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1. 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’Interpretació 
del Patrimoni Cultural, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del patrimoni cultural, amb 
col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents objectius: 

 Captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural del municipi. 

 Valorització dels elements reconeguts. 

 Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació. 

 Planificació de les accions de rendibilització social i cultural. 

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa del 
Patrimoni Cultural del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental). L’estudi ha estat 
encarregat a l’empresa de serveis de patrimoni cultural ANTEQUEM, S.L, a partir de la 
sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  

La realització del treball ha estat executada per Marta Lloret Blackburn, entre els mesos de 
maig a octubre de 2011, amb la col·laboració de Lourdes Moret Pujol i Dídac Pàmies Gual, i la 
coordinació de Marc Bosch de Doria. 

 

 

La Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana 
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2. AGRAÏMENTS 

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable ajut d’un seguit de persones i 
institucions a qui volem agrair enèrgicament la seva col·laboració. En primer lloc volem agrair la 
col·laboració del personal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia pel seu interès i les gestions 
facilitades. Però volem fer-ho d’una manera molt específica als alcaldes Enric Barbany i 
Joaquim Brustenga; així com al personal dels diferents departaments consultats, especialment 
de la tècnica de Cultura Núria Padró, la tècnica de medi ambient Cristina Fígols, la tècnica de 
Promoció Econòmica Elisabet Navarra i el jutge de Pau, en Josep Soler. També volem agrair la 
seva col·laboració a en Xavier Nogué, director de Projectes Naturals de la Mancomunitat de la 
Vall del Tenes, i al Consell Consultiu de Cultura. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca, museu o centre oficial o privat, 
ens hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem agrair 
les atencions rebudes pels seus tècnics, especialment al personal de l’Arxiu Comarcal del 
Vallès Oriental, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de l’Arxiu Diocesà de Barcelona, de l’Arxiu 
Mas, de l’Arxiu Gavín, del Centre Excursionista de Catalunya, del Museu de Granollers, del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya, de la biblioteca de Can 
Pedrals de Granollers i de la biblioteca municipal. 

El nostre agraïment també és pels historiadors locals Jaume Dantí i Xavier Ciurans, així com a 
les persones (propietaris, masovers i llogaters) que sense excepció ens han obert tan 
amablement les portes de casa seva. Finalment, volíem donar les gràcies per la seva 
col·laboració i interès a Pere Monràs i la seva família, que han dedicat una part important del 
seu temps a ensenyar-nos molts racons del terme. 

 

 
Fragment d’un pergamí de Can Burguès 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) 
 

   

Memòria [p. 6]         

3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 

3.1. Medi Físic 

El municipi de Santa Eulàlia de Ronçana està situat a la comarca del Vallès Oriental, amb una 
extensió de 14,2 km2. Limita amb els municipis de Caldes de Montbui a mestral i ponent, 
Bigues i Riells a tramuntana, l’Ametlla del Vallès a gregal i llevant i Lliçà d’Amunt a migdia. Junt 
amb Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt i Lliçà d’Avall integren la Mancomunitat de la Vall del Tenes, 
on s’hi agrupen aquests pobles situats a la part central del riu Tenes. La part alta de la vall 
transcorre pels cingles de Bertí, on el seu recorregut és força accidentat, com és el cas de Sant 
Miquel del Fai. A partir del poble de Bigues, el curs del riu té desnivells suaus i transcorre entre 
camps de conreu de gran fertilitat. Aquesta condició va propiciar que des d’antic es construïssin 
assentaments al seu entorn, així com sistemes d’aprofitament hidràulic tradicionals. La 
geografia de Santa Eulàlia està igualment definida per petites serres i planes amb nombrosos 
torrents, amb presència de dues fondalades importants en forma de timbes: a Can Just i a Sant 
Simplici. Aquesta darrera va desaparèixer en motiu de l’arranjament de l’espai a l’entorn de 
l’ermita. 

 

 
El riu Tenes a l’alçada de la resclosa de Can Font 

 

El clima de Santa Eulàlia és de tipus mediterrani del prelitoral, que es caracteritza pels hiverns 
suaus i estius secs i càlids. El règim pluviomètric es concentra a la primavera i la tardor, essent 
escàs a l’estiu i l’hivern. La boira és un fenomen present a la zona de la vall del Tenes, així com 
les gelades i les tempestes de forma ocasional. 
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La població vegetal del municipi està definida per un bosc eminentment de tipus mediterrani, 
constituït pel pi pinyer, alzina i roure, amb sotabosc de matollar de farigola, bruc i garriga, entre 
d’altres. A l’àrea del riu Tenes i els torrents que hi desemboquen s’hi manté la vegetació de 
ribera, amb presència de pollancres, verns, freixes i plàtans. Des de mitjans del segle XX, el 
creixement d’urbanitzacions en diversos indrets del municipi ha provocat que la població 
vegetal del terme s’hagi vist molt afectada. Les zones de bosc més importants de Santa Eulàlia 
són el bosc de Can Brustenga i el de Rosàs, essent la resta força escadussera.  

3.2. Demografia i economia 

Des de l’època medieval, el territori que avui ocupa Santa Eulàlia de Ronçana el tipus de 
poblament era l’hàbitat rural dispers. En el fogatge de l’any 1378 hi consta que a Santa Eulàlia 
tenia 39 focs o llars, mentre que a l’any 1497 va descendir fins als 28 focs, probablement a 
causa de la gran mortalitat causada per la pesta negra. L’any 1553 a Santa Eulàlia es contaven 
56 focs, coincidint amb la consolidació dels principals masos de la població, concentrats 
especialment a la zona de la Vall i del Rieral. En aquest moment també devia començar a 
formar-se un petit nucli a la sagrera de l’església de Santa Eulàlia. Tot i així, no seria fins al 
segle XVIII que aquest es veuria consolidat, gràcies a l’augment demogràfic i l’excedent de 
producció agrícola.   

