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1. Introducció
1.1.

Crèdits

El present MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL del municipi de Santa Margarida de
Montbui ha estat possible gràcies a la iniciativa promoguda des dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, amb el suport de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona (OPC). L’objectiu és conèixer i valorar la riquesa
cultural i natural del municipi, permetent l’establiment de mesures per a la seva
protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.
L’Oficina de Patrimoni Cultural va creure adequat encomanar l’execució material del
mapa a l’empresa Arqueociència Serveis Culturals. La persona encarregada d’executar
el Mapa del Patrimoni Cultural ha estat la Sra. Raquel Valdenebro Manrique,
llicenciada en Geografia i Història, que ha treballat com a documentalista en diversos
projectes relacionats amb el patrimoni i ha elaborat el Mapa del Patrimoni d’altres
municipis.

1.2.

Agraïments

En aquest apartat cal fer esment de la bona acollida que ha tingut el projecte per part de
la població del municipi de Santa Margarida de Montbui, i de l’entrega incondicional
per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament. Altres institucions que han col·laborat
directament i de bon grat en l’elaboració del Mapa han estat el Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia i l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
Efectivament, des de l’Ajuntament de Montbui es va poder comptar amb l’ajuda de la
tècnica de cultura, Sra. Sol Sànchez, que des del primer moment va posar tots els
recursos del consistori a disposició del Mapa, i es va implicar al cent per cent. Ella,
juntament amb el tècnic de Medi Ambient, Sr. Alfons Recio, no han escatimat esforços
en facilitar contactes, telèfons, adreces, informes, dossiers, material gràfic, i altre classe
d’ajuda, que sens dubte ha facilitat molt la feina.
A més dels dos tècnics de l’Ajuntament, els habitants de Montbui van prendre des del
principi aquest projecte com a propi, i no van trigar a presentar una llista de voluntaris
disposats a col·laborar en el treball de camp. D’aquesta llista inicial es van seleccionar
les persones més disponibles o susceptibles d’aportar informació més valuosa. Tots ells
han tingut una voluntat inestimable durant la realització del Mapa de Patrimoni
Cultural.
També des del principi del treball de camp es va tenir la sort de contactar amb el Sr.
Daniel González, gran coneixedor del terme i sempre obert a investigar sobre tots els
aspectes relacionats amb ell, especialment en matèria de patrimoni. Ha estat ell qui ens
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ha acompanyat durant bona part dels matins del mes de març i abril a resseguir camins
forestals, buscar fonts, visitar masies, marcar UTM etc. Ell mateix és l’autor d’un blog
on es publiquen investigacions històriques i reculls de tradicions orals d’un valor
inestimable. El seu blog, ha estat una de les fonts d’informació més importants del
Mapa.
A més del Sr. Daniel González, una de les grans sorpreses del treball de camp ha estat
l’excel·lent rebuda que s’ha tingut en totes i cadascuna de les cases de pagès i nuclis
rurals més petits que s’han visitat. En moltes ocasions, sense cap anunci de la nostra
visita, els seus propietaris es mostraven disposats a col·laborar i acompanyar.-nos en el
seu cotxe allà on calgués. En aquest sentit cal fer especial esment al Sr. Josep, de Cal
Mateu, que coneixia la situació de les fites de terme, i als veïns del nucli del Coll del
Guix, coneixedors dels forns i les guixeres de l’entorn.
Una altra col·laboració de gran valor ha estat la oferta pels membres de la Fundació
Tossa de Montbui, i especialment per la Sr. Glòria Nasarre, que des d’un principi ens va
obrir les portes del castell i l’església de la Tossa com si fos casa nostra, i ens va fer de
mitjancera amb la Sra. Emília Balcells, que ha viscut i recorda perfectament la història
del poble de Santa Margarida de Montbui dels darrers vuitanta anys.
Tot i que són molts els implicats, cal agrair especialment la col·laboració a les següents
persones:
· Albert Amigó (de ca l’Amigó)
· Josep Baldelló
· Beneta Planell (Mas del Polvo / Molins de la Font Trobada)
· Leonci Borregas
· Toni Casellas
· Roser Claramunt
· Daniel Pola (Dracs de Montbui)
· Mossèn Josep M. Pujol
· Rosa Junyent (Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia)
· Lola Rial (del Saió)
· Pepe Sànchez
· Tomàs Miquel Isern (Ateneu Cultural i Recreatiu del Nucli Antic)
· Manel Vidal (escultor)
· Rafel Vilella
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2. Metodologia
2.1. Metodologia de treball
Els primers contactes entre les parts implicades en la realització del Mapa (tècnics,
Ajuntament i Diputació) es van produir al mes de novembre del 2009.
Entre els mesos de desembre i gener va tenir lloc el treball de buidatge bibliogràfic dels
estudis publicats sobre el terme, així com la presa de contacte amb diverses entitats:
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Arxiu Comarcal de l’Anoia,
Generalitat de Catalunya, Museu Diocesà de Vic, etc.
El treball de camp va ser iniciat finalment el febrer del 2010 i es va fer de forma
sistemàtica al llarg dels mesos de març i abril en col·laboració amb els informants i
voluntaris. Un cop finalitzat aquest, al llarg del mes de maig es va dur a terme el bolcat
de les dades procedents del treball de camp al programa informàtic.
Al llarg del mes de juny del 2010 ha tingut lloc la correcció de les dades i, finalment, el
mes de juliol del 2010 s’ha procedit a la redacció de la memòria que acompanya al
mapa, donant per finalitzat aquest.
La realització del Mapa de Patrimoni Cultural s’ha estès al llarg de set mesos, durant els
quals s’han dut a terme diferents treballs. Aquests poden ser dividits en diferents fases,
que passem a detallar a continuació:
FASE DE DOCUMENTACIÓ PRÈVIA
1. Presa de contacte amb els tècnics de l’Ajuntament
2. Reunió informativa amb els veïns de municipi i realització de les primeres llistes
d’informants
3. Buidatge bibliogràfic i documental dels estudis publicats sobre el terme

4. Consulta de Fonts: arxius, àrea de cultura i recerca (cartes arqueològiques i fitxes
de patrimoni, servei de patrimoni arquitectònic de la Diputació etc..)

5. Obtenció de la planimetria corresponent del municipi i estudi i adaptació de la
mateixa per poder situar els elements
6. Creació del primer llistat d’elements susceptibles de ser fitxats
6. Abocament de tota la informació extreta a les fitxes de la base de dades
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TREBALL DE CAMP
8. Inici dels primers contactes amb informadors locals
9. Inici del treball de camp: localització sobre el terreny del elements
10. Continuació del treball de camp amb els informants
11. Contrastació de les dades obtingudes i correcció del primer llistat de fitxes
12. Continuació del treball de camp amb els informants

13. Elaboració del llistat definitiu de fitxes i redacció
14. Correcció de les fitxes
REDACCIÓ I MEMÒRIA
15. Redacció definitiva de les fitxes i organització de fotografies
16. Elaboració de la memòria

2.2.Fonts consultades i Bibliografia
Són molts els estudis publicats sobre el terme de Santa Margarida de Montbui,
especialment pel que fa a l’apartat d’història. La presència del castell i l’església, i en
general de tot el conjunt de la Tossa, ha atret l’atenció dels estudiosos del tema. Al final
de la memòria s’inclou una relació de la bibliografia emprada en la realització del
Mapa. D’entre tota la bibliografia ha estat d’especial ajuda el monogràfic publicat per
Torras i Ribé dins dels volums d’Història de l’Anoia, que ofereix una visió
generalitzada de l’evolució històrica, política i econòmica del terme:

TORRAS I RIBÉ J (1991) “Santa Margarida de Montbui”. Història de l’Anoia. Vol II.
Ed. Parcir. Pàg. 13-47.

D’igual ajuda ha estat el blog d’història de Montbui següent:
http://historiamontbui.blogspot.com
A més de la bibliografia emprada cal destacar els fons procedents de tres entitats
properes que acollien béns mobles i fons documentals procedents de Montbui. És el cas
de:
- Arxiu Comarcal de l’Anoia. ACAN
- Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
- Museu Diocesà de Vic
- Arxiu i biblioteca episcopal de Vic
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-

www.abep.net
Portal de Archivos Españoles PARES.
http://mcu.es/archivos/

A més de l’obra de Torras i Ribé, i els articles sobre temes més específics, altres fonts i
institucions consultades han estat:
Inventari del Patrimoni Arqueològic (Àrea de Coneixement i Recerca-Generalitat
de Catalunya)
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL, Diputació de Barcelona)
Inventari de Patrimoni Etnològic (Centre de Promoció de la CPT-Generalitat de
Catalunya)
Inventari de rellotges de sol, societat catalana de gnomònica:
http//www.gnomonica.cat/
Arbres monumentals de Catalunya:
http//www.gencat.cat/mediamb/pn/arbres/carbre01.htm
Mapa dels Espais inclosos en el PEIN:
http//mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/pein/
Xarxa natura 2000, xarxa europea d'espais naturals protegits:
http//mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/aprovacio_xarxa_natura
_2000 .jsp?
Inventari d’espai d’interès geològic de Catalunya:
http//www.gencat.cat/mediamb/pn/inventari_geotops.htm
S’ha consultat també el “Registro de BIC” del Ministeri de Cultura, a fi d’esbrinar
si hi havia conjunts declarats com a BCIN

Respecte a la planimetria, inicialment es va treballar sobre plànols del terme en paper
obtinguts de l’ICC escala 1:5000. Aquests plànols van permetre organitzar el treball de
camp i obtenir informació detallada del terreny.
La situació detallada i la localització UTM dels elements inclosos al Mapa es va fer
mitjançant el sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN.
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2.3. Explicació de la fitxa
Per la realització del Mapa de Patrimoni Cultural, s’ha utilitzat el programa en MS
ACCES 2003, amb una base de dades que duu incorporades un model de fitxes, que
permeten ordenar i classificar la informació obtinguda.
Els camps de la fitxa són molts i no es procedeix a comentar-los tots, però cal oferir
alguns aclariments sobre alguns i els criteris que s’han triat en el cas d’aquest inventari:
Número de fitxa. De l’1 en endavant. Malgrat que des del principi s’ha intentat ordenar
les fitxes per blocs temàtics (zones d’interès natural, fons documentals, festes etc..),
aquest ordre és molt difícil de mantenir, ja que s’obren i s’eliminen fitxes constantment
a mida que avança l’inventari, per tant el número de fitxa és totalment aleatori.
Codi. És el número de dos dígits que relaciona l’àmbit amb la tipologia d’elements. Es
tracta d’una llista tancada que ja ve predeterminada.
Àmbit. Defineix la tipologia d’elements. Apareix automàticament d’acord amb el codi
entrat, i és també una llista tancada.
Denominació. És el nom del bé fitxat. S’ha respectat sempre que ha estat possible el
nom tradicional i popular, conservant la denominació amb el que la població local
l’anomena. Només en alguns casos els noms respecten la nomenclatura donada per
altres organismes (CCAA, l'IPA), malgrat no fossin els més coneguts per la gent.
Lloc / adreça. En el cas d’aquest mapa, cal pensar que es tracta d’un terme municipal
amb sis sectors o zones d’influència molt definides. Alguns d’ells resten definits per
factors humans i d’altres per factors geogràfics. El terme de Santa Margarida de
Montbui es distingeix el barri de Sant Maure com una zona clarament urbana, situada a
l’extrem NE del terme, tan sols separada de la població d’Igualada pel riu Anoia, i
vinculada a aquesta ciutat cultural i geogràficament.

Panoràmica històrica del nucli antic de Santa
Margarida de Montbui, un dels sectors diferenciats.
S’aprecia en primer terme el Palau dels Comtes de
Plasència i la torre de l’església a fons. Font:
ACAN. (AFMI) Núm.79210.

