

 Imatge de Sant Romà 

L’apartat de les fonts és força dramàtic, ja siguin classificades com a zones d’interès o 
com elements arquitectònics, algunes han quedat colgades o destruïdes per remoció de 

terrenys de forma natural o antròpica. Algunes han quedat seques però se’n conserva 

l’estructura i potser en el futur es podran recuperar, d’altres quedaran en el record. Tot i 

així, a excepció de les que referim en aquest apartat se n’han trobat moltes.  

Les que no s’han pogut localitzar són: 

 Font del Peixeter 

 Font de Solanes 

 Font de l’Alber 

 Font del Sala 

 Font Freda del flequer 

 Font de la Roviralta 
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 Font de Can Serra 

 Font del Boines 

 Font de La Rovira 

 Font de Can Padre 

 Font Nova 

 Font de Sant Jaume 

 

Hi ha una sèrie de celebracions comunes a tots els municipis de Catalunya i, tot i que 

poden tenir la seva importància social, no requereixen un tractament patrimonial: Sant 

Jordi, Diada Nacional de Catalunya, o Flama del Canigó. 

A continuació teniu el llistat sencer de tots aquests elements: 

Àmbit Tipologia 
Cod
i 

Element Causa 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Barraca 11799 de la Wiquipedra Pertany al terme de Talamanca 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Barraca 3061 de la Wiquipedra Pertany al terme de Talamanca 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Sant Aon Localització confusa 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació Plaça Major, 3-5 Construcció poc significativa 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació carrer Les Roques, 5-7 de 
Rocafort 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació carrer Montcau, 17-19,  de 
Rocafort 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació plaça Església, 6,  de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació plaça Catalunya, 6 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació carrer Les Roques, 8 de 
Rocafort 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació carrer Les Roques, 10 de 
Rocafort 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació carrer Les Roques, 12 de 
Rocafort 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Montcau, 1  de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Montcau, 3 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 
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Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació carrer Montcau, 10  de 
Rocafort 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació carrer Montserrat 7 de 
Rocafort 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Major, 5 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Major, 15 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Major, 15 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Major, 16 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Major, 18 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Major, 23 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació carrer Montcau, 2-4  de 
Rocafort 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Montcau, 6  de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació carrer Montcau, 8  de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació carrer Montcau, 12  de 
Rocafort 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació plaça Catalunya, 1 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació plaça Catalunya, 2 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació plaça Catalunya, 3 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Edificació plaça Catalunya, 5 de Rocafort 
Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 1 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 3 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 5 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 7 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 13 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 



       Mapa del patrimoni cultural i natural  de Pont de Vilomara i Rocafort  (el Bages)       

Memòria tècnica | 87  

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 17 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 19 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 21 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 27 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 29 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 31 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Edificació Camí del Prat, 33 de Rocafort 
(antic carrer Cervantes) 

Tot i estar en el PGOU, queda inclosa en la 
fitxa de conjunt de Rocafort 

Patrimoni 
moble 

Objecte 2.2 Retaule barroc de Sant Romà Cremat l'any 1936 

Patrimoni 
moble 

Objecte 2.2 Imatge de Sant Romà Cremada l'any 1936 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font del Peixeter No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font de Solanes No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font de Can Roviralta No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font de l'Alber No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font del sala No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font Freda del Flequer No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font de can Serra No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font del Boines No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font de la Rovira No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font de Can Padre No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font Nova No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Font de Sant Jaume No trobada 
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Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 El racó de les tines Desconegut 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 El racó dels manresans Desconegut 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 El racó del Companyols Desconegut 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 La placeta de les bruixes Desconegut 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 El racó de les boines Desconegut 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 L'obaga de les Cucoles Desconegut 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 El pla del Llop Desconegut 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Entorn de Sant Jaume de Vall-honesta Emplaçament i delimitació imprecisos 

Patrimoni 
natural 

Zona 
d'interès 

5.1 Entorn de Sant Esteve de Vila-rasa Emplaçament i delimitació imprecisos 
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