 

Evolució de la població de Santa Eulàlia de Ronçana des de 1717
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
 

A partir de la segona meitat del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX la població va 
quedar estancada. No va ser fins a la dècada de 1930 que va haver-hi un augment progressiu 
dels habitants a Santa Eulàlia. El major creixement demogràfic va produir-se als anys 1960, 
quan la població va experimentar un creixement molt significatiu. En aquest moment es van 
construir la majoria de nuclis i d’urbanitzacions del municipi, on s’hi van instal·lar de forma 
definitiva moltes persones provinents de la metròpoli. Des d’aleshores la població ha anat 
creixent i s’han consolidat diversos nuclis de població, la majoria en forma d’urbanització. D’una 
banda, trobem les zones històriques de la Sagrera i el Rieral, que s’han constituït com a nuclis 
urbans. D’altra banda, es van construir cases a l’entorn dels barris de Sant Cristòfol, el Serrat, 
la Serra, la Vall, el Bonaire i finalment es van formar la urbanització de Sant Isidre, la Campinya 
i Can Sabater, a tocar del riu Tenes. 
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Per sectors de població, les estadístiques de l’any 2000 reflecteixen una dinàmica similar a la 
societat en general del nostre país, en què predomina la població adulta entre els 35 i els 44 
anys, mentre que els infants i adolescents (15 a 19 anys) i els majors de 75 anys són els menys 
nombrosos. Tanmateix, en els darrers anys s’ha observat un augment de la natalitat i de 
l’esperança de vida.  
 
 
 

 
 
Font: Informe social del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana de l’any 2000, Diputació de Barcelona 

 

La major part dels habitants de Santa Eulàlia es troben distribuïts entre el Rieral i la Sagrera, 
així com per les nombroses urbanitzacions del terme.   

 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
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El creixement exponencial de la població a partir de la segona meitat del segle XX s’explica, 
com hem dit, per l’establiment de segones residències d’habitants procedents de l’àrea 
metropolitana. Aquest moment també va ser significativa la crisi del sector agrícola, que fins 
aleshores havia estat l’activitat predominant. Seguint la tendència de la comarca, el sector 
industrial va passar a ser el que ocupava un major nombre de santaeulaliencs, tot i que la 
localització de les indústries fos en els pobles de la rodalia. Tanmateix, en els darrers anys el 
sector serveis ha passat a ser dominant.   

Santa Eulàlia de Ronçana és una població força ben comunicada a nivell terrestre. La principal 
via de comunicació del terme és la carretera BV-1435, que va de sud a nord i constitueix un eix 
entre els pobles de la Vall del Tenes. A l’extrem de ponent del terme hi transcorre la carretera 
comarcal C-1415, que uneix Granollers i Caldes de Montbui, a través de la qual es pot accedir 
a l’autovia C-17, principal eix de comunicació de la comarca. Pel sector de gregal del terme 
també hi ha la carretera BP-1432, que comunica el poble amb l’Ametlla del Vallès. A nivell de 
transport públic, Santa Eulàlia disposa d’un servei d’autobús de línia, que recorre el trajecte que 
connecta els nuclis urbans amb les poblacions de la rodalia.  

3.3. Síntesi històrica 

Els vestigis humans més antics coneguts de Santa Eulàlia de Ronçana corresponen al 
Paleolític superior, localitzat en el jaciment de la Font d’Abril, on s’ha trobat una punta de fletxa 
d’aquest període. Ja dins el Neolític trobem un nou indici d’ocupació a la zona dels avellaners 
de Can Just, als camps de Can Gafa, a Can Maspons de la Vall, a Can Falgar i a les Peces 
d’en Nota, on s’hi ha trobat destrals de pedra polida i puntes de fletxa, entre d’altres.  

Aquesta ocupació del territori va incrementar-se en època antiga, ja que s’han documentat a la 
zona nombrosos jaciments ibèrics i romans. Les restes ibèriques trobades a Can Noguera de la 
Riba, la Font d’Abril i el Pla de Masmitjans podrien correspondre’s a poblats, tot i que se’n 
desconeixen les característiques. També s’han trobat indicis que entre els segles I a.C. i III d. 
C. es construïssin diverses vil·les romanes a les zones de l’actual Bastida Vella, Can 
Brustenga, Can Cabot, Can Gafa, Can Tabac, Can Trias, Sant Simple i Can Rof. Les restes de 
forns, sitges i material ceràmic indica la presència d’alguns tipus d’establiments de caire rústic 
d’aquesta mateixa cronologia, que també pot associar-se a vil·les. En aquesta zona també hi 
transcorria un ramal de la Via Augusta que comunicava Aquae Calidae (Caldes de Montbui) 
amb Osona i el Maresme. El període tardo-antic està molt poc documentat a Santa Eulàlia de 
Ronçana. És possible que futures excavacions arqueològiques aportin dades relatives a aquest 
període concret.  

La primera notícia documental de Santa Eulàlia es remunta a l’any 932, quan apareix 
esmentada a l’acta de consagració de l’església de Sant Genís de l’Ametlla. Tanmateix, la 
parròquia de Santa Eulàlia no es cita fins a mitjans del segle XI, quan consta dins el feu comtal 
de la baronia de Montbui que Ramon Berenguer I de Barcelona va donar a Mir Geribert. Pocs 
anys després tenim constància que els monestirs de Sant Miquel del Fai i de Sant Cugat del 
Vallès hi tenien drets. Els rectors de l’església de Santa Eulàlia van haver de servir a la 
parròquia veïna de Sant Cristòfol de Pallars, documentada des de l’any 1194, fins al segle XIV, 
quan van passar a alternar-se les misses amb el rector de Santa Justa i Santa Rufina de Lliçà. 
També des del segle XII hi havia al terme una capella dedicada a Sant Joan, de la qual tenim 
poques notícies per trobar-se ja en mal estat durant el segle XV. És probable que en aquest 
moment hi hagués una segona capella sufragània de Santa Eulàlia, que vers el segle XVI seria 
reconstruïda i dedicada a l’advocació de Sant Simplici. 

La baronia de Montbui que hem esmentat anteriorment va constituir-se a mitjans del segle XI i  
aplegava un alou comtal format per les parròquies de Sant Mateu de Montbui, Sant Feliu de 
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Codines, Sant Pere de Bigues, Sant Genís de l’Ametlla, Sant Julià de Lliçà, Sant Andreu de 
Samalús, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Esteve de Palaudàries. El centre jurisdiccional de la 
baronia es trobava en el castell del Montbui, la propietat de la qual va alternar-se entre la 
noblesa i la corona entre els segles XIV i XV, fins que l’any 1490 va quedar sota la jurisdicció 
del Consell de Cent de Barcelona. Tenim notícies que des del segle XII al terme de Santa 
Eulàlia, hi residien les famílies Castellet i Bastida, que pertanyien a la noblesa local. Els 
Castellet – que habitaven l’actual masia de Can Puig- i els Bastida posseïen diversos masos i 
terres, pels quals cobraven els censos corresponents.   