La resta del terme municipal té una
caràcter més rural però tampoc no és
una unitat territorial. La presència del
turó de la Tossa de Montbui i la serra
de Miralles parteix literalment en dos
i en sentit transversal el terme, creant
dues
àrees
d’influència
geogràficament molt marcades: per
un costat la del nucli antic de
Montbui i el seu voltant agrícola,
ocupant la vall situada a llevant del
terme, seguint el curs de la riera de
Garrigosa i de la C-37; i per altre
costat la plana agrícola que s’estén a
ponent de la Tossa. Aquesta altra
plana agrícola de ponent s’articula
entorn a dos nuclis humans molt
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similars però amb personalitat pròpia, com són el nucli del Coll del Guix, ocupant el
sector SO del terme, i el nucli del Saió, ocupant la vall de ponent del terme, seguint el
curs del la BV-2233. La Tossa de Montbui i la Serra de Miralles també han estat
considerats sectors amb personalitat pròpia. En aquest sentit, no cal oblidar que el cim
de la Tossa ha estat un espai poblat al llarg del temps i que actualment acull el que és el
conjunt arquitectònic i monumental més important del municipi. Un darrer sector
definit amb característiques pròpies és la urbanització de la Mallola, al nord oest del
territori.
Com es pot apreciar, han estat sis els sectors que han estat considerats amb personalitat
pròpia, i dins dels quals, o al voltants dels quals, han estat situats els béns inclosos dins
del mapa:
Barri de Sant Maure
La Mallola
El Saió
Coll del Guix
Nucli antic de Santa Margarida de Montbui
La Tossa
A aquests sis sectors s’ha hagut d’afegir un darrer que s’ha anomenat senzillament
Santa Margarida de Montbui, on s’han classificat tots aquells elements que es troben
dispersos en la zona rural i que no tenen una afiliació clara. És el cas dels camins que
travessen el terme, dels rius i torrents, d’algunes masies que tampoc no tenen una
vinculació clara, i d’alguns elements del patrimoni immoble com festes i llegendes, que
s’han considerat patrimoni comú.
A més d’aquests sectors s’han de tenir en compte aquell conjunt de fitxes que formen
part del patrimoni de Santa Margarida de Montbui, però que es troben dipositades
actualment fora del terme, ja sigui en museus o en arxius. Són bàsicament els fons
documentals, i alguns elements mobles que acullen el Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia i el Museu Diocesà de Vic. En aquest cas, com a ubicació, s’ha
deixat l’adreça de l’entitat que els acull.
Estadísticament veurem que la majoria dels elements fitxats s’ubiquen en el nucli antic
de Santa Margarida de Montbui, seguit en segona posició per elements ubicats al barri
de Sant Maure. Segueixen en tercer lloc els elements dispersos en l’àrea rural de
Montbui i els elements concentrats al turó de la Tossa. La resta es reparteixen de manera
força homogènia entre els altres nuclis del Saió, la Mallola i el Coll del Guix
Titularitat. Bé predeterminat entre pública i privada.
Ref. Cadastral/Propietari i Adreça. S’indica la referència cadastral de l’element
immoble. En cas d’elements amb més d’un propietaris s’esmenta únicament "varis
propietaris". En cas de patrimoni immaterial es deixa en blanc. En cas de patrimoni
moble o documental ens mans de particulars, s’indica el nom i adreça del propietari,
amb prèvia autorització signada del propietari que autoritza la difusió de les seves dades
a la versió restringida del Mapa.
Tipologia. Apareix automàticament segons el codi entrat
Ús actual. S’utilitza una tipologia general predeterminada generada amb un desplegable
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Descripció. Descripció de l’element fitxat: Característiques arquitectòniques, festes,
costums, goigs, contingut de les sèries documentals etc.
Observacions. En aquest camp s’esmenten els aspectes complementaris de la descripció.
Estat de conservació. Només hi ha tres opcions que ja venen predeterminades (bo,
regular o dolent).
Notes de Conservació: S’indica la patologia principal, restauracions i anys d’aquestes,
etc.
Any. Sempre que s’ha pogut identificar l’any s’ha especificat. Autor. Sempre que s’ha
pogut identificar l’autor de l’obra s’ha indicat.
Estil, època. En aquest camp s’ha utilitzat els llistat d’estils artístics i d’èpoques
històriques predeterminats.
Segle. En aquest camp s’han intentat sempre oferir una datació el més acurada possible,
encabint el bé entre la cronologia més precisa. En el cas de restes en època prehistòrica
es deixa en blanc.
Emplaçament. S’explica bàsicament i de forma molt resumida, donada la limitació del
camp, la forma d’arribar-hi o la descripció física del lloc. A partir de dades
topogràfiques, cardinals, distàncies, etc.
Fitxes associades. La relació entre les diferents fitxes s’han intentat ampliar al màxim,
intentant que apareguin totes aquelles fitxes que poc o molt guarden algun tipus de
relació, ja sigui històrics, geogràfica o de context.
Història. La informació històrica prèvia, serveix per documentar el bé fitxat. En alguns
casos aquesta informació històrica és força detallada i precisa, com és el cas d’alguns
elements patrimonials ja documentats en publicacions precedents.
En d’altres casos no ha pogut ser així. En aquests casos, s’ha optat per establir una
evolució històrica a partir de l’estudi de l’evolució arquitectònica de l’immoble o
element, i s’ha procurat comptar amb la informació oral moltes vegades procedent dels
propietaris.
Bibliografia. Es concreten les referències bibliogràfiques que poden aportar notícies
sobre el bé fitxat. En alguns casos es pot oferir la referència concreta quan existeix, i en
d’altres s’ha optat una referència de caire general, en aquests casos, s’ha inclòs la seva
referència web.
Fotografies. En tots els casos s’ha intentat obtenir les tres fotografies de referència de
totes les fitxes per intentar tenir una visió el més ampla possible del bé fitxat. Malgrat
tot, en algun cas el qual l’element es pot apreciar a un sol cop d’ull, amb una o dues ja
s’ha considerat suficient. També s’ha comptat amb la possibilitat de comptar amb
fotografies històriques de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
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2.4.

Criteris generals d’intervenció i selecció

Els criteris generals de selecció es van anar perfilant durant el treball de camp, tot i que
d’entrada partíem d’uns llistats previs elaborats durant la fase de documentació,
consensuats en reunions amb el tècnic de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona (OPC) i la tècnica de Cultura de l'Ajuntament.
La superfície del terme, abastable sense desplaçaments llargs, va permetre l’elaboració
de rutes de camp en funció de la tipologia dels béns, amb l’objectiu de visitar tots i
cadascun dels elements i obtenir una valoració del conjunt d’aquell tipus de bé cultural.
Aquest plantejament del treball de camp va permetre, des d’un principi, un seguit
d’observacions que han estat utilitzades en l’establiment d’uns criteris generals
d’intervenció i selecció. Aquestes observacions han estat les següents:
. En els edificis rurals. L’ocupació continuada del territori i la proximitat a
Igualada, ha fet que la majoria de les masies històriques del terme de Montbui
hagin tingut una ocupació continuada al llarg del temps i sempre hagin estat
habitades. La majoria d’aquestes masies guardaven fins a la dècada del 1940
unes característiques arquitectòniques, que podríem considerar tradicionals i
pròpies de les tasques agrícoles a les quals estaven destinades.
Ara bé, la proximitat al terme
d’Igualada, va fer que a partir
d’aquesta data els propietaris
abandonessin progressivament les
tasques agrícoles com a forma de
vida i les substituíssim pel treball en
la industria igualadina, tot sense
abandonar la seva residència
tradicional. A partir de la dècada del
1940-1950 la majoria de les masies
van ser restaurades seguint criteris
urbans. Els edificis agrícoles foren
substituïts per moderns habitacles
Edific al nucli del Coll del Guix originari de
que seguien criteris estètics urbans, i
la dècada del 1940.
interiorment s’adaptaren a les noves
necessitats de vida. El resultat ha
estat un seguit de masies, que tot i que poden estar documentades des del segle
XIV són actualment una casa sense cap aparença de masia.
· En les fonts. Un altre dels conjunts
que inicialment prometia ser
significatiu era el de les fonts. És
sabut que el terme de Montbui
compta amb importants recursos
hidrològics al subsòl que afloraven
com a fonts en molts indrets. Mentre
la forma de vida dels habitants de
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Font del Llep Lluís, al mig del torrent del
mateix nom.

Montbui estigué basada en l’explotació agrícola, ramadera i del bosc, aquestes
fonts eren netes i en ús. Algunes d’elles eren nomes afloraments d’aigua
canalitzats a la llera d’algun torrent. D’altra banda, al voltant del nucli antic de
Santa Margarida de Montbui alguna d’aquestes fonts, com la de Sanahuja o la
del Bufó, foren condicionades a començaments del segle XX com a espais de
lleure.
Malgrat tot, en les darreres dècades moltes d’aquestes fonts han perdut el seu ús
i en pocs anys han quedat cobertes d’esbarzers, s’han assecat i són pràcticament
inaccessibles. És per aquest motiu que, en matèria de fonts, només han estat
incloses aquelles que actualment encara es trobaven en ús o aquelles que tenien
una estructura arquitectònica prou visible i forta com per ser recuperades si es
donés el cas.

Un cop diagnosticats aquests fets es va veure que resultava imprescindible objectivar
uns criteris bàsics i clars que permetessin fitxar o descartar els elements detectats.
Aquests criteris han estat els següents:
· Criteri arquitectònic. Aquest criteri ha estat emprat en l’àmbit del patrimoni immoble,
especialment en el que es refereix a masos i edificis urbans. Aquest criteri s’ha imposat
per sobre del criteri històric, de tal manera que masies documentades des del segle XIV
han estat desestimades si es considerava que no guardaven cap element arquitectònic
significatiu digne de ser tingut en compte. Per contra, edificis de començaments i
mitjans del segle XX en els quals s’observen trets distintius, han estat inclosos.
· Diversitat. Aquest criteri s’ha aplicat de forma estricta no deixant de banda cap
element susceptible de ser fitxat. Cal pensar que d’entrada la troballa de béns amb
possibilitats de ser fitxats podia oferir un ampli ventall de vies, i més treballant en un
marc territorial tant intensament poblat des de temps antics, on s’havien dut a terme
activitats agrícoles i industrials molt diverses.
· Individualitat. Tots els béns i elements fitxats han estat considerats en la seva estricta
individualitat com a bens únics, mereixedors d’una sola fitxa. En cap cas s’ha fet cap
fitxa de conjunt que englobés per exemple tots els monuments, fonts o tots els goigs.
Cada element arquitectònic, cada peça, s’ha considerat estrictament com a un.
Només hi ha hagut dos casos en els quals un element es trobava molt vinculat a un altre,
de tal manera que la seva existència només es justificava per la presència de l’altre. En
aquests casos s’ha estimat més incloure una explicació a l’apartat d’observacions
destinada a oferir les explicacions oportunes. Aquest ha estat el cas de dos dels forns de
ciment del terme: el de Cal Mateu (fitxa 112) i el del camí del cementiri (fitxa 6), que
comptaven amb una explotació de guix al costat. En tots dos casos les guixeres no eren
una explotació individualitzada, sinó que anaven lligades als forns. El segon cas és el
d’una premsa de vi situada als baixos de la casa de Ca l’Amigó, i que només s’explicava
en el context històric i econòmic de la casa.
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· Criteri paisatgístic. Aquest criteri s’ha emprat sobretot dins de l’àmbit del patrimoni
natural. Hem de tenir en compte que ens trobem davant un territori molt proper a una
capital de comarca, separat per tan sols un riu. La pressió urbanística d’aquests darrers
anys ha estat molt forta a nivell de construcció de nous barris de vivendes, polígons
industrials, urbanitzacions i carreteres. La darrera obra de gran impacte visual i
paisatgístic està sent la variant d’Igualada, que unirà les poblacions de Vilanova del
Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada. Totes aquestes intervencions han tingut
lloc en el sector Nord del territori deixant, a nivell paisatgístic, un panorama que
contrasta fortament amb les planes agrícoles i les serralades que s’estenen a continuació
amb una ocupació humana ordenada en petits nuclis i masies. Aquest contrast,
revaloritza extraordinàriament el valor paisatgístic de planes agrícoles com el Saió, el
Coll del Guix, o la Serra de Miralles

Panoràmica de la Plana del Coll del Guix.
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3 . Diagnòstic
3.1. marc geogràfic i el medi físic 1
El terme municipal de Santa Margarida de Montbui, de 27,58 km2, està situat al SW
d’Igualada, a la dreta de l’Anoia (riu que separa els dos municipis) entre les
confluències de la riera de Tous a ponent, i el torrent de Garrigosa a llevant. Limita amb
els termes d’Igualada i Jorba al N, Sant Martí de Tous a l’W, Santa Maria de Miralles al
SW, Orpí al S, i Vilanova del Camí a l’E.
El relleu i paisatge del terme es troben
caracteritzats per la presència de la Tossa
de Montbui, que amb 620 metres es
converteix en el punt més alt del
municipi i en un esplèndid mirador de la
Conca. Tot i la presència de la Tossa, el
relleu és predominantment pla a llevant,
ponent i nord del municipi, amb unes
cotes que van dels 300 als 400 metres. El
sector muntanyós es concentra a migdia, i
forma part de la serra de Miralles s’alça
entre els 400 i els 600 metres.
Formació geològica del Xaragalls vista des de la
Tossa.

Les unitats muntanyoses del municipi
són: la serra de Miralles (fitxa 133), la
serra de la Portella, més al sud, i una estreta franja de la serra de Collbàs. Totes elles es
troben disposades en rengleres que van de NE a SW, deixant entre la serra de Collbàs
per un costat, i la serra de Miralles per l’altra, una vall molt fèrtil regada per la riera de
la Garrigosa (fitxa 129). A ponent del terme, s’estenen dues planes més: la del Saió i la
del Coll del Guix, igualment aptes per l’agricultura.
A nivell geològic, la Conca d’Òdena es troba formada per materials poc consistents. Es
tracta de materials del període de l’era terciària i quaternària, els quals foren dipositats
en un mar interior que ocupava el territori comprès entre els Pirineus i l’antic massís
catalano-balear. Com a conseqüència trobem formacions terrigenes de dipòsits
sedimentaris d’orígen marí i d’importants capes de sals i guixos fruit del procés
regressiu i evaporític de l’antiga conca. Aquest fet explica l’abundància d’explotacions
de guix en el territori de Montbui. Aquests materials tenen la característica de ser tous i
fàcilment erosionables, fet que explica el relleu actual de la zona: xaragalls tipus
badlands que deixen al descobert, a més de les margues grises, els altres materials
d’orígen continental del substrat més dur, com són els conglomerats, les argiles i els
gresos de color rogenc. Dins de la geologia de la zona és remarcable l’escull de la Tossa
de Montbui, essent una secció de l’activitat biològica i evolutiva d’un escull coral·li
tipus en franja de l’antiga conca de l’eocènica. Respecte a la climatologia del terme, per
la situació del municipi i de la comarca de l’Anoia en general, ubicats a la Depressió
Central, potser classificat com a mediterrani de transició, entre el continental més propi
de la Segarra i el clima més suau i temperat del Penedès. La duresa del clima
continental és present a les serres Pre-litorals que limiten la Conca d’ Òdena a ponent i
al nord i que frenen la influència marina. Aquesta només arriba a la comarca aprofitant
1

La informació extreta d’aquest capíto de la memòria procedeix de la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui. http://www.montbui.net
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el curs del riu Anoia (congost de Capellades), evitant però, que es registrin els mínims
tèrmics d’altres zones més al Nord com la Segarra. Les temperatures mitjanes oscil·len
entre els 10 i 14 graus al mes de març i els 30 graus al pic del juliol i agot.
Les precipitacions es mantenen sobre els 500 mm al fons de la conca, superiors a les de
la Segarra, però inferiors a punts limítrofes com Santa Coloma de Queralt i Montserrat.
La distribució anual de la precipitació es caracteritza per màxims equinoccials – majors
a la tardor (35% del total) que a la primavera (26%) - , mentre que a l'estiu plou el 21%,
gràcies a precipitacions de tipus convectiu. Com a totes les comarques interiors, el
mínim pluviomètric es dóna a l'hivern. Els vents dominants són, amb una gran
diferència respecte els altres: el ponent càlid i no gaire fort, el llevant que sol portar
pluges perquè té per origen les baixes pressions mediterrànies, el vent fred segarrenc o
del NW i la marinada que penetra per l'estret de Capellades.
La vegetació natural és típicament mediterrània amb predomini de pins, d’alzines i
garrigues que ocupen els espais muntanyosos, mentre que el pla ha estat aprofitat per
l’agricultura de manera molt intensa. Per sobre d’altres conreus predomina el cereal,
alternant-se amb explotacions d’ametlles i oliveres. La forta explotació del bosc al llarg
de segles ha modificat molt el tipus de bosc, predominant els pinars per sobre de les
altres espècies.
3.2.Poblament, l’estructura econòmica i comunicacions. 2
El poblament del terme de Montbui es configura en l’Edat Mitjana, concretament en el
transcurs dels segles X i XI com a fruit del procés repoblador que tingué lloc en
aquestes terres de mà dels comtes catalans.
Els primers testimonis de poblament altmedieval s’han de situar al segle X, tot i que
no potser descartada la presència anterior de
grups de pagesos anteriors. Una venda d’una
terra documentada l’any 936 dóna fe
d’aquests moviments repobladors. També
l’excavació d’un fons de cabana al cim de la
Tossa d’entre els segles X i XII confirma el
fet. Aquests darrer testimoni resulta
fonamental, ja que s’ha especulat amb la
possibilitat de l’existència d’algun tipus de
fortificació ja en aquests moments al cim de
Panoràmica de la Tossa de Montbui, al
la Tossa. Sigui com sigui, aquesta primera
voltant de la qual s’organitza el poblament
fase repobladora es veié trucada a finals del
del terme.
segle X, amb els atacs protagonitzats l’any
985 per Al-Mansur, seguida d’una forta secada que obligà a abandonar als pobladors les
seves terres.

2

La informació extreta d’aquest capítol de la memòria procedeix de la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui. http://www.montbui.net
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A partir del 1010 i 1018 cal situar una segona onada repobladora de la mà del comte
Ramon Borrell, aquesta vegada amb èxit, sota la protecció que oferia la fortificació de la
Tossa que el bisbe Oliba subinfeudava a Guillem de Mediona el 1032. El tipus d’hàbitat
que s’imposà des de bon començament fou predominantment l’hàbitat dispers,
fonamentat en masies o masades ocupades per famílies més o menys amples que es
repartien les terres de conreu del pla i explotaven el bosc. La concentració de població
al nucli de Santa Margarida de Montbui al segle XVI no suposà l’abandonament de les
masies del terme, sinó que poble i masos van conviure en equilibri fins al segle XX.
El fogatjament del 1378 atribueix a la població 41 focs però al cap d’un segle, el 1497,
només en queden 20. El segle XVI marca un lleuger ascens amb 24 focs el 1515 i 38 el
1553. De 230 habitants el 1719 es passà a 315 el 1787.
Durant el segle XIX es duplicà el cens anterior i dels 522 habitants del 1830 es passà als
630 habitants el 1860 i als 702 habitants el 1887. Les repercussions de la fil·loxera es
deixaren sentir el darrer decenni del segle XIX, que marcà la pèrdua de 171 habitants.

ANY

SEGMENTS POBLACIÓ

2006

9715

2001

9071

1991

9336

1986

9018

Padró municipal d'habitants. Xifres Oficials.
Municipi: Sta. Margarida de Montbui.

Entitat de població 3
Nucli antic
Sant Maure
La Mallola
El Saió
Coll de Guix
La Censada
La Tossa

4

Habitants
669
8.925
74
30
25
1
0

3

Idescat. Cens de població 2006
Idescat. Cens de població 2006

4
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El segle XX marcà un creixement important, molt accelerat a partir del 1960 amb la
formació del barri de Sant Maure. Dels 600 habitants del 1910 pujà als 961 el 1930. Els
dos decennis següents resultaren regressius, amb 878 habitants el 1940 i 790 habitants
el 1950. En canvi, el 1960 s’arribà impetuosament als 2 012 habitants i als 5 229
habitants el 1970. El 1975 ja eren 6 786 habitants i l’any 1981 marcà un nou creixement
intens, amb 8 178 habitants. El 2005 s’empadronaren 9 485 habitants.
La densitat de població és de 356,4 h/km2. Amb tot, el repartiment de la població és
molt desigual, i s’organitza entorn a diversos nuclis. L’Institut d’Estadística de
Catalunya (IDESCAT) 5 cita sis entitats de població: El Saió, Coll de Guix, la Mallola,
la Censada, la Tossa i Montbui.
Certament, la població es reparteix de la següent manera:
El poble de Santa Margarida de Montbui
El nucli antic de Santa Margarida de Montbui, antic cap de municipi al qual dóna
nom, es troba situat a la part plana de llevant del terme, a 391 m d’altitud, a la dreta
del torrent de Garrigosa i de la carretera d’Igualada a Valls. És un nucli compacte
format a partir del segle XVII a l’entorn de l’església de Santa Margarida. Al principi
del segle XX el nucli central tenia 94 cases i unes altres 72 cases disseminades. El
2005 constaven 625 h, i estava en procés d’expansió urbana.
El barri de Sant Maure
A la dreta de l’Anoia i unit pràcticament pel
pont sobre el riu a la ciutat d’Igualada. Al
sector de Sant Maure es coneix l’existència
d’alguna masia des del segle XII. És el cas de
la masia de la Falconera. Entre els segles XV
i XVIII apareixen altres masos com Can
Passanals o Can Rafeques. A finals del segle
XIX i començaments del segle XX el sector és
l’indret triat per la ubicació d’algunes
indústries que aprofitaven el curs de l’Anoia i
orbitaven dins la dinàmica igualadina.
Aquestes indústries s’expliquen en el context
de la construcció d'adoberies, tints i quadres
cotoneres a frec de Rec d’Igualada al llarg del
segle XVIII. En la centúria següent, i a mida
que l’espai immediat a tocar del rec anava
quedant ocupat, algunes indústries com la
fàbrica dels Tints (fitxa 139) s’ubicaren a
l’altra riba del riu Anoia. També algunes Barri de Sant Maure, separat d’Igualada pel
adoberies importants foren construïdes riu Anoia.
aprofitant el curs del torrent Torres de Santa
Margarida de Montbui. Fou el cas de l’adoberia de Marià Munguet l’any 1903,
dedicada a la fabricació de soles de sabates. Aquesta empresa coneguda com Cal
5
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Munguet faria fallida el 1920 i l’edifici seria reconvertit en destil·leria amb el nom de la
Vinícola S.A. sent operatiu fins el 1986. Actualment l’edifici de la Vinícola (fitxa 138)
acull l’Ajuntament de Santa Margarida. L’obertura de la carretera de la Diputació de
Barcelona, a partir del 1893, i la construcció del pont de Montbui, van donar peu al
creixement urbanístic. Altre dels elements importants fou la construcció del complex
d’Aigües Artés l’any 1903, destinat a abastir d’aigua potable la ciutat d’Igualada.

En tant que barri es constituí a la dècada el 1950 i 1960, i actualment és cap de
municipi. La seva expansió va ser motivada per l’afluència de població immigrada
atreta per la demanda de mà d’obra industrial igualadina durant el període de 1960-80.
El 1966 es consagrà la capella de Sant Maure (fitxa 140), que el 1968 fou erigida en
parròquia.
La nova configuració urbana es
va estendre per ambdues bandes
de la carretera d’Igualada a Valls
i es va enfilar pels vessants del
turó del Puig Gros, formant els
nuclis del Pi, de Can Barraqueta,
la Falconera, el Finisterre, el
Tibidabo, la Ponderosa i Vista
Alegre, que van provocar grans
problemes
d’equipament
i
d’infraestructura. Dels 4.424 h
del 1970 van passar a 8 644
habitants el 1991 i a 8.620
habitants el 2005 i, en darrer
Construcció del pont petit de la palanca, al barri de Sant
cens del 2009, amb 9.834
Maure. Font: ACAN. (AFMI) Núm.13173.
habitants. Aquest fort creixement
desmesurat va portar a la instal·lació d’una oficina municipal i a demanar la capitalitat,
que fou concedida el 1981.
El Saió
El poble del Saió (fitxa 9), que tenia 28 habitants el 2005 de població escampada en
diverses masies, és situat al NW del terme, a la dreta de la riera de Tous (fitxa 132). El
topònim deriva de l’antic castell d’Ocelló (fitxa 11), que havia estat propietat dels
bisbes de Vic (en 1024-1307). Les famílies cognominades Ocelló i Castellolí en
tingueren posteriorment el domini feudal.És centrat per l’antiga església de Santa Anna
(fitxa 8), d’origen romànic i modificada posteriorment, la qual és sufragània de Santa
Margarida de Montbui (fitxa 73). Acabà absorbint el seu domini el castell veí de
Montbui (fitxa 75).
Coll del guix
Al S del Saió, al km. 2 de la BV-2233 hi ha el veïnat de Coll del Guix (fitxa 156)
format a partir del que devia ser l’originària masia de Coll de Guix al segle XVI. També
és de caràcter disseminat i s’estén a banda i banda de la carretera.
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La Mallola
La urbanització de la Mallola, al N del Saió,
vora la carretera C-241-c d’Igualada a Santa
Coloma de Queralt. Està formada per cases
de caràcter unifamiliar.
Carrer de la Mallola, presenta les
característiques d‘una urbanització moderna.

Les masies
Les masies disperses pel terme, com la Censada (fitxa 102), Can Rafeques, ca
l’Alemany (fitxa 100), ca l’Amigó (fitxa 104), Can Palomes, Can Mateu (fitxa 112) etc.
A nivell de comunicacions, la principal via que travessa el terme és la carretera C-37
d’Igualada a Valls en sentit nord-sud. El sector nord-oest es troba travessat per la C241-c d’Igualada a Santa Coloma de Queralt, de la qual surt un brancal – BV2233- que
es comunica amb el Saió i el Coll de Guix. Una xarxa d’antics camins rurals permet
recórrer els sectors més apartats del terme. Es conserva de manera bastant íntegra l’antic
camí d’Igualada a la Llacuna (fitxa 1). Aquest camí formava part de l’antiga carrerada
que permetia el pas dels ramats entre el Pirineu i el Penedès. Un parell de camins
secundaris comuniquen el nucli antic de Santa Margarida de Montbui amb el cim de la
Tossa. Un d’ells és conegut com a camí de la Serreta (fitxa 145). Pel sector del Saió i
Coll de Guix, un altre camí rural comunica aquests dos veïnats amb el cim de la Tossa
(fitxa 41).
A nivell econòmic, el sector primari només comprenia l’1,06% de la població ocupada
el 2001. Els conreus, que ocupen aproximadament un terç del terme, són principalment
de secà, i hi predominen els cereals, seguits dels ametllers i les oliveres. Les activitats
ramaderes es basen principalment en l’aviram i els ramats d’ovins, però també hi ha
cavalls, bestiar porcí i boví a més de producció de mel. En la part no conreada
predominen els boscos de pins, seguits pels alzinars, el matollar i l’erm. A diferència
d’aquestes planures, l’extrem sud del municipi i bona part de la banda sud i centre oest
és muntanyosa –serra de Miralles-(fitxa 133) amb pendents superiors al 20%, la qual
cosa impedeix la seva explotació agrícola i només s’hi desenvolupen boscos.
L’explotació d’aquests boscos va donar al seu dia una de les indústries més fructíferes
que ha tingut el terme. Es tracta de la indústria dels escorçaires i els foginaries, donant
lloc a tota una cultura entorn a l’explotació del bosc, avui dia totalment desapareguda
(fitxa 43).
Les activitats industrials, base econòmica del municipi i en la major part localitzades a
Sant Maure, són representades pels sectors del gènere de punt, la metal·lúrgia, la
química i l’alimentació. El 2001 el municipi tenia el 48,04% de la població ocupada en
la indústria, tot i que una bona part treballava a les indústries de la ciutat d’Igualada. La
construcció ocupava el 14,33% de la població i els serveis el 36,56%. Se celebra mercat
setmanal el dissabte al matí.
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Població ocupada per sectors 6
(percentatge)Ocupats
agricultura indústria
Santa Margarida de Montbui 2001
1,1
48,0
1996
1,5
57,1

construcció
14,3
8,9

Localització de l'ocupació 7
Treballen en el municipi/comarca
residents
no residents
total
Santa Margarida 2001 714
de Montbui
1996 552

322
422

1.036
974

serveis
36,6
32,

Total
4.138
3.448

Treballen fora
del municipi.
3.424
2.896

Aquest panorama ocupacional s’ha modificat considerablement els darrers anys fruit del
tancament de moltes indústries igualadines, trencant les estadístiques de població
ocupada en tot el terme.