 

 

Façana fortificada de Can Puig de la Vall 

 

En plena època baix medieval, al terme de Santa Eulàlia de Ronçana ja hi existien diversos 
masos disseminats, entre els quals hi reconeixem els masos Brustenga, Burguès, Cabot, 
Falgar, Granada, Pons, Pallars, Sabater, Torras, Vendrell, etc. Tanmateix, la consolidació dels 
masos actuals no es va produir fins els segles XVI i XVIII, coincidint amb un augment 
demogràfic i l’excedent agrícola. En aquest moment, les masies medievals existents van ser 
ampliades o reconstruïdes, i de forma paral·lela se’n van bastir de noves, com són Ca 
l’Artiguetes, Can Ferrarons, Can Magre, Can Plantadeta, Can Noguera, entre d’altres.  

La baronia de Montbui no va canviar de mans fins a l’any 1714, en què pel Decret de Nova 
Planta va passar a mans als Borbons, però el seu terme va continuar unit amb el nom de 
Baronia de Montbui. En aquest moment, la baronia –que ja no comprenia totes les parròquies 
esmentades- va començar a ser governada per un consell, que tenia com a lloc de reunió 
diversos indrets de Santa Eulàlia (la casa del Comú o Casalot, l’alzinar de Can Burguès, la 
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plaça de l’església-, que amb els anys va passar a ser el centre neuràlgic de la baronia. Amb la 
Desamortització de Mendizábal es va produir la dissolució definitiva de la baronia, constituint-se 
així els municipis actuals amb els respectius ajuntaments.  

Durant el primer terç del segle XIX, a causa del conflicte entre liberals i carlins, va ser segrestat 
l’amo de Can Maspons de la Vall, Pere Maspons, pel qual la seva família va haver de pagar un 
gran rescat. A causa de la inseguretat viscuda per aquest episodis, la família Maspons va 
traslladar el seu habitatge habitual a la ciutat de Granollers. Pel mateix motiu, a mitjans 
d’aquest segle, alguns dels grans propietaris de Santa Eulàlia, com els Rosàs, van traslladar-se 
a la ciutat. Per contra, els grans propietaris locals que van quedar-se a la casa pairal van 
reflectir la seva prosperitat en l’arquitectura de les cases, decorant els espais interiors segons 
el gust de l’època.    

 

 

Can Maspons de la Vall 

 

Amb l’esclat de la Guerra Civil, el municipi va passar a denominar-se Ronçana del Vallès, van 
col·lectivitzar-se algunes terres i van confiscar-se les cases de Can Barbany, Can Brustenga, 
Can Cabot de la Vall i Can Rajoler, mentre que a d’altres cases com Can Ferrarons s’hi van 
acollir refugiats. A la masia de Can Brustenga s’hi va instal·lar l’escola del Rieral i més 
endavant el Centre de Reclutament i Instrucció número 15 de Terrassa, mentre que Can 
Rajoler va ser la seu del sindicat agrícola. D’altra banda, l’església parroquial va servir com a 
magatzem de la construcció. Després de la dictadura franquista, es va constituir el primer 
ajuntament democràtic.  
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3.4. Toponímia i escut municipal 

Hi ha diverses hipòtesis sobre l’origen del nom de Santa Eulàlia de Ronçana. La primera 
referència documental del nom la trobem al segle XI, quan consta com a Oronciana. Entre els 
segles XII i XIII el mot està documentat abundantment, tot i que amb diverses formes, com  
Oroncana, Aurenciana, Orrenciana i Orenciana, entre d’altres. Segons el filòleg Joan 
Coromines, Ronçana deriva del nom propi Aurentius, que podria tenir un origen romà. En motiu 
de la consagració de l’església sota l’advocació de Santa Eulàlia, aquestes terres van 
començar a ser conegudes com a Sancte Eulalie de Oronçana, que apareix en la 
documentació antiga a partir de l’any 1059.  

Pel que fa al riu Tenes que transcorre pel terme, el mateix Joan Coromines també li dóna un 
origen romà, ja que diu que prové de tenda, tal i com consta en la documentació antiga.  

Des de principi del segle XX fins fa pocs anys, l’escut municipal de Santa Eulàlia estava 
caracteritzat per una creu de Malta, fins que va haver d’adaptar-se als paràmetres que marca 
l’heràldica per poder ser reconegut oficialment. L’escut oficial es va inspirar en el disseny que 
presentava al 1841, quan encara formava part de la baronia de Montbui. El resultat és un 
caironat de sinople, amb la creu de Santa Eulàlia o sautor d’argent. La creu de Santa Eulàlia és 
el principal atribut de la santa i és senyal del seu martiri. El timbre de l’escut és una corona de 
baró en referència a la capitalitat del poble dins la baronia de Montbui. Va ser aprovat el 17 de 
gener de 2005 pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i publicat al DOGC del 27 
de juny del mateix 2005. 

 

 

                  

     Escut anterior a l’actual    Escut actual de Santa Eulàlia 

http://www.municat.gencat.cat/
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4. METODOLOGIA    

4.1. 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 de treball és l’inventari de tots els elements 
susceptibles de ser 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 recopilar d’aquell bé cultural, ja sigui a través de la documentació bibliogràfica, a 
través d’arxius o d’informació oral. 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 una valoració, tant a 
nivell individual de cada bé com global. 

Es tracta de facilitar a l’ajuntament i als ciutadans una eina de coneixement de la globalitat del 
seu patrimoni. Un instrument que permeti d’establir mesures per a la seva protecció i 
conservació i faciliti el seu accés públic; així com la planificació de la seva rendibilització social; 
l’elaboració de programes de difusió (com per exemple programes didàctics i turístics, 
publicacions, jornades de debat o conferències); la presa de decisions en el planejament 
urbanístic, la planificació de la senyalització, entre d’altres mesures. 

Però es tracta d’un element viu, un instrument que pot créixer o disminuir. S’hi poden afegir 
nous béns perquè es consideri oportú o apareguin elements desconeguts en el moment de la 
realització del treball (nous jaciments arqueològics, donacions de col·leccions, etc.), o se’n 
poden haver de treure per motius diversos com el robatori, la seva destrucció (natural o 
antròpica) o els canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal considerar el Mapa de 
Patrimoni Cultural com una eina dinàmica i activa. 

S’ha de tenir present, però, que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta. No s’ha 
pretès fer una història de Santa Eulàlia de Ronçana, ni fer un anàlisi de l’evolució del municipi, 
ni un estudi estadístic. No hi ha el plantejament d’una hipòtesi, ni s’han fixat uns objectius 
científics. Per tant no hi ha unes conclusions, ja que no es tracta d’un element clos, sinó viu, 
com hem dit abans. Tampoc és un catàleg del patrimoni o de béns, amb una normativa 
associada de protecció. Per tant, no té capacitat legal ni normativa. És una base de dades, que 
recull tot el patrimoni existent en el municipi, a partir de la qual es poden gestionar diverses 
accions; però sempre com un punt d’inici. 