6

7

Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001

20

3.3. Síntesi històrica 8
Les troballes arqueològiques han mostrat el pas de població humana al territori de
Montbui des del Paleolític. No es tracta de testimonis d’assentaments sinó d’indrets
destinats a la talla de sílex: Jaciments de Ca l’Elvira (fitxa 13) i Cal Jepet (fitxa14) , on
han estat identificats materials inacabats, restes de talla, nuclis, percutors etc..
Cal arribar a l’època ibèrica per notar una
certa densitat de població, identificada en set
llocs d’habitacle i que probablement
formaven part de la cultura lacetana: Can
Patufal (fitxa 15), ca l’Elvira (fitxa 13) , cal
Jepet (fitxa 14) , barri de la Falconera (fitxa
22), Can Jové (fitxa 21), cim de la Tossa
(fitxes 17 i 18) i el romanitzat camp de la
Torre (fitxa 16). Tots ells mostren unes
semblances culturals molt properes i
corresponen al període final o etapa iberoromana dels segles II i I a.C. Els indicis
constatats al cim de la Tossa cal atribuir-los
Jaciment de la font del Bufó, que acull restes
probablement a una posició prop d’una via
romanes.
natural, l’antic camí de Barcelona a Lleida, i
no seria d’estranyar la presència d’un oppidum ibèric, si bé les transformacions
medievals ha pogut esborrar les traces.

Panoràmica del conjunt de la Tossa amb neu. ACAN.
(AFMI). Núm. 0203410

Amb la romanització, es produeix un
important canvi de l’estructura
d’explotació agrària que s’iniciaria en
el segle I.a.C., com també una
redistribució de la població. Dels
assentaments fets en pedra seca o
aprofitant les baumes es passarà a un
nou model d’assentament que seran
les vil·les romanes, amb nous conreus
intensius de cereal, vinya i olivera.
Un clar exponent d’aquest fet és el
jaciment arqueològic de la vil·la
romana del camp de la Torra (fitxa
16) i el jaciment de la font del Bufó
(fitxa 19).

El punt de màxim esplendor d’ocupació romana seria el segle II, amb persistència fins i
tot al segle III. Cal suposar que la vil·la es veuria afectada per la crisi del segle III fins al
punt de ser abandonada i perdre la seva funció original.

8

L’informació d’aquests capítols de la memòria és extreta del llibre de Josep. M. Torras i Ribé. TORRAS (1991: 13-147)
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A l’Edat Mitjana, la història del territori de Montbui es troba estretament lligada a
l’evolució dels moviments expansionistes i repobladors duts a terme pels comtes
catalans. Entre els segles IX i XII, el seguit de carenes del sector meridional de la
comarca anoienca formà una frontera armada contra els sarraïns al lloc on coincidien els
comtats d’Osona i de Barcelona amb les terres veïnes. Tota una sèrie de castells, com
Montbui, Miralles, Claramunt, la Roqueta, Tous i Queralt, eren les principals fortaleses
que guarnien aquesta divisòria amb la Marca Hispànica. Per assegurar-ne la defensa, el
comte Borrell, el 970, va cedir part de la contrada al bisbe de Vic i la hi va confirmar
novament el 987, després del saqueig i de la destrucció d’Almansor, amb l’obligació
d’assegurar-ne la protecció i el repoblament de la comarca. Fou aleshores que el bisbe
Fruià va fer reedificar el castell de Montbui (fitxa 75), que ja existia el 936, i una sòlida
església per al servei religiós dels repobladors, que encara es conserva.
El 1187, el vescomte Guillem de Cardona reconegué al bisbe de Vic la seva possessió
feudatària del castell de Montbui i del d’Ocelló. Els nobles de Cardona continuaren amb
les castlanies. El 1322 el monarca Jaume II va vendre els castells de Montbui i d’Ocelló
als vescomtes de Cardona, que passaren a exercir la plenitud del govern feudal fins al
principi del segle XVIII. Al segle XVI els Montbui es van emparentar amb una
important família aragonesa, els Lanuza. Per matrimoni, la baronia de Montbui fou
incorporada al segle XVII a la casa comtal de Plasencia, els successors de la qual
tingueren el domini del lloc fins a l’extinció de les senyories.
La població de Montbui es trobava
organitzada fonamentalment en masies
disperses que es repartien el territori. A
partir del 1166 es tenen notícies de la
presència d’un nucli més compacte agrupat a
redós de l’església de Santa Coloma de
Montbui. Aquest petit nucli es convertiria en
l’antecedent del futur poble de Santa
Margarida de Montbui crescut a tocar del
camí d’Igualada a la Llacuna. El canvi de
nom- de Santa Coloma a Santa Margaridatingué lloc l’any 1606 quan s’enderrocà la
vella església de Santa Coloma i s’aixecà la Església de Santa Margarida, al voltant de la
nova que tindria com a titular a Santa qual s’estén el nucli antic de Montbui
Margarida. El poble s’aniria desenvolupant a partir de la plaça major situada a tocar de
l’església i del carrer Major. Amb tot, l’impuls definitiu vindria de la mà dels comtes de
Plasència, descendents dels antics barons de Montbui, que aixecarien la seva residència
al poble. Aquest palau seria conegut popularment com la “Casa Gran” (fitxa 71). La
utilització d’aquest casal com a estatge habitual de la família dels comtes de Plasència
degué ésser especialment intensa en el transcurs del segle XVII, època en la qual hi ha
documentats diversos actes socials de la família. La seva utilització quotidiana devia
decaure desprès de la guerra de Successió, quan el domini feudal de Montbui fou
segrestat per la monarquia borbònica, a causa de la filiació austricista del comte de
Plasència.
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Al llarg de les edats medieval i moderna, les activitats econòmiques de la població de
Montbui estigueren relacionades amb l’economia agrícola de subsistència. Respecte a la
distribució de conreus, limitada per l’enorme extensió boscosa, clarament dominant al
terme en totes les èpoques, condicionada per una geografia muntanyosa i una terra
d’escassa qualitat. El conreu de la vinya es va trobar sempre molt concentrat en diversos
llocs lligat a la iniciativa de diversos propietaris de masies, com Ca l’Amigó (fitxa 104)
o Cal Bisbal. La major extensió de la vinya tingué lloc entre el 1850 i el 1878, per entrar
en decadència total a finals del segle XIX a causa de l’extensió de la plaga de la
fil·loxera.
Capítol apart mereixen les activitats relacionades amb
l’aprofitament dels cursos i deus d’aigua existents al
terme. En aquest apartat caldria esmentar tres aspectes
concrets: l’activitat molinera associada fonamentalment a
l’agricultura, els regatges, i les conduccions d’aigua per al
consum domèstic. Respecte a l’activitat molinera, aquesta
es concentrava bàsicament a la zona nord del terme, a les
riberes de l’Anoia. Des del segle XVII, la implantació de
molins paperers es concentrava també als marges de
l’Anoia i la riera de Tous.
Més transcendència va tenir pel poble l’aprofitament per
regatge. En aquest sentit,la construcció d’un rec (fitxa 3)
Rec de Montbui
que canalitza les aigües del torrent Garrigosa al segle XVI
proporcionà una immensa riquesa agrícola al poble de
Santa Margarida de Montbui. La historiografia tradicional ha volgut associar la
construcció i la titularitat del rec de Montbui als comtes de Plasència. Aquest fet no es
troba històricament provat i una revisió de les tesis plantejades adjudica la iniciativa als
veïns de Montbui.
Una canalització de major envergadura van ser els projectes de conducció d’aigua a
Igualada promoguts per Antoni Artés a partir del 1897, i que permetien canalitzar
l’aigua de diverses fonts montbuienques i dur-la a Igualada.
Altra font de riquesa important va ser el de l’explotació del bosc, destinat especialment
a satisfer la demanda del mercat i adoberies igualadines. Fins a mitjans dels segle XX,
els boscos de Montbui foren els principals proveïdors d’escorça per les adoberies, així
com de llenya per al consum tant de les adoberies com dels veïns d’Igualada.
Al llarg de la segona meitat del segle XX la
realitat econòmica i social del municipi va
canviar en gran manera. L’arribada sobtada
d’immigració procedent d’altres llocs
d’Espanya i Catalunya es va focalitzar al
barri de Sant Maure.

Edificacions aixecades al barri de Sant Maure
a la dècada del 1950. Barri del Pi.
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Probablement un dels trets que millor ajuden a caracteritzar la societat montbuienca
actual sigui la seva creixent satel·lització de la conurbació igualadina, fenomen comú,
d’altra banda, a la resta de les poblacions de la Conca d’ Òdena. Val a dir però, que en
el cas de Santa Margarida de Montbui, aquest no es un fenomen nou, sinó que té arrels
molt reculades en el temps, ja que una bona part de la seva economia estava lligada al
mercat igualadí. Cal pensar que bona part de les masies del terme destinaven una part de
la producció a aquest mercat. D’altra banda, activitats com els filats, teixits, el treball
domèstic i la indústria adobera d’Igualada ocupaven a cert nombre de població
montbuienca. Amb tot, a mitjans del segle XX, aquesta realitat es va concretar de forma
desproporcionada amb el creixement d’un important barri a tocar del riu Anoia, destinat
a acollir la població immigrant procedent d’altres llocs d’Espanya. Segons una enquesta
realitzada l’any 1957, fins aquell moment s’havien construït 70 cases, existien 140
solars venuts per edificar i hom calculava cinc-centes persones residents al barri. Les
construccions eren cases modestes de planta baixa. Les condicions d’habitabilitat del
barri eren extremadament precàries en aquesta època, no solament a causa de
l’accidentada geografia del territori, plena de barrancs i torrenteres, sinó especialment
per la manca de qualsevol tipus de planejament urbanístic.
A partir dels anys seixanta, el traçat de la carretera d’Igualada a Valls es convertí en
l’eix vertebrador del barri. Del model primitiu de cases de planta baixa s’anà passant a
la dècada dels setanta a grans blocs de pisos. En aquesta època s’havien establert al barri
diverses indústries: una destil·leria de licors, una fàbrica d’adobs etc.. Fou a partir de
finals dels anys seixanta quan la diferenciació entre el nucli antic de Montbui i el barri
de Sant Maure s’accentuà, en part pel fort decantament demogràfic cap al barri de Sant
Maure, però també per les fortes mutacions experimentades per la societat montbuienca,
en les quals el tradicional component agrari del municipi, quedà reduït a una presència
gairebé testimonial.
Per sota de les connotacions culturals, la dicotomia entre poble-barri adquirí des de la
normalització democràtica l’any 1977 una evident i inevitable dimensió política i
cultural, que tingué la seva culminació l’any 1981 amb l’atribució de la capitalitat del
municipi de Montbui al barri de sant Maure.
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3.4. Dades toponímiques
Montbui
La tradició ha fet derivar el nom de Montbui del llatí amb un suposadament original
monte bovino, és a dir, la Muntanya del Bou. Aquesta suposició ha estat la base
d’algunes llegendes que relacionaven la Tossa amb els bous, i farien derivar l’origen del
nom del poble (fitxes 95 i 96). Es tracta de dues llegendes d’inspiració romàntica i
historicista que podrien tenir els seus orígens entre els segles XVIII i XIX.

Monument del Cap del Bou, dins del barri de Sant
Maure

Monument del Bou, dins del barri de Sant
Maure

Una d’elles explica l’existència d’un Bou d’or, ídol ibèric (fitxa 95), que es trobaria a la
muntanya o bé en el centre del passadís subterrani que connecta aquesta amb la Casa
Gran i que provoca diversos infortunis a tot aquell que prova de cercar-lo. Hi han
versions que expliquen que aquesta mina va fins el castell de Tous i que al bou cada any
li creix una banya.
Una altra llegenda explica la conquesta del castell per part dels cristians fent servir
l’estratègia d’atiar bous amb teies a les banyes durant la nit (fitxa 96). Aquesta
estratagema hauria fet pensar als ocupants àrabs del castell en l’existència d’un gran i
ferotge exèrcit que els atacava, i hauria fet que aquests haguessin fugit sense prestar
resistència, i el castell hagués estat reconquerit pels cristians sense haver de lluitar.
L’episodi dels bous hauria fet que la muntanya s’hagués conegut com a Mont des bous.
Amb tot, no hi ha proves arqueològiques ni documentals de que es produís una ocupació
militar de la Tossa per contingents àrabs en cap moment, i les restes del castell de la
Tossa (fitxa 75), així com l’església de la Mare de Déu de Gràcia, només ens indiquen
presència feudal al cim de la muntanya.
La vinculació entre el bou i el terme municipal és un fet que ha perviscut fins als nostres
dies, fins al punt de convertir-se en l’element identitari i representatiu d’aquest. Proves
evidents d’aquest fet es fan paleses als monuments existents al barri de Sant Maure, dos
dels quals tenen al bou com a protagonista.
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També en l’escut de Santa Margarida de Montbui el bou
simbolitza el terme municipal. L’escut municipal és un
escut acantonar, d’atzur, una muntanya en or amb un bou
d’argent. Du al cim una corona mural de baró. Va ser
aprovat al DOGC del 7 d’abril de 1989. La muntanya i el
bou són les armes dels Montbui, senyors de la baronia.

La forma final del municipi actual Santa Margarida de
Montbui ve donada a partir del segle XVII quan s’erigí
l’església de Santa Margarida (fitxa 73), i el nucli habitat crescut al seu redós es
convertí en centre neuràlgic de la vida social i espiritual del terme, en detriment de la
Tossa.
Agües bones de Montbui
La bonança i abundància de les aigües del
terme és l’origen del nom que el municipi va
rebre durant la dècada del 1930, coincidint
amb el període de secularització i eliminació
dels elements religiosos: Aigües Bones de
Montbui.
Testimonis d’aquest nom romanen encara a
la façana nord de l’església parroquial de
Santa Margarida, i han estat incorporats dins
el mapa de patrimoni (fitxa 74))
Nom d’aigües bones de Montbui, inserit al
mur de l’església parroquial.

Coll del Guix
Aquest nucli habitat és actualment un dels veïnats del terme de Santa Margarida de
Montbui i dóna nom als plans agrícoles del costat (fitxa 134). És, sens dubte, l’àrea
geogràfica amb la qual s’identifica el sector SW del terme. Els seus orígens podrien
trobar-se una masia que apareix als capbreus amb aquest nom al segle XVII.
Actualment el mas del Coll del Guix no existeix però sí un conjunt de cases a banda i
banda de la BV-2233, arran d’un petit collet.
El topònim que li dona nom descriu perfectament les característiques del terreny on es
troba, ja que en aquest sector del terme són molt abundants els afloraments de guix que
han estat explotats, possiblement des del període medieval i de forma industrial fins a
finals del segle XX. Són tres els elements inclosos dins del mapa i relacionats amb
aquesta activitat en aquest sector: la Guixera de la Roureda (fitxa 108), i dos forns
industrials: els Fornots (fitxa 34), i els forns del guix del Vergès (fitxa 45).
Aquesta abundància de guix té el seu origen en els materials de l'era terciària i
quaternària que foren dipositats en un mar interior que ocupava el territori comprés
entre els Pirineus i l'antic massís catalano-balear. El resultat va ser la formació de capes
d'importants dipòsits de sals i guixos.
En tot el municipi han estat localitzats altres forns de guix i de ciment, però en cap s’ha
donat la intensitat d’explotació que s’ha pogut apreciar en aquesta zona.
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Saió
Aquest topònim té el seu origen en la
corrupció lingüística del mot Ocelló, que és
el nom amb el qual es coneix el castell que
s’assentava sobre el turó que presideix el
veïnat (fitxa 11).
La primera referència que tenim del castell
d'Ocelló el data a partir de l’any 960, cosa
que el fa contemporani al castell de la Tossa
de Montbui. Inicialment aquest castell
comptarà amb el seu propi terme que,
Panoràmica del nucli del Saió
finalment, quedarà vinculat al terme de
Montbui d’una forma gairebé immediata tot
i que serà infeudat alternativament per les famílies Ocelló i Castellolí. El nucli del Saió
es desenvoluparà a les faldes del turó d'Ocelló (dominat pel castell) i a l’entorn de
l’església de Sant Pere d'Ocelló, també contemporània del castell.
Actualment el Saió dóna nom a totes les planes agrícoles del voltant fins al peu de la
Tossa, i és el nom amb el qual s’identifica la part de ponent del terme municipal.

Sant Maure
La devoció a Sant Maure té una gran tradició dins el terme (existia ja en temps de l’abat
Oliba). Aquesta tradició es va refermar al segle XVI arran de l’aparició de diversos
brots de pesta. Per guarir-se de les epidèmies Montbui va fer vot de poble per posar-se
sota la protecció de Sant Maure el 1596. A partir d’aquest moment, la festivitat de sant
Maure, celebrada al gener, va ser considerada com la Festa Major d’Hivern (fitxa 87).
Sant Maure fou el nom triat pel nou barri crescut a la dècada del 1950-1960 a l’extrem
NE del terme municipal on fins al moment només s’havien assentat alguns molins i
indústries que aprofitaven l’aigua del riu Anoia. El 1966 es consagrà la capella de Sant
Maure, que el 1968 fou erigida en parròquia (fitxa 140).

Torrent de les Bruixes
El torrent Torres és també conegut popularment amb el nom de torrent de les Bruixes
(fitxa 131). Aquests topònim ve donat per les formes estranyes que el curs de l’aigua del
torrent ha donat a l’entorn en forma de xaragalls (fitxa 135).
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3.5.Mapa general del terme

El nombre d’elements fitxats a cada zona de referència és el següent:
Barri de Sant Maure. Inclou els elements:
2,7,15,22,25,32,44,83,84,87,92,93,119,120,121,138,139,140,141,142,143,153,159,161,
162,171.
Nucli Antic. Inclou els elements:
3,6,16,19,26,28,33,36,37,38,39,40,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
66,67,68,69,70,71,72,73,74,82,85,86,91,100,116,117,18,125,126,127,145,147,168,172.
La Mallola. Inclou els elements:
14,20,23,35,42,47,94,107,112,113,146,157,164,165,166,167.
El Saió. Inclou els elements:
8,9,10,11,12,21,41,46, 158
Coll del Guix. Inclou els elements:
13,34,45,48,103,108,114,134,156,163.
La Tossa. Inclou els elements:
4,5,17,18,27,75,76,77,90,99,105,106,109,122,123,124,169,170,173,174
Santa Margarida de Montbui. Elements rurals. Inclou els elements:
1,24,29,30,31,43,88,89,95,96,97,98,101,102,104,115,128,129,130,131,132,133,135,136
144,152,155,160
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3.6. Descripció de l’estat legal de protecció
Les figures legals per a la protecció de béns es troben definides per les sigles BCIN (Bé
Cultural d’Interès Nacional ) i BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). Mentre que el primer
es tracta d’una protecció general atorgada pel Ministerio de Cultura Espanyol, el segon
té un caràcter municipal i li atorga el municipi per voluntat pròpia. Altre tipus
d’actuació municipal és el POUM, que inclou el corresponent Catàleg de Béns a
Protegir. En el cas del municipi de Montbui, aquest no es troba elaborat. A més
d’aquests tipus de protecció, els espais naturals gaudeixen d’un altre tipus de
consideració i per tal de protegir-los es crea la figura de l’espai PEIN (Pla d’Espais
d’Interés Natural), que promou la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu
l’establiment de mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais, d’acord
amb els valors científics, geològics, ecològics, paisatgístics, etc. Dintre de l’àmbit
natural, alguns exemplars vegetals, poden gaudir també de la categoria d’arbres
monumentals, promoguda també per la Generalitat de Catalunya. Els espais d’interès
geològic es troben actuament inclosos dins d’un inventari (EIGC), però nomès
gaudeixen de la protecció PEIN.
El municipi de Montbui compta tres elements declarats com a Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN) pel ministeri de cultura del Govern Espanyol, que són:
- El castell de la Tossa de Montbui (fitxa 75)
Declarat amb el codi (R.I.)-51-0005693-00000
- La Casa Gran, definida com a Castillo. La Casa Grande (Edificación
fortificada) (fitxa 71)
Declarada amb el codi (R.I.) - 51 - 0005694 - 00000
- El castell del Saió, declarat com a Castillo de Ocelló o de Saió.(fitxa 11)
Declarada amb el codi (R.I.) - 51 - 0005695 - 00000
En tant que Bé Cultural d’Interès Local és el següent:
- Molins fariners de Can Planell-Mas del Polvo. (fitxes 24 i 44).
Declarats el 21-05-2009, amb el núm 2204-I
Altres béns que gaudeixen de protecció són els espais declarats d’interès Natural com el
Pla d’espais d’Interès Natural (PEIN) per la Generalitat de Catalunya. Dintre del terme
de Santa Margarida de Montbui s’inclou l’espai de la Serra de Miralles dins d’un espai
més gran anomenat:
-

PEIN Ancosa-Montagut, Carbasí, Serra de Miralles, Queralt. (fitxa 133).
Aprovat definitivament el 14/03/2000 i es correspon al núm. 42 del mapa
dels espais inclosos al PEIN
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3.7. Equipaments patrimonials
Actualment el terme de Santa Margarida de Montbui compta amb quatre equipaments
de titularitat municipal:
Edifici de l'Ajuntament i Centre Cívic i Cultural La Vinicola
Ocupa l’espai de La Vinícola, antiga destil·leria d’estil modernista, que s’ha adaptat
funcionalment per a dependències i equipaments municipals i el Centre Cívic i Cultural
del Nucli Urbà.
Centre de Serveis Municipals del nucli antic, Edifici de les antigues escoles
Aixecat el 1923, complia les funcions d’Ajuntament nou en aquell moment i contenia
també les escoles públiques. Actualment ha estat reformat i acull a la planta baixa
l’escola-bressol i al primer pis les oficines municipals i una sala polivalent amb
ordinadors. En una altra part de l’edifici s’ubica el nou Centre de Dia municipal.
Poliesportiu Can Passanals
Al barri de Can Passanals, dins del barri de Sant Maure
Biblioteca de Santa Margarida de Montbui
Al carrer Sant Miquel, 6, dins del barri de Sant Maure
Centre “Mont-aQua”
Al nucli urbà . És un complex d’oci i esport, amb piscina coberta i poliesportiu.
Centre Cultural Montagora
Al Barri de Sant Maure. Projectat per al 2012

Un equipament de caràcter privat és:
Ateneu Cultural Recreatiu
Edifici situat al carrer d’Anselm Clavé 3,
bastit el 1924. Reformat el 2010 (Es troba
actualment en fase de reformes). És la seu de
l’Entitat que du el mateix nom, i és el centre
de la vida social i cultural del nucli antic de
Santa Margarida de Montbui. Acull un petit
bar, que es converteix en el centre de
reunions i lloc d’acollida de la majoria dels
seus veïns.

Ateneu Cultural Recreatiu, dins del nucli antic
de Montbui

En tant que equipaments destinats a
interpretació de patrimoni. El municipi no
compta amb cap equipament concret, però la
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Fundació Tossa de Montbui es fa càrrec de la custòdia i manteniment del conjunt
monumental de la Tossa- església, castell i muntanya-, que acull una col·lecció (fitxes
75 i 76)
Col·lecció d’eines del camp (Pau Llacuna) de la Tossa de Montbui
Reconeguda com a “col·lecció oberta al públic” en el Registre de museus de Catalunya
elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat. Es troba a la torre del castell de
la Tossa pendent de ser traslladada a un indret més adequat. S’hi exposa una col·lecció
de material etnogràfic del municipi (fitxa 106).