4.2. Model d’inventari 

El mapa del patrimoni local contempla cinc àmbits temàtics i diversos tipus d’elements. El 
patrimoni inclòs en el treball s’estructura amb la següent tipologia:  
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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 

 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 

 

S’ha utilitzat el model de fitxa 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; Accés; Número de negatiu; Altres; Historia; Bibliografia; Protecció; Inventari; 
Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 

4.3. Programa de treball 

Fase 1. Documentació prèvia 

El treball ha començat amb la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi 
ha informació referent al patrimoni cultural. Com a punt de partida s’ha consultat l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA) i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya (CCAA), l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), l’Inventari d’Arbres Monumentals de la 
Generalitat de Catalunya, l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i l’Inventari de 
Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de Camins Ramaders. 

També s’ha consultat l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental; l’Arxiu de la Corona d’Aragó; l’Arxiu 
Diocesà de Barcelona; l’arxiu municipal de Santa Eulàlia de Ronçana; l’Arxiu Gavín, l’Arxiu 
Mas, l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, el Museu 
de Granollers, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
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de la Diputació de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de Can Pedrals de 
Granollers i la biblioteca municipal Joan Ruiz i Calonja. 

L’elaboració d’aquest Mapa de patrimoni té com a punt de partida l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta llista s’ha ampliat amb el pre-catàleg de masies i edificis del POUM de 
Santa Eulàlia de Ronçana del gener de 2006, que malgrat no haver-se aprovat encara, ha 
constituït una base per aquest estudi. Fruit d’aquest inventari, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana va publicar el llibre del Patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Pel que fa a la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de Santa Eulàlia de Ronçana: topogràfic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; 
topogràfic de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:5.000, ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha 
consultat la planimetria del SITMUN i l’Hipermapa de Catalunya. 

Fase 2. Treball de camp 

La tasca més ingent d’aquesta fase ha estat la del treball de camp, cercant, localitzant i visitant 
els edificis, les fonts, els jaciments arqueològics, les masies i altres indrets del municipi. 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 pròpia finca.  

Durant el treball de camp s’ha anotat tota la informació possible per la descripció dels elements 
de patrimoni, segons el model de fitxa establert i s’han situat topogràficament amb un aparell 
de GPS, en cas que el bé no estigués referenciat a la planimetria de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

Durant el treball de camp també 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 per persones o entitats del poble.  

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 Santa Eulàlia de Ronçana o amb propietaris o masovers de finques. 

Fase 3. Treball de gabinet 

La darrera fase del treball ha consistit en la redacció de les fitxes i de la memòria, amb totes les 
dades obtingudes. 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 Santa Eulàlia de Ronçana. 

En el cas d’elements ja inventariats per la Generalitat o el planejament urbanístic actual, 
sempre que ha estat possible, s’ha mantingut la mateixa nomenclatura. En els casos que tenim 
constància d’altres nomenclatures per un mateix element a través d’una altra documentació 
consultada (IPA, CCAA, bibliografia o fonts orals), s’ha indicat en el camp d’observacions. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

5.1. Elements fitxats i elements no fitxats 

S’han fitxat un total de 261 elements del patrimoni cultural Santa Eulàlia de Ronçana. En 
destaquen, per la quantitat de fitxes, els elements de patrimoni immoble, especialment els 
edificis. És menys nombrós el patrimoni documental, natural, immaterial i moble. No obstant 
això cal tenir en compte que hi ha alguns béns, com elements arquitectònics, elements mobles 
o petites construccions, que s’han inclòs, en la fitxa genèrica corresponent a alguna masia o 
altres elements immobles. 

    Àmbits Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE   179 69%  100% 
Edificis 1.1    95 53% 

Conjunts arquitectònics 1.2    7 4% 

Elements arquitectònics 1.3    14 8% 
Jaciments arqueològics 1.4    44 25% 

Obra civil 1.5     19 11% 

PATRIMONI MOBLE   26 10%  100% 

Elements urbans 2.1    1 4% 

Objectes 2.2    11 42% 

Col·leccions 2.3    14 54% 

PATRIMONI DOCUMENTAL   19 7%   100% 

Fons d’imatges 3.1    5 26% 
Fons documentals 3.2    12 63% 

Fons bibliogràfics 3.3     2 11% 
PATRIMONI IMMATERIAL   10 4%  100% 

Manifestacions festives 4.1    3 30% 

Tècniques artesanals 4.2    0 0% 
Tradició oral 4.3    4 40% 

Música i dansa 4.4    3 30% 
Costumari 4.5    0 0% 

PATRIMONI NATURAL   27 10%   100% 
Zones d’interès 5.1    10 37% 

Espècimens botànics 5.2     17 63% 

TOTALS   261 100% 261   
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Elements inventariats per àmbits 

 

D’altra banda, en la realització del Mapa s’ha descartat fer la fitxa d’altres elements de 
patrimoni poc representatius perquè amb el temps han perdut algun dels seus valors originals, 
o perquè s’han destruït. Aquests elements també s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats, 
ja que malgrat que en puguem tenir alguna referència bibliogràfica o oral, no s’han localitzat, no 
s’hi ha pogut accedir o bé les notícies són massa vagues. Els béns del llistat d’elements no 
fitxats (veure annex 4) podran ser inclosos a la base de dades en futures revisions o 
actualitzacions del mapa, si es considera oportú.  

S’ha mantingut la fitxa, però, dels béns immobles que, malgrat que han estat modificats o 
parcialment destruïts, estaven inclosos en el planejament urbanístic vigent i en els inventaris 
del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  

5.2. Patrimoni immoble 

En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament del pre-
catàleg  de masies i edificis del POUM, dels inventaris del patrimoni arquitectònic i arqueològic 
de la Generalitat de Catalunya i del buidatge bibliogràfic. Però durant el treball de camp s’han 
detectat elements dels quals no teníem coneixement prèviament, alguns dels quals han passat 
a format part del Mapa de Patrimoni o d’altres s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats. 

El patrimoni immoble documentat és el reflex del caràcter eminentment rural que ha tingut 
Santa Eulàlia al llarg de la història, i que ha mantingut fins als nostres dies. El nombre de 
masies i elements relacionats amb l’explotació agropecuària, així ho testimonien.  
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Seguint el Plec de Prescripcions Tècniques de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, el patrimoni immoble s’ha classificat en cinc tipologies: 

 Edifici: tipologia entesa com a construcció unitària, tant formal com volumètricament. 

 Conjunt arquitectònic: format per l’agrupació física de diferents edificis i elements arquitec-
tònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors formals i volumètrics. 

 Element arquitectònic: part d’un conjunt o d’un edifici que per sí mateix té prou valors com 
per destacar-lo. 

 Jaciments: restes o vestigis del passat de qualsevol tipus i cronologia. Inclou estructures en 
estat de ruïna. 

 Obra civil: obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

Edificis 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de noranta cinc elements. Entre el patrimoni 
arquitectònic conservat hem de remarcar la presència de dues masies que tenen en seu origen 
en cases fortes medievals, com són la Bastida Vella i Can Puig de la Vall, totes dues en mans 
de la noblesa local i documentades des del segle XII.  

El nombre d’edificis més important de Santa Eulàlia de Ronçana són els que pertanyen 
l’arquitectura popular, en especial dels diversos masos que han poblat aquest territori des de la 
baixa edat mitjana. Molts d’aquests masos van consolidar-se entre els segles XV i XVI, com en 
són testimonis els finestrals gòtics-renaixentistes que conserven a les seves façanes. Entre 
d’altres, destaquen els masos Pallars, Gafa, Trias, Farell, Bassa (Casa Gran) i Sabater. A finals 
del segle XVII i durant el segle XVIII, coincidint amb un període de creixement demogràfic i 
econòmic, es van reformar la majoria de masies i se’n van construir noves masies d’estil 
clàssic, com Can Ferrarons, Can Plantadeta, Can Galderic, Can Font i Can Just, entre d’altres. 
Els grans propietaris locals van viure el seu moment àlgid durant la segona meitat del segle 
XIX, fet que es va reflectir en l’arquitectura del moment, especialment en la decoració dels 
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espais interiors. En són un bon exemple les pairalies de Can Brustenga i Can Burguès, amb les 
parets i els enteixinats de les sales pintats i decorats amb gran fastuositat.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de Can Brustenga 

 

En època contemporània, entre els segles XIX i principi del XX, es van bastir d’altres masies en 
el terme, especialment a l’entorn del camí de la Serra Granada, entre les quals hi ha Can 
Benet, Can Tarola, Can Penedes, Can Pou i Can Pilé. Uns anys més tard, la consolidació dels 
nuclis va afavorir la construcció de cases inspirades en l’estètica noucentista, com la torre del 
Doctor Vázquez, la Casa de la Vila o Can Joanet de l’Auto.   

A tota la Vall del Tenes també hi ha documentats diversos molins des del període medieval, 
que aprofitaven la seva aigua per moldre eminentment farina. A Santa Eulàlia n’hi ha 
documentats diversos, dels quals se’n conserven alguns vestigis a causa dels aiguats que van 
assolar la vall l’any 1777. Hem de destacar els molins d’en Barbany (actual Casa Vella) i d’en 
Bastida (després d’en Burch), on s’hi conserven les restes de les basses, totes dues amb murs 
d’opus spicatum. També són importants el molí d’en Vendrell, on s’hi conserva la bassa, i el de 
Can Sabater, del qual només en queda la rampa per on entrava l’aigua al carcabà. Després de 
la riuada que es va emportar el primer molí, els Barbany van construir-ne un de nou més amunt 
que l’anterior i que va funcionar fins a mitjans del segle XX. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restes de la bassa del molí d’en Burch 
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No són menys importants els edificis religiosos que es distribueixen pel terme municipal. En 
primer lloc, hem de destacar l’església parroquial de Santa Eulàlia que, malgrat tenir origen en 
un edifici romànic, la seva factura és de la segona meitat del segle XIX. Al terme de Santa 
Eulàlia de Ronçana s’hi conserva la capella romànica de Sant Cristòfol, construïda durant el 
segle XII i reformada posteriorment. En una rehabilitació feta durant la segona meitat del segle 
XX va ser molt reformada amb la intenció de donar-li la seva aparença primitiva. També és 
d’origen romànic la capella de Sant Simplici, notablement reformada entre els segles XVI i 
XVIII. La masia de Can Brustenga disposa d’una capella dedicada a la Immaculada, que va ser 
construïda durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb la gran reforma senyorial del 
mas.  

Entre els edificis també s’han comptabilitzat quatre forns d’obra localitzats al municipi, amb els 
quals es feia la cocció de l’argila per obtenir material de la construcció. Són el de Can Maspons 
de la Vall, de Rosàs i els dos de Can Bruguer.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forn d’obra de Rosàs 

Conjunts arquitectònics 

Corresponents a aquesta tipologia, s’han inventariat set elements, que es localitzen a la zona 
de la Sagrera, al Bonaire, a Can Barnils i les Cases d’en Lluïset. Les cases del passatge de la 
Sagrera es van començar a consolidar entre els segles XVI i XVIII a l’àrea d’influència de 
l’església parroquial, amb un desenvolupament urbà poc cohesionat i diverses cases aïllades 
en la proximitat. Entre aquestes també hi ha Can Vila, Can Ciurans, Ca la Quima i Ca la Lola, 
que s’han unificat en una sola fitxa per pertànyer al mateix període. Al Bonaire s’hi va 
configurar un petit nucli rural constituït per cinc cases datades entre els segles XVI i XIX. En la 
seva proximitat, trobem els masos juxtaposats de Can Rei i Can Donat, així com Can Roig dels 
Pins i Can Músic, que antigament eren la casa i la pallissa. La casa de Can Barnils es situa al 
camí antic de Granollers i es composa per diversos volums situats a ambdós costats del vial. 
Finalment, les Cases d’en Lluïset van bastir-se durant el primer terç del segle XX a la zona del 
Rieral, de forma longitudinal a la carretera. 
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Ca l’Elies, al passatge antic de la Sagrera 

Elements arquitectònics 

Entre els elements arquitectònics, s’han inclòs a l’inventari catorze béns. Corresponen a 
construccions de menor entitat que els edificis. D’una banda, s’han fitxat vuit fonts amb 
estructures construïdes, distribuïdes per tot el terme municipal, com són les de Can Vidal, de 
l’Abril, de Sant Cristòfol, de Sant Isidre, del Mas, del Mas Vendrell i del Rector. També 
relacionats amb l’aigua, s’han inventariat la bassa canemera de Can Brustenga i la Casa Vella, 
on antigament s’hi amarava el cànem, i els safareigs de Can Gafa i Can Serra. D’altra banda, 
s’han incorporat les creus del Padró i del Salve Regina, on s’hi anava en processó durant la 
festa del Roser de maig; així com un forn de pega situat en la proximitat del Bruguer Vell, poc 
habitual en aquesta zona, i un refugi excavat al terreny natural ubicat sota els camps de Rosàs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forn de pega del Bruguer 
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Jaciments arqueològics 