3.8. Anàlisi global del patrimoni cultural
El patrimoni cultural del terme de Santa Margarida de Montbui és, tal i com correspon a
un municipi llarg i intensament poblat en el temps molt abundant i variat, producte
d’una intensa humanització del territori que l’ha transformat adaptant-lo a les seves
necessitats. Aquesta intensa humanització del territori ha estat propiciada pel pas
d’importants vies de comunicació, com l’antic camí de Santa Margarida de Montbui a la
Llacuna, convertit en algun tram en via ramadera, i per la seva proximitat a la capital
igualadina.
Una mostra d’aquesta intensa activitat humana realitzada en el territori és la varietat del
patrimoni, que cal comentar detalladament per tipologies.
Patrimoni Immoble
El conjunt monumental de la Tossa de Montbui
En primer lloc, cal destacar la importància del conjunt monumental de la Tossa de
Montbui. Al cim d’aquest turó s’arreplega un dels conjunts medievals més
importants de la Catalunya Central: el castell de la Tossa i l’església romànica de
Santa Maria de La Tossa.
El castell de la Tossa (fitxa 75) és un element d’importància especial. Destaca per
ser considerat un dels exemples més significatius del que ha vingut a classificar-se
com a domicilium. Aquest model de castell és considerat com a un pas de l’evolució
entre el que foren al seu dia les torres
quadrangulars i circulars de defensa, i
els castells-palaus dels segles XIIXIII. Efectivament, l’edifici compta
amb una superfície en planta molt
superior a les torres quadrangulars,
excessivament defensives, i la seva
alçada també és menor. El caràcter de
domicilium ve donat per l’existència
de subdivisions interiors, i per la
presència de portes independents per
accedir a la primera planta, que devia
ser habitada.
Castell de la Tossa, forma part del conjunt
monumental
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Primera i segona planta també compten amb subdivisions interiors, i inclús restes
del que devia ser una xemeneia. CABAÑERO SUBIZA B. (1996:153)
Seria, doncs, un pas entremig que es donaria al segle XI on s’haurien assajat alguns
aspectes constructius, que sense fer perdre la seva funció militar, estarien destinats a
fer més còmoda la vida dels seus senyors.
L’església de Santa Maria de La Tossa (fitxa 76) és l’altre element de gran
importància monumental del conjunt, configurant-se com un dels exemples
d’arquitectura romànica més important de la comarca.
A aquests dos elements s’ha d’afegir l’edifici del l’antic Mas del Castell o Refugi
(fitxa 105) que completa el conjunt.
Tot i que ja es comentarà a l’apartat dels béns mobles, aquests dos edificis de la
Tossa acullen una gran quantitat del patrimoni moble del municipi.
El conjunt urbà del nucli antic de Santa Margarida de Montbui.
Un altre dels indrets on es concentra el
patrimoni immoble és al nucli antic de Santa
Margarida de Montbui. Tot i el creixement
urbanístic d’aquests darrers anys, el poble ha
sabut
conservar
un
nucli
amb
característiques arquitectòniques comunes
entorn a la plaça de l’església, el carrer
Major i el carrer Anselm Clavé. Dins del
mapa de patrimoni han estat inclosos bona
part dels edificis que formen el carrer Major,
carrer Mare de Déu de Gràcia i la Plaça
Cases del carrer Mare de Déu de Gràcia,
Major. A excepció de l’església parroquial
dins del nucli antic de Montbui
(fitxa 73) i la Casa Gran (fitxa 71), que daten
del segle XVII, la majoria dels edificis pertanyen als segles XVIII- XIX i
començaments del segle XX, però mantenen una cohesió arquitectònica, que dóna
una imatge molt identificativa al nucli. En concret, han estat inclosos els edificis de
Cal Bas (fitxa 69), Cal Beneficiat (fitxa 56), Cal Cadiu (fitxa 55), Cal Guarro (fitxa
54), Cal Martró (fitxa 59), els números 7 i 10 del carrer Major (fitxes 61 i 62), el
portal del núm. 12 del carrer Major (fitxa 58), així com dues cases del carrer Mare
de Déu de Gràcia (fitxes 67 i 68). També han estat inclosos bona part dels edificis
del carrer Anselm Clavé: Edifici de l’Ateneu (fitxa 51), les Escoles (fitxa 50),
l’Antic Centre Republicà (fitxa 64), l’Antiga Fonda (53) etc, que són testimoni d’un
període de la història molt concret del poble (entre 1920 i 1940) i poden ser
considerats com la representació d’un estil constructiu molt característic amb regust
modernista i noucentista.
A més dels edificis, com a elements singulars s’ha volgut fer una fitxa per cada
carrer que recollís els trets més importants de les línies de façanes del carrer Major i
carrer Anselm Clavé (fitxes 65 i 66).
A nivell patrimonial, el valor d’aquest conjunt arquitectònic és important, ja que són
precisament aquests trets característics els que donen unitat constructiva i
contribueixen a dotar de personalitat pròpia el nucli antic de Montbui, diferenciantlo clarament del barri de Sant Maure.
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Masies i construccions rurals
El terme de Montbui compta amb
un bon nombre de masies
escampades per la zona més rural
del seu territori. 9 Amb tot, només
han estat incloses aquelles que
guardaven elements arquitectònics
propis del mon rural i havien
conservat
trets
característics,
independentment de la seva
cronologia. Les incloses dins del
mapa han estat les de Cal Vilaseca
(fitxa 103), Cal Mateu (fitxa 112),
Ca l’Alemany (fitxa 100), Ca
l’Amigó
(fitxa 104), la Censada
Panoràmica del mas Vilaseca, al Coll del Guix
(fitxa 102) i Cal Vidal (fitxa 101).
Alguna d’aquestes masies han estat
objecte d’importants rehabilitacions interiors els darrers anys, com per exemple Ca
l’Amigó, que ha estat adaptada com a casa de turisme rural però conservant
elements originals de la casa. En el cas de Ca l’Amigó, a més de la seva estructura
exterior s’han conservat elements com l’antiga cuina i baixos a l’interior. Altres
casos, com Cal Vilaseca, es conserven originals tal i com eren al moment de la seva
construcció l’any 1802
Es tracta d’un tipus de patrimoni no gaire nombrós però molt representatiu del
territori, que no s’ha de desmerèixer en cap cas.

9

Dins del punt de 2.2. en l’explicació dels criteris generals d’intervenció i selecció s’ha fet balanç de quina havia
estat l’evolució històrica i arquitectònica de les masies del terme. La realitat econòmica i la proximitat territorial al
nucli d’Igualada ha fet que les masies hagin continuat habitades de forma permanent al llarg del segle XX i hagin
estat adaptades introduint elements propis de vivendes urbanes. Ha estat per aquest motiu que ha prevalgut el criteri
arquitectònic per sobre de l’històric, incloent només aquelles masies que guardaven trets característics de les masies
tradicionals.
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El patrimoni pre-industrial i industrial
El patrimoni pre-industrial i industrial és abundant i variat. El seu estat de
conservació, però, és molt divers. El conjunt d’elements que el formen pot ser
agrupat en diverses tipologies i àmbits temàtics, que cal puntualitzar:
-

Els molins hidràulics
La tradició de la indústria molinera al terme de Montbui es remunta a
l’Edat Mitjana. La riquesa hidrològica del territori hi fou determinant.
Tres són els principals cursos fluvials:
El riu Anoia (fitxa 128), que recorre el perímetre nord del territori;
La riera de Tous (fitxa 132), que corre en sentit nordoest-nordest i
desguassa al riu Anoia
El torrent Garrigosa (fitxa 129), que recorre el territori de sud a nord fins
al riu Anoia.
Els altres torrent són de menor importància hidrològica.
Aquesta riquesa hidrològica, amb cursos fluvials força continus, explica
l’abundància d’aquest tipus de patrimoni. Entre ells destaquen els dos
molins de Can Planells (fitxes 24 i 44), el de baix i el de dalt. El molí de
baix ha estat objecte d’excavació i estudi arqueològic i l’edifici que
l’acull ha estat reconstruït. Al molí de Dalt, mentrestant, s’ha reconstruït
la maquinària que formava part de l’antic molí amb finalitat educativa.
Aquests dos molins són un dels conjunts patrimonials més importants a
valorar del terme, i constitueixen l’únic Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL) del terme.
La importància del conjunt anterior ho és encara més en tant que la resta
dels molins que s’han pogut identificar al terme: el de Marxandones
(fitxa 46) i el de Can Mateu (fitxa 107), es troben actualment en ruïnes, o
han perdut la seva maquinària.
Un punt especial d’atenció requereix l’edifici anomenat Molí de
l’Escorça (fitxa 162), situat a la llera del riu Anoia, dins del barri de Sant
Maure, del qual seria important obtenir més dades, ja que seria
representatiu d’una activitat econòmica molt singular al terme.
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-

Els forns de guix, ciment i les guixeres.
Del conjunt del patrimoni municipal
s’han pogut detectar un seguit
d’elements que, tot i les seves variants,
tenen en comú ser elements relacionats
amb l’explotació industrial del guix.
Són: la Guixera de la Roureda (fitxa
108), els Fornots (fitxa 34), els forns del
Vergès (fitxa 45), el forn de guix de Cal
Mateu (fitxa 146), i el forn de guix del
camí del cementiri (fitxa 6).
El de Cal Mateu i el del Camí del
cementiri
poden
ser
datats
a
començaments del segle XX, i
possiblement foren forns de guix
reconvertits en forns de ciment. Els forns
del Vergès i els Fornots expliquen la
seva ubicació i existència per la propera
guixera de la Roureda, i foren
explotacions industrials fins a finals del
segle XX.

Forn de ciment del camí del
cementiri

Tot aquest patrimoni, un cop abandonada l’activitat industrials del guix,
es troba actualment en desús i en avançat estat de degradació. Amb tot, es
tracta d’un tipus de patrimoni industrial important que dona testimoni del
que fou una activitat econòmica significativa al terme. La importància
d’aquest tipus de patrimoni és encara més reveladora si es fa una
comparativa amb altres municipis veïns on moltes d’aquestes estructures
han estat eliminades.
-

El patrimoni tèxtil
Els dos elements que
formen part d’aquesta
tipologia industrial són
Els Tints (fitxa 139), i Cal
Truco (fitxa 52).
Dels dos elements citats
el més impressionant és el
conjunt industrial dels
Tints.
Aquest conjunt
ocupa una superfície
urbana considerable dins
del barri de Sant Maure, a
tocar del riu Anoia, i
roman tancant dins d’un
mur perimetral que l’aïlla
de la resta de l’entramat

Façana de ponent del conjunt dels Tints, dins del
barri de Sant Maure
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urbà. El seu estat de conservació és molt dolent, ja que es troba
abandonat des de fa dècades.
Cal Truco fou la fàbrica tèxtil del nucli antic de Montbui. Tot i que
actualment es troba abandonada, ocupa un important espai urbanitzat al
final del carrer Sant Roc.
-

Les indústries licoreres
L’edifici de la Vinícola (fitxa 138) és el testimoni del que fou una de les
empreses més importants del terme al llarg de la primera meitat del segle
XX. Es tracta d’un edifici de traces modernistes, que ha estat rehabilitat i
ocupat com a oficines del consistori municipal. La Vinícola és, sens
dubte, un edifici singular enclavat al centre del barri de Sant Maure, punt
de referència i fita visual dins de l’entramat urbà. El seu estil
arquitectònic contrasta amb la resta d’edificis del voltant, i es converteix
en un important exemple de rehabilitació i reaprofitament d’edificis
històrics.
L’actual edifici de La Vinicola fou inicialment una adoberia coneguda
com Cal Munguet dedicada a la producció de soles de sabata. La seva
existència s’explica en relació amb la producció adobera igualadina. Els
adobers d'Igualada, a principis del segle XVIII abandonen el recinte clos
de les muralles medievals i establiren les noves indústries a frec d'una
canalització d'aigua anomenada rec o sèquia, documentada ja en el segle
XII, emprada originàriament per a fer funcionar molins fariners. A mida
que l’espai situat a tocar del rec s’anà omplint, les indústries començaren
a ocupar l’altra costat del riu Anoia, en terme de Santa Margarida de
Montbui. Marià Munguet aixecà la industria l’any 1903 i va funcionar
fins l’any 1920, moment a partir del qual fou reconvertida en destil·leria.
Relacionat amb l’edifici, l’interior del recinte acull l’antiga caldera de
vapor de la Vinícola que completa el conjunt.

-

Les fonts

La riquesa hidrològica del terme de
Montbui té un altre exponent en les
fonts. Al conjunt del mapa cal distingir
entre el que són fonts rurals i fonts
urbanes. De les fonts rurals només han
estat incloses aquelles que han pogut ser
localitzades, i que a més a més
guardaven algun vestigi arquitectònic de
la seva existència.
En concret han estat incloses les fonts
del Bufó (fitxa 28), de Sanahuja (fitxa
33), de Can Bisbal (fitxa 29), de Cal
Mateu (fitxa 35), Cal Prim (fitxa 30), Cal
Carol (fitxa 40) i Font Trobada (fitxa 31).