Dins d’aquesta tipologia, s’han documentat un total de quaranta quatre jaciments arqueològics, 
documentats a partir de la troballa fortuïta de material en superfície. D’una banda, trobem 
indicis d’ocupació prehistòrica als avellaners de Can Just, Can Burguès, Can Gafa, Can 
Maspons de la Vall, les Peces d’en Nota, Can Falgar, la Sorrera i al turó de Can Pa-i-aigua. En 
període ibèric es documenten tres possibles assentaments iberoromans, localitzats a Can 
Noguera de la Riba, la Font d’Abril, i el Pla de Masmitjans. 

Encara és més destacable el nombre de troballes arqueològiques que indiquen la presència de 
vil·les romanes, com són a la Bastida, Can Brustenga, Can Cabot, Can Gafa, Can Tabac, Can 
Trias, Sant Simple i Can Rof. És possible que els forns i sitges romans localitzats a la Bastida, 
Can Cabot, Can Puig de la Vall i Can Vendrell; estiguin associats a la pars rústica d’alguna 
vil·la romana. D’altra banda, la presència de necròpolis (als Avellaners de Can Just, Can Fluvià, 
Oliverar d’en Puig i les Vinyes d’en Colom) pot associar-se o no a les mateixes, ja que en 
època romana no és estrany trobar-ne de properes. La resta de jaciments iberoromans es 
corresponen a la localització de material en superfície sense estructures associades, com en 
els Avellaners de Can Just, Avellaners de Can Maset, Ca l’Enricó, Can Sabater, Can Just, Can 
Maspons, Can Torres, Can Vendrell, la Sagrera, Sant Cristòfol, Camí de la Serra Granada, 
Serrat del Cucut, Turó de Can Pa-i-aigua, Camí de Can Vidal a Rosàs i Boscos de Rosàs.  

Del període medieval s’han localitzat dos jaciments arqueològics, que es corresponen amb les 
restes escadusseres d’edificis. El primer és el Mas Vendrellet, documentat des del segle XIV i 
que probablement és el precedent de l’actual Can Vendrell. El segon és la capella de Sant Joan 
de Canals, que és nombrada per primer cop en l’acta de consagració de Sant Pere de Bigues 
de l’any 1156.  

 

 
Restes de Can Vendrellet 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) 
 

   

Memòria [p. 23]         

Obra civil  

Dins d’aquesta tipologia s’han fitxat dinou elements corresponents a obres d’enginyeria. En 
primer lloc hem de destacar els canals i les rescloses que es van construir des de l’època 
medieval per abastir d’aigua els molins fariners de la Vall del Tenes. Les rescloses de Can 
Comas, Can Font, Casa Vella i  Sot d’Aigües van ser reconstruïdes en època contemporània 
amb pòrtland; de la mateixa manera que els recs van variar el seu recorregut quan alguns dels 
molins que abastien van deixar de complir aquesta funció.  

A banda dels recs que segueixen en ús – rec de Dalt, del molí d’en Vendrell, de Can Comas i 
Can Redissa-, s’ha inventariat l’antic rec del molí d’en Burch, fet amb murs de pedra disposada 
en opus spicatum. En els mateixos recs, al seu pas per torrents i timbes, s’hi van construir 
petits aqüeductes que salvaven el desnivell del terreny, com en són testimonis els dels torrents 
de l’Areny, de Can Font i a la timba de Can Just. També vinculat a l’aprofitament de l’aigua, 
s’ha inventariat la mina d’aigua de Can Martí, situada al torrent de Sant Joan. Per últim, s’ha 
inventariat el que queda de la passera de Sant Cristòfol, que va emportar-se la riuada de l’any 
1994. 

En segon lloc, hem de destacar la presència de dos camins recorreguts des d’antic i que s’han 
conservat gairebé en la seva totalitat. Es tracta del camí ramader de la Serra Granada, on fa 
anys s’hi feia la transhumància; i el camí antic de Granollers a Bigues, que constituïa un eix de 
comunicació del centre econòmic de la zona i els pobles de la vall. També s’han inclòs pel seu 
interès social els senders GR 97 i PR-C 10. 

 

 
Aqüeducte del torrent de l’Areny 
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5.3. Patrimoni moble 

Dins l’àmbit de patrimoni moble, els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Element urbà: monuments, escultures o elements commemoratius situats a la via pública. 

 Objectes: elements singulars. 

 Col·leccions: sèries coherents d’objectes, integrats com a fons d’un museu o bé de caràcter 
privat. 

En aquest àmbit hem pogut classificar vint-i-sis elements del patrimoni de Santa Eulàlia de 
Ronçana que s’adapten a les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes o 
col·leccions. 

 

4%

42%54%

Element urbà
Objecte
Col·lecció

 
Percentatge de Patrimoni Moble per tipologies 

 

Elements urbans 

L’element urbà inventariat és una escultura commemorativa situada en la via pública: el 
monument a l’Onze de Setembre.  
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Monument a l’Onze de setembre 

Objectes 

Hem localitzat un total d’onze elements d’aquesta tipologia, entre els que hi ha el objectes de 
religiosos de l’església parroquial i d’algunes masies, figures festives, una peça arqueològica i 
objectes etnològics. D’una banda, trobem cinc imatges de Mares de Déu i una de Sant Josep, 
provinents de l’església parroquial i de les masies de Can Burguès, Can Brustenga i Rosàs. 
També de l’església hem inventariat les dues claus de volta gòtiques que trobem a la rectoria i 
que formaven part de l’antic temple. Com a figures festives, hem inclòs els gegants de Santa 
Eulàlia: en Gerd, la Maduixa i la Mora. La peça arqueològica es correspon al Mil·liari de Can 
Vendrell, un indicador el camí romà de gran rellevància que va ser trobat a Can Vendrell. 
Finalment, s’han inventariat dues premses de vi antigues de Can Granada i Can Naps, a més 
del trull de Can Mataporcs; que antigament s’utilitzaven per a premsar la brisa i per obtenir oli, 
respectivament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claus de volta de Santa Eulàlia de 
Ronçana 
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Col·leccions 

Entre les catorze col·leccions inventariades, hi ha dues col·leccions de material arqueològic, la 
de Can Maspons de material recuperat en els camps a l’entorn de la masia; i la de Can Tabac, 
precedent de diversos indrets del terme. També són destacables els objectes conservats en 
diversos masos de Santa Eulàlia, que s’han inventariat com a col·leccions. D’una banda, 
trobem tres col·leccions de mobles dels segles XVIII al XX localitzats a Can Brustega, Can 
Burguès i Can Granada. D’altra banda, a les masies de Can Burguès i del Molí d’en Burch i a la 
casa de Can Cabot hi ha diversos objectes d’interès etnològic que es troben classificats per 
tipologia a mode d’exposició. A la masia de Can Brustenga i a la Casa de la Vila hi ha una 
col·lecció de pintura, la primera datada del segle XIX i la segona procedent del Concurs de 
pintura ràpida. Són igualment destacables la col·lecció d’imatges religioses que hi ha a Can 
Granada, la de pots de farmàcia antics de Can Trias i els utensilis conservats a la Sala de 
moles del molí d’en Barbany. Finalment, s’ha inclòs la col·lecció d’escultures de Can Careta, 
obra de l’artista Ferran Ventura, pel seu notable valor artístic. 

5.4. Patrimoni documental 

En l’àmbit de patrimoni documental els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Fons d’imatges: imatges que formen part d’un fons o una col·lecció. 

 Fons documentals: documents antics que formen part d’un arxiu o col·lecció. 

 Fons bibliogràfics: edicions antigues que formen part d’una biblioteca o col·lecció. 

En aquest àmbit hem localitzat dinou elements del patrimoni de Santa Eulàlia de Ronçana que 
s’adapten a les tres tipologies de patrimoni documental: fons d’imatges, fons documental o fons 
bibliogràfic. 

 

26%

63%

11%

Fons d'imatges Fons documental Fons bibliogràfic

 
Percentatge de Patrimoni Documental per tipologies 
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Fons d’imatges 

Els fons d’imatges inventariats a Santa Eulàlia són de tipus fotogràfic, amb un total de cinc fons 
diferents. En primer lloc, trobem els arxius fotogràfics que s’han recopilat a les cases de Can 
Ferrarons i Can Cabot, on s’hi recull la vida social del poble des de la segona meitat del segle 
XX. També s’han inventariat fons d’imatges referents a Santa Eulàlia de l’Arxiu Gavín, situat a 
Bellpuig de les Avellanes. Pel que fa als fons fotogràfics de caràcter públic, hi ha el fons 
fotogràfic municipal, amb les imatges procedents de l’Anuari Local, i el fons del Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.  

Fons documental 

S’han inventariat un total de dotze fons documentals, dels quals el de Can Maspons de la Vall, 
Can Brustenga i Can Burguès destaquen per la seva antiguitat com per les seves dimensions. 
També s’han inventariats els arxius patrimonials de les masies de Can Ferrarons i Can Cases, 
amb documentació datada entre els segles XVII i XX. Seguint amb el patrimoni documental 
públic, s’ha fitxat el fons de la Baronia de Montbui, conservat a l’Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental; a més del fons de l’arxiu municipal, on s’hi conserva la documentació administrativa 
generada per l’Ajuntament des del segle XIX fins als nostres dies. Hem d’apuntar que no s’ha 
fitxat l’arxiu parroquial perquè va ser cremat durant la Guerra Civil. La resta d’elements 
d’aquesta tipologia són els nombrosos goigs dels sants venerats a les esglésies i capelles de la 
població. 

Fons bibliogràfic 

S’han localitzat dos fons bibliogràfics a Santa Eulàlia de Ronçana, el de la masia de Can 
Burguès i el de Joan Ruiz i Calonja, amb volums datats entre els segles XIX i XX. El segon va 
ser cedit pel filòleg a la biblioteca municipal, que porta el seu mateix nom. 

5.5. Patrimoni immaterial 

En l’àmbit de patrimoni immaterial els elements es classifiquen en cinc tipologies: 

 Manifestació festiva: festes populars locals més arrelades al territori. 

 Tècniques artesanals: manifestacions singulars de la localitat relacionades amb activitats 

tradicionals, oficis, gastronomia... 

 Tradició oral: referències de transmissió oral relacionades amb els llocs o elements locals. 

 Música i dansa: manifestacions musicals tradicionals. 

 Costumari: maneres de fer i costums pròpies de la localitat. 
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El patrimoni immaterial inventariat es pot quantificar en quinze elements patrimonials 
classificats en manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral i música i dansa. 

 

30%

40%

30%

Manifestacions festives Tradició oral Música i dansa

 
Percentatge de Patrimoni Immaterial per tipologies 
 
 

Manifestacions festives 

Entre els tres béns relacionats amb el cicle festiu, trobem les Festes Majors de Santa Eulàlia , 
d’Estiu i d’Hivern. També s’ha inventariat la desapareguda Festa del Roser, una de les més 
celebrades a la població que va deixar de celebrar-se durant la dècada de 1960.  

Tradició oral 

A Santa Eulàlia hi ha quatre referències orals relacionades amb un lloc o un element de la 
població. En primer lloc, hem d’esmentar la tradició de l’Església Vella, que a nivell popular es 
manté molt vigent i que situa una església primitiva al bosc de Can Brustenga. També referent 
a un mas de la zona, Can Falgar, és coneguda la llegenda del tresor amagat de la casa. Pel 
que fa a elements de la població,  tenim constància de l’existència d’una Creu d’Or que havia 
estat sufragada per les cases més antigues: Can Falgar, Can Torres i Can Granada. Finalment, 
a la Revista Ronçana hi varem trobar la referència d’una dita de Santa Eulàlia fins aleshores 
oblidada.  

Música i dansa 

Dins de la tipologia de música i dansa s’ha inclòs dos dels balls tradicionals de la població: el 
de gitanes i el de bastons, que surten els dies més assenyalats del calendari festiu. D’altra 
banda, s’ha inclòs del cançoner de Santa Eulàlia, que va ser recollida i editada en un CD.  
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5.6. Patrimoni Natural 

En l’àmbit de patrimoni natural els elements es classifiquen en dues tipologies: 

 Zona d’interès: zones amb un valor ecològic, paisatgístic, zoològic, botànic... 