Font del Bufó, prop del torrent de la
Garrigosa
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De tot el conjunt, actualment, només les de Sanahuja, Bisbal, Cal Mateu i Trobada,
continuen en ús.
Les fonts ubicades dins la trama urbana també són un conjunt important. Del barri
de Sant Maure han estat incloses dues: la font de Can Passanals (fitxa 159), i la font
de la Plaça Finisterre (fitxa 171). Al nucli antic el conjunt de fonts és més important,
ja que la cessió de l’explotació dels aqüífers a l’empresa “Aigües Artés” a
començaments del segle XX, implicà la construcció d’una important xarxa de fonts.
Són les fonts de la Macaria (fitxa 37), de la Mare de Déu de Gràcia (fitxa 39), la
Font del Comú (fitxa 38) i la font del Safareig (fitxa 36). Totes elles són diferents i
es constitueixen en elements arquitectònic de referència dins del paisatge urbà.
En conjunt, aquest tipus de patrimoni és considerable en el conjunt del mapa, i les
seves possibilitats en tant que elements patrimonials a rendibilitzar són immensos.
Jaciments arqueològics
El nombre de jaciments arqueològics localitzats al terme de Montbui és elevat. La
carta arqueològica recull un total de 16 jaciments repartits de manera força
homogènia per tot el territori. Amb tot, molts d’ells, especialment els del sector del
Saió i la Mallola són simplement troballes de materials lítics i ceràmics. És el cas de
jaciments com ca l’Elvira (fitxa 13), cal Jepet (fitxa 14), jaciment de la Mallola
(fitxa 20) etc.. D’altra banda, els dos jaciments localitzats a la Tossa: Jaciment de la
Tossa (fitxa 18), i Jaciment de la Tossa II (fitxa 17) es troben molt arrasats.
El jaciment per excel·lència del terme és el del Camp de la Torra (fitxa 16) , situat a
escassos metres del nucli antic de Montbui. Es tracta d’una vil·la romana,
l’existència de la qual segurament omple un període històric del territori. Aquest
jaciment ha estat excavat i estudiat i les seves conclusions publicades.
Altres elements arquitectònics
El total d’elements arquitectònics inclosos ha estat de 24, i suposa una de les
tipologies més representades dins del Mapa. Molts d’ells es troben relacionats
formant part d’algun bé immoble. Entre tots els elements arquitectònics destaquen
alguns per la seva singularitat.
- Làpida sepulcral dels comtes de Plasència.(fitxa 72)
Aquesta peça es troba situada al terra de l’altar de l’església parroquial de
Santa Margarida. És una peça gravada amb un alt relleu molt erosionat.
Es tracta d’un element de gran valor artístic, que actualment no pot ser
apreciada correctament.
- Rellotges de sol
En total han pogut ser identificats un total de 4 rellotges de sol. Dos a
Can Vilaseca (fitxes 114 i 163), un a Can Mateu (fitxa 113) i un darrer a
Can Palomes (fitxa 115). Tres d’aquests rellotges apareixien a l’inventari
de rellotges de sol de la societat catalana de gnomònica, tot i que els dos
del mas Vilaseca són pràcticament invisibles hores d’ara. Al mapa ha
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estat incorporat el de Can Mateu que no es trobava registrat en l’inventari
de la societat gnomònica.

- Fites de terme
La realització del treball de camp ha permès la localització de 4 fites de
terme, totes elles localitzades a l’extrem nord del terme, al sector de la
Mallola (fitxes 164, 165, 166 i 167).
- Barraques de vinya
Tot i que el treball de la vinya havia tingut la seva importància al segle
XIX les barraques de vinya característiques d’aquesta activitat no han
sobreviscut. En tot el terme només han estat localitzades dues barraques,
la de la Mallola (fitxa 45) i la del Vinyeter, situada als peus de la Tossa
(fitxa 152). Aquest fet és degut a que totes elles han estat enderrocades i
substituïdes per modernes casetes de totxana, que apareixen repartides
per tots els camps del terme.

Barraca de la Mallola

Prototipus de caseta de camp rural feta
amb maó i coberta de teula

El patrimoni moble
El patrimoni moble és molt abundant i recull peces de
gran valor històric i artístic. Aquest patrimoni es
concentra fonamentalment al sector de la Tossa de
Montbui, i a l’entorn de l’església parroquial de Santa
Margarida. Fora del terme també s’han de tenir
presents els elements dipositats al Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.

Mare de Déu de Gràcia, dins de
l’església de Santa Maria de la
Tossa
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A la Tossa de Montbui destaca la col·lecció eines agrícoles Pau Llacuna (fitxa 106), així
com peces lligades a l’església de Santa Maria de la Tossa: Pica baptismal de Santa
Maria de la Tossa (fitxa 122), Pica beneitera de Santa Maria de la Tossa (fitxa 123),
Mare de Déu de Gràcia (fitxa 109) etc..
A l’església parroquial de Santa Margarida es vinculen elements com l’Altar Major de
la Tossa (fitxa 126) i el quadre de la mort de Sant Josep (fitxa 127).
Dins del nucli de Santa Margarida de Montbui, i també com a patrimoni moble, ha estat
inclòs tot el bestiari de la festa major: dracs petit, mitjà i gran, i els gegants (fitxes 116,
117, 118 i 172).
Altre tipus de patrimoni moble són els elements urbans, representats sobre tot per
monuments urbans. Aquesta darrera tipologia es concentra bàsicament al barri de Sant
Maure: Monument del Bou de Montbui (fitxa 142), Monument del Cap de Bou (fitxa
143), Escultura de l’Encisadora (fitxa 153). En aquest aspecte cal ressaltar doncs, que el
nucli antic de Montbui es troba mancat d’aquest tipus d’elements.
Un altre element singular i en aquesta ocasió lligat al nucli de Sant Maure és la Caldera
de la Vinícola (fitxa 120), situada en una de les naus de l’edifici.

El patrimoni documental
El patrimoni documental és important i de qualitat tot i que el nombre de fitxes no és
elevat. Tanmateix, no es pot jutjat aquest àmbit del patrimoni per la quantitat ja que els
fons documentals són tots ells de gran volum i d’una gran qualitat històrica.
L’explicació d’aquest fenomen s’han de buscar en la presència del castell de la Tossa de
Montbui i dels seus barons al terme. De la baronia de Montbui es conserven autèntiques
col·leccions de Capbreus, que suposen una riquesa documental immillorable en
comparació amb altres baronies.
Aquests fons documentals històrics es troben tots fora del terme municipal custodiats en
arxius històrics: Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN), Arxiu de la Corona d’Aragó
(ACA), Arxiu Episcopal de Vic (AEV) (fitxes 78, 79 i 80) etc. L’excepció és, per
descomptat, l’arxiu administratiu de l’Ajuntament de Montbui (fitxa 83).
Malgrat la insistència no han estat localitzats fons documentals ni fotogràfics privats.
Els únics fons d’aquesta categoria pertanyen a les dues entitats més importants del
terme. Són el fons fotogràfic de la Fundació la Tossa de Montbui, inclós dins de l’Arxiu
Fotogràfic Municipal d’Igualada (AFMI) (fitxa 78) i que es troba dipositat a l’Arxiu
Comarcal de l’Anoia (d’Igualada) (ACAN) i el fons documental de l’Ateneu Cultural i
Recreatiu del Nucli Antic (fitxa 85).
En referència a les col·leccions localitzades, aquesta entitat conserva una interessant
col·lecció de cartells de pel·lícules d’entre els anys 40 i 60 de gran originalitat (fitxa 86).
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El patrimoni immaterial
El patrimoni immaterial és abundant representant el tercer àmbit més nombrós de
patrimoni montbuienc. Podrien distingir-se dues tipologies ben clares:
Les llegendes recollides per escrit a la dècada del 1940 per mossèn Amenós. Dues
d’aquestes llegendes expliquen l’origen del topònim Montbui: la llegenda del bou (fitxa
95) i la llegenda de la conquesta del castell (fitxa 96). Altres dues llegendes són les de la
font del Moro (fitxa 97), i la llegenda del salt de la Donzella (fitxa 169). Totes elles són
llegendes d’ambientació historicista i romàntica, nascudes segurament a cavall entre els
segles XVIII i XIX. D’alguna manera o altra totes elles es troben lligades al conjunt de
la Tossa.
Les manifestacions festives. Són moltes i dintre d’elles poden observar-se algunes
distincions. Per un costat, aquelles festivitats vinculades al nucli antic de Santa
Margarida de Montbui i a la Tossa, que formen part del calendari agrícola i festiu
tradicional dels veïns del nucli antic de Santa Margarida de Montbui; i per altre costat
un grup de manifestacions festives que tenen un origen recent, entre 1980 i 1990, i que
guarden molt poca o cap relació amb el calendari agrícola i religiós.
Dins del conjunt del patrimoni immaterial, ha estat localitzat un element d’excepcional
singularitat: el costum de lligar una cinta a Santa Anna (fitxa 158).

El patrimoni natural
El patrimoni natural de Santa Margarida de
Montbui pot ser agrupat en quatre blocs:
El patrimoni natural lligat a l’espai PEIN de la
Serra de Miralles (fitxa 133), Serra de la
Garrigosa (fitxa 160) i a la Serra de Santa
Margarida (fitxa 168), el conjunt de rius i
torrents que travessen el terme i les planes
agrícoles
Respecte al primer bloc, inclou elements com la
Fou de Can Milà (fitxa 136) i els boscos de la
Serra de Miralles. Aquest i la Serra de Santa
Margarida.
inclouen
dos
jaciments
paleontològics, el de la Tossa de Montbui (fitxa
170) i el de la Serra de Santa Margarida (fitxa
126). Aquests jaciments són coneguts
popularment pels aficionats a la troballa de
fòssils i freqüentment espoliats, pel que resulta
important que des del municipi es prengui
consciència d’aquesta problemàtica.

Fou de Cal Milà, a la Serra de Miralles
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Respecte als rius i torrents i només han estat inclosos els més importants, deixant de
banda les torrenteres naturals, que són molt nombroses. En concret, han estat inclosos
els torrents de Garrigosa (fitxa 129), d’en Feliu (fitxa 130), de Can Rafeques (fitxa 161)
i de les Bruixes o Torrent Torres (fitxa 131). De més cabal són la riera de Tous (fitxa
132), i el riu Anoia (fitxa 128). De tots ells, el curs del torrent de Garrigosa i el del
torrent d’en Feliu són excepcionalment importants. Tots dos travessen el terme en sentit
S-N, cadascun per un costat de l’esperó de la Tossa, creant un curs de vegetació fluvial i
boscos de ribera de gran importància ecològica al mig de planes agrícoles de secà.
Altre element excepcional del patrimoni natural són els Xaragalls de la Tossa (fitxa
135), resultat de l’acció erosiva del torrent de les Bruixes o torrent Torres sobre
margues grises i terrenys tous.

3.7. Anàlisi del patrimoni a partir de les fitxes
L’anàlisi a partir dels diferents camps de les fitxes aporta un coneixement més detallat
de les característiques del patrimoni del terme. El resultat és el següent:
Anàlisi a partir dels àmbits i les tipologies
Un estudi detallat dels àmbits i les tipologies dels elements fitxats revela que el
patrimoni de terme és predominantment immoble, amb un total 97 fitxes incloses dins
d’aquest àmbit, que suposen un 56 % del conjunt del patrimoni. Li segueix en quantitat
el patrimoni moble, amb un total de 37 fitxes i un 21 % del total. A continuació es troba
el patrimoni immaterial amb un total de 18 fitxes i un 10% del total. En darrer terme es
troba el patrimoni natural amb 14 fitxes i el documental amb 8, que suposen un 8 % i un
5% respectivament.
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antic, els veïnats del Saió i Coll de Guix. Com a conjunt excepcional, s’inclouen els
Tints, al barri de sant Maure.
Els elements arquitectònics és la segona tipologia en nombre d’elements respecte al
total del patrimoni immoble amb el 25 %.
La obra civil suposa un 10% del patrimoni immoble, i es troba format fonamentalment
pels camins i ponts que travessen el terme.

Anàlisi a partir de les titularitats
El patrimoni de Santa Margarida de Montbui és privat en dues terceres parts. Del total
de les 174 fitxes incloses al mapa, un total de 114, és a dir el 65, 5 % és de caràcter
privat. Aquests fet explica en bona mesura, la dificultat que comporta les intervencions
des del sector públic amb només el 35 % del patrimoni total.

públic
privat

percentatges
0

10

20

30

40

50

60

70

Anàlisi a partir de la cronologia
Una anàlisi detallada de la cronologia del patrimoni de Montbui mostra com aquest és
bàsicament modern i contemporani. Aquest fet és normal si es té en compte que un dels
gruixos importants inclosos dins del mapa són els edificis que conformen el nucli antic
de Santa Margarida de Montbui, que ja de per sí, és una fundació moderna. D’altra
banda, cal tenir present que bona part d’aquests edificis pertanyen a l’eixample del
poble (carrer Anselm Clavé) que tingué lloc a començaments del segle XX.
A aquesta explicació s’ha d’afegir el fet que la majoria de les masies del terme incloses
dins el mapa, tot i haver estat fundades al període medieval, són construccions del
període modern, i moltes del període contemporani.
També s’ha de tenir present la presència de moltes fonts dins el mapa. Totes aquestes
fonts, tot i que podrien tenir un origen més antic, són construccions de començaments
del segle XX. Altres, com les urbanes, són totes del segle XX.
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L’anàlisi feta ha contemplat com a variant cronològica la categoria contemporània, i
modern-contemporani, ja que hi ha molts elements a cavall entre un i altre període, i
molts altres que tot i tenir un origen i conservar elements moderns, han sofert
transformacions en període contemporani.
D’altra banda, també s’ha contemplat la categoria medieval-modern-contemporani,
bàsicament per la presència d’un altre grup de fitxes que conserven elements dels tres
períodes.
Respecte al patrimoni més antic, s’ha optat per agrupar en una sola categoria la
classificació prehistòric-antic, ja que pràcticament la totalitat de les fitxes incloses en
aquesta cronologia són jaciments arqueològics en els quals s’han localitzat restes dels
dos períodes, i classificar-los per separat equivaldria a duplicar les fitxes.
Finalment, cal fer un petit incís sobre el patrimoni medieval. L’anàlisi cronològica
general mostra que aquest és només un 6,5 % del total, però no es pot oblidar que si
apliquem una òptica qualitativa, la importància i categoria dels elements que formen
aquest petit percentatge fa que s’hagi de tenir molt present. Cal recordar que la majoria
dels elements classificats com a medievals pertanyen al conjunt arquitectònic de la
Tossa de Montbui.
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Anàlisi a partir de l’estat de conservació
De l’anàlisi de les dades es desprèn que l’estat de conservació del patrimoni montbuienc
és bo. El 71 % dels elements incorporats al mapa gaudeix d’un bon estat de conservació.
Només un 10% pot ser considerat regular, i un preocupant 19% es troba en estat dolent.
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Anàlisi a partir de la ubicació per sectors
L’anàlisi per sectors mostra la distribució del patrimoni sobre el territori, preveient
futures actuacions. El nucli antic de Santa Margarida de Montbui conserva la major part
del patrimoni del terme amb un 30 % . Li segueix en quantitat el barri de Sant Maure,
en tant que compta amb bona part del mobiliari urbà dins dels seus carrers: monuments i
fonts públiques. En total acull el 15 % del patrimoni. La Tossa compta amb un 11,5 %
del total. Proporcionalment, si es compara la superfície del barri de Sant Maure i del
nucli antic amb el de la Tossa, aviat s’aprecia que la densitat de patrimoni que acull el
cim de la Tossa és molt important. La Mallola té al seu sector d’influència un 9% del
patrimoni, concentrat sobre tot en fites i jaciments arqueològics. El Coll del Guix acull
el 6 % del patrimoni, i en darrer terme el Saió compta amb el 5 % .
A més d’aquests sectors un 14 % del patrimoni es troba ubicat en zones allunyades
d’aquests sis sectors territorials.
Finalment, no cal oblidar que un 7 % del patrimoni es troba fora del terme. Es tracta
fonamentalment de peces mobles i patrimoni documental dipositat en museus i arxius.
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4 . Llistats d’elements fitxats i no fitxats
Elements fitxats