 Espècimen botànic: elements botànics singulars 

 

37%

63%

Zones d'interès Espècimen botànic

 
Percentatge de Patrimoni Natural per tipologies 

 

Zona d’interès 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de deu zones, entre els que hi ha el riu 
Tenes i el torrent de la Font d’Abril. També s’han inclòs les fonts naturals, sense estructures 
construïdes, com són la de Ca l’Artiguetes i de la Figuera. Pel seu interès natural també s’ha 
inventariat la bassa de Can Falgar, els boscos de l’Areny i de Rosàs, i les zones agrícoles del 
Rieral, de la Vall i de Can Gafa. 

Espècimens botànics 

Pel que fa als Espècimens botànics, s’han inclòs els següents arbres centenaris: l’alba i el 
castanyer de la Font d’Abril, les alzines de Ca l’Artiguetes, Can Desena i del torrent de l’Areny; 
els lledoners de Can Sabater i de Rosàs, el pi de la Creu i els roures de Can Barbany, de Can 
Maspons del Rieral, de Can Maspons de la Vall i de la bassa de Can Falgar; així com l’arbust 
de la glicina de Can Brustenga. També són d’interès les arbredes de l’alzinar de Can Burguès, 
que a banda del seu valor botànic és rellevant per ser un dels llocs de reunió del govern de la 
baronia de Montbui; els pins de l’Arcada; la pineda de la Torreta i els pins de Can Maspons de 
la Vall.  
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5.7. Estat actual dels elements inventariats 

Titularitat 

La titularitat dels béns fitxats són majoritàriament de caràcter privat. En tot cas, aquí caldria 
discernir entre propietaris individuals, cas dels propietaris del seu propi habitatge, i els 
propietaris institucionals, com ara el bisbat. Els elements de titularitat pública són eminentment 
elements urbans, fons documentals i d’imatges, zones d’interès i tot el patrimoni immaterial.   

 
 

Privat
Públic
Públic/Privat

 
Percentatges de la titularitat dels béns 

 

Protecció legal 

Al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana no hi ha cap element que estigui protegit com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Entre el patrimoni immoble que consta protegit com a Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL); l’edifici de Sant Simplici per estar inclòs a les Normes 
Subsidiàries de l’any 1990 , d’acord amb el que estableix la disposició addicional 1.1 de la Llei 
9/93 del 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català. D’altra banda, la casa de Ca 
l’Espardenyer també va ser declarada BCIL per acord del Ple del Consell Comarcal del 4 de 
març del 2002. 

També estan protegits legalment els edificis que consten a les Normes subsidiàries de l’any 
1995 (DOGC 31/03/1995), segons la categoria de BPU (Bé de Protecció Urbanística): 

• Can Barbany 

• Can Burguès 

• Can Brustenga 

• Can Cabot de la Vall 

• Can Farell 
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• Can Feu (terme municipal de Lliçà 
d’Amunt) 

• Can Paias 

• Can Puig de la Vall 
• Can Gafa 

• Can Rosàs 
• Can Lluc 

• Mas Vendrell 
• Can Maspons del Rieral 

• Capella de Sant Cristòfol 
• Can Maspons de la Vall 

• Església Parroquial de la Sagrera 

 

D’altra banda, segons la llei d’arxius i documents 10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001), els fons 
documentals que conten documentació de més de 100 anys queden legalment protegits: 

• Fons documental de Can Burguès 

• Fons documental de Can Brustenga 

• Fons documental de Can Maspons de la Vall 

• Fons documental de la Baronia de Montbui 

 

Estan igualment protegits de forma legal el riu Tenes, el bosc de Rosàs, el bosc de l’Areny i la 
zona agrícola de la Vall, per les Normes Subsidiàries al Planejament de l’any 1995, i el camí 
ramader de la Serra Granada, per la Llei 3/1995 de 23 de març de Vies pecuàries. 

En resum, del total d’elements inventariats en el mapa del patrimoni cultural de Santa Eulàlia 
de Ronçana, un 89 % no tenen cap tipus de protecció, mentre que els que ho estan únicament 
representen un 11% del total. 
 
 

9% 2%

89%

0%

Legal
Física
Inexistent
Legal i física

 
Percentatges de la protecció existent dels béns 
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Estat de conservació 

A nivell general, l’estat de conservació del patrimoni cultural de Santa Eulàlia de Ronçana és 
bo, tot i que un 41% dels elements es troba en estat dolent o regular. Aquesta valoració està 
influïda pel fet que la majoria de jaciments arqueològics estan en mal estat de conservació per 
haver-se destruït sense seguiment arqueològic.  

 

59%
18%

23%

Bo
Regular
Dolent

 
Percentatges de l’estat de conservació dels béns 
 

Tant el patrimoni documental com immaterial i natural presenten, en termes generals, un bon 
estat de conservació. En el primer cas, els fons documentals privats estan conservats en 
condicions òptimes gràcies al treball fet per l’historiador local Xavier Ciurans. En el cas del 
patrimoni immaterial, especialment de les manifestacions festives, tenen una bona acollida i 
estan força consolidats entre la població de Santa Eulàlia, excepte la Festa del Roser que va 
deixar de celebrar-se fa uns anys. El patrimoni natural, tot i que sovint amenaçat per l’expansió 
urbanística, es troba en força bon estat.  

Hi ha una sèrie de béns que es troben en un estat millorable, ja sigui per presentar cert 
deteriorament, trobar-se coberts de vegetació o que s’hi hagin fet pintades vandàliques. 

 

Cronologia 

Pel que fa a la cronologia dels elements, podem observar com la major part corresponen als 
períodes modern i contemporani, que comprèn des del segle XVI fins als nostres dies. Es tracta 
d’una estadística poc usual, ja que els béns de l’època moderna gairebé s’igualen als 
contemporanis. Aquest fet s’explica en bona part perquè entre els segles XVI i XVIII hi va haver 
un creixement demogràfic i econòmic a la zona, que es tradueix en la construcció de masos i 
béns associats.  
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Percentatges de la cronologia dels béns 
 
 

És igualment significatiu el nombre de béns datats de l’antiguitat i l’Edat Mitjana, amb un 14% i 
un 9% respectivament. En el cas dels elements antics, s’explica pel gran nombre de jaciments 
arqueològics d’aquest període localitzats en el terme de Santa Eulàlia. D’altra banda, els béns 
medievals són bàsicament els masos històrics i els arxius documentals que han conservat. Cal 
considerar que en els casos que a les fitxes hem aportat una cronologia compartida (per 
exemple: moderna i contemporània en alguns masos), en el gràfic estadístic consta la primera 
època. No obstant això, hi ha nombrosos elements, especialment masies, que la construcció 
actual és moderna o contemporània, però poden tenir antecedents medievals. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzina de Can Desena 
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