Llistat d’elements fitxats per ordenació numérica
N.Fitxa

Denominacio

Codi

Ambit

Tipologia

1

CAMÍ VELL DE LA LLACUNA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

2

CREU DEL MAGINET

1.3

Patrimoni immoble

3

REC COMÚ

1.5

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Obra civil

4

CREU DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

5

POU DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

6

1.1

Patrimoni immoble

7

FORN DE CIMENT DEL CAMÍ DEL
CEMENTIRI
PONT GRAN DE MONTBUI

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Edifici

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

8

CAPELLA DE SANTA ANNA DE SAIÓ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

9

NUCLI DEL SAIÓ

1.2

Patrimoni immoble

10

FESTA MAJOR DEL SAIÓ

4.1

11

CASTELL DEL SAIÓ

1.4

Patrimoni
immaterial
Patrimoni immoble

Conjunt
arquitectònic
Manifestació festiva

12

A L'OEST DEL SAIÓ

1.4

Patrimoni immoble

13

CA L'ELVIRA

1.4

Patrimoni immoble

14

CAL JEPET

1.4

Patrimoni immoble

15

CAL PATUFAL

1.4

Patrimoni immoble

16

CAMP DE LA TORRA

1.4

Patrimoni immoble

17

LA TOSSA II

1.4

Patrimoni immoble

18

LA TOSSA

1.4

Patrimoni immoble

19

FONT DEL BUFÓ

1.4

Patrimoni immoble

20

LA MALLOLA, NÚM. 24 DE LA

1.4

Patrimoni immoble

21

CAN JUVÉ, PROP DE LA MASIA

1.4

Patrimoni immoble

22

LA FALCONERA, PROP DEL BARRI

1.4

Patrimoni immoble

23

TURÓ A PONENT DE LA MALLOLA

1.4

Patrimoni immoble

24

MOLÍ DE BAIX DE CAN PLANELL

1.1

Patrimoni immoble

25

PRATS, ELS

1.4

Patrimoni immoble

Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Edifici
Jaciment
arqueològic
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26

JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE LA
SERRA DE SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

27

CISTERNA DE LA TOSSA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

28

FONT DEL BUFÓ

1.3

Patrimoni immoble

29

FONT DE CAN BISBAL

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic

30

FONT DE CAL PRIM

1.3

Patrimoni immoble

31

FONT TROBADA

1.3

Patrimoni immoble

32

PONT PETIT DE LA PALANCA

1.5

Patrimoni immoble

33

FONT DE SANAHUJA

1.3

Patrimoni immoble

34

ELS FORNOTS

1.1

Patrimoni immoble

35

FONT DE CAN MATEU

1.3

Patrimoni immoble

36

FONT DEL SAFAREIG

2.1

Patrimoni moble

Element
arquitectònic
Element urbà

37

FONT DE LA MACÀRIA

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

38

FONT DEL COMÚ

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

39

FONT DE LA MARE DE DÉU DE
GRÀCIA

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

40

FONT DEL CAROL

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic

41

CAMÍ DEL SAIÓ A LA TOSSA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

42

BARRACA DE VINYA DE LA MALLOLA 1.1

Patrimoni immoble

Edifici

43

ANTICS OFICIS DE TREBALLAR EL
BOSC

4.2

Patrimoni
immaterial

Tècnica artesanal

44

MOLÍ DE DALT DE CAN PLANELL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

45

FORNS DE GUIX DEL VERGÈS

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

46

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

47

MOLÍ DE LA FÀBRICA O DE CAL
MARXANDONES
PONT DE CAN MATEU

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

48

POU DE LA GITANA BLANCA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

49

NUCLI ANTIC DE SANTA MARGARIDA 1.2
DE MONTBUI

Patrimoni immoble

Conjunt
arquitectònic

50

CENTRE DE SERVEIS MUNICIPALS
DEL NUCLI ANTIC, LES ESCOLES

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

51

ATENEU CULTURAL RECREATIU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

52

CAL TRUCO

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

53

ANTIGA FONDA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

54

CAL GUARRO O CAL DALMAU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

55

CAL CADIU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Obra civil
Element
arquitectònic
Edifici

46

56

CAL BENEFICIAT O CAL
SANTDIUMENGE

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

57

1.3

Patrimoni immoble

1.3

Patrimoni immoble

59

ESCUT DE LA CASA DE CAL
BENEFICIAT
PORTAL DE LA CASA DEL CARRER
MAJOR, 12
CAL MARTRÓ

1.1

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Edifici

60

PORTAL DE CAL CÒNSUL

1.3

Patrimoni immoble

61

CASA DEL CARRER MAJOR, 10

1.1

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Edifici

62

CASA DEL CARRER MAJOR, 7

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

63

CAL CAROL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

64

ANTIC CENTRE REPUBLICÀ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

65

LÍNIA DE FAÇANES DEL CARRER
MAJOR
LÍNIA DE FAÇANES DEL CARRER
ANSELM CLAVÉ

1.2

Patrimoni immoble

1.2

Patrimoni immoble

Conjunt
arquitectònic
Conjunt
arquitectònic

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

69

CASA DEL CARRER MARE DE DÉU DE
GRÀCIA, 3
CASA DEL CARRER MARE DE DÉU DE
GRÀCIA, 1
CAL BAS

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

70

FORNÍCULA DE SANT ROC

1.3

Patrimoni immoble

71

Patrimoni immoble

73

PALAU DELS COMTES DE PLASÈNCIA- 1.1
LA CASA GRAN
LÀPIDA SEPULCRAL DEL PANTEÓ
1.3
DELS COMTES DE PLASÈNCIA
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
1.1

Element
arquitectònic
Edifici

Patrimoni immoble

74

NOM D'AIGÜES BONES DE MONTBUI

1.3

Patrimoni immoble

75

CASTELL DE LA TOSSA DE MONTBUI

1.1

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Edifici

76

SANTA MARIA DE LA TOSSA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

77

BENEIDOR DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

78

FONS D'IMATGES DE LA FUNDACIÓ
TOSSA DE MONTBUI

3.1

Patrimoni
documental

Element
arquitectònic
Fons d'imatges

79

FONS DOCUMENTAL DE L'ARXIU
EPISCOPAL DE VIC

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

80

FONS DOCUMENTAL DE L'ACA

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

81

FONS DEL CENTRE DE DOCUMENTAL
DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

82

FONS DOCUMENTAL DE LA
PARRÒQUIA DE SANTA MARGARIDA
FONS DOCUMENTAL DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA DE MONTBUI

3.2

Patrimoni
documental
Patrimoni
documental

Fons documental

FONS DOCUMENTAL DE LA
PARRÒQUIA DE SANT MAURE

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

58

66
67
68

72

83

84

3.2

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Edifici

Fons documental
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85

FONS DOCUMENTAL DE L'ATENEU
CULTURAL RECREATIU

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

86

COL·LECCIÓ DE CARTELLS DE
PEL·LÍCULES DE L'ATENEU
CULTURAL RECREATIU
FESTA MAJOR D'HIVERN DE SANT
MAURE
FESTA DE LA BICICLETA

2.3

Patrimoni moble

Col.lecció

4.1

Manifestació festiva

FIRA DEL BOU, MULTICULTURA I EL
COMERÇ
FESTA DEL ROSER DE LA TOSSA

4.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial

Manifestació festiva

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial

Manifestació festiva

87
88
89
90

4.1

4.1

Manifestació festiva
Manifestació festiva
Manifestació festiva

91

FESTA MAJOR DE SANTA
MARGARIDA DE MONTBUI

4.1

92

FESTA DEL BARRI DE VISTA ALEGRE

4.1

93

FESTA DE SANT JOAN DEL PI

4.1

94

FESTA MAJOR DE LA MALLOLA

4.1

95

LLEGENDA DEL BOU IBÈRIC

4.3

96

LLEGENDA DE LA CONQUESTA DEL
CASTELL

4.3

Patrimoni
immaterial

Tradició oral

97

LLEGENDA DE LA FONT DEL MORO

4.3

Tradició oral

98

LLEGENDA SOBRE LES CAMPANES DE 4.3
LA TOSSA

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial

99

1.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni immoble

Tradició oral

100

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE
GRÀCIA
CA N'ALEMANY

101

CAN VIDAL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

102

LA CENSADA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

103

CAL VILASECA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

104

CA L'AMIGÓ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

105

MAS DEL CASTELL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

106

COL·LECCIÓ D'EINES DEL CAMP PAU
LLACUNA

2.3

Patrimoni moble

Col.lecció

107

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

108

MOLÍ DE CAL MASSAGUÉ O DE CAL
MATEU
GUIXERA DE LA ROUREDA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

109

MARE DE DÉU DE GRÀCIA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

110

2.2

Patrimoni moble

Objecte

111

PREDEL·LES DE L'ALTAR DE SANT
ISIDRE
RETAULE DE SANTA MARGARIDA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

112

CAL MATEU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

113

RELLOTGE DE SOL DE CAN MATEU

2.2

Patrimoni moble

Objecte

4.3

Manifestació festiva

Manifestació festiva

Tradició oral

Tradició oral

Edifici

48

114

2.2

Patrimoni moble

Objecte

115

RELLOTGE DE SOL DE LA CASA
PAIRAL DE CAN VILASECA
RELLOTGE DE SOL DE CAN PALOMES

2.2

Patrimoni moble

Objecte

116

DRAC DE MONTBUI

2.2

Patrimoni moble

Objecte

117

DRAC MITJÀ DE MONTBUI

2.2

Patrimoni moble

Objecte

118

GEGANTS DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

119

GEGANTS DE SANT MAURE

2.2

Patrimoni moble

Objecte

120

CALDERA DE LA VINÍCOLA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

121

2.3

Patrimoni moble

Col.lecció

2.2

Patrimoni moble

Objecte

2.2

Patrimoni moble

Objecte

2.2

Patrimoni moble

Objecte

125

COL·LECCIÓ DE QUADRES
PAISATGÍSTICS DE MONTBUI
PICA BAPTISMAL DE SANTA MARIA
DE LA TOSSA
PICA BENEITERA DE SANTA MARIA
DE LA TOSSA
ESTELA CIRCULAR DE SANTA MARIA
DE LA TOSSA
MARE DE DÉU DEL ROSER

2.2

Patrimoni moble

Objecte

126

ALTAR MAJOR DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

127

QUADRE DE LA MORT DE SANT JOSEP 2.2

Patrimoni moble

Objecte

128

RIU ANOIA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

129

TORRENT GARRIGOSA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

130

TORRENT D'EN FELIU

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

131

TORRENT DE LES BRUIXES

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

132

RIERA DE TOUS

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

133

SERRA DE MIRALLES

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

134

PLANA DEL COLL DEL GUIX

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

135

XARAGALLS DE LA TOSSA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

136

FOU DE CAN MILÀ

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

137

2.2

Patrimoni moble

Objecte

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

139

FRAGMENT DE RETAULE DE SANT
ANTONI ABAT
LA VINÍCOLA (EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT)
ELS TINTS

1.2

Patrimoni immoble

140

SANT MAURE

1.1

Patrimoni immoble

Conjunt
arquitectònic
Edifici

141

TORRE DEL PI

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

142

MONUMENT "EL BOU DE MONTBUI"

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

143

MONUMENT "CAP DEL BOU DE
MONTBUI"
CARAMELLES

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

4.1

Manifestació festiva

CAMÍ DE LA SERRETA, DE LES
COSTES O DE LES PROCESSONS
FORN DE CIMENT DE CAL MATEU

1.5

Patrimoni
immaterial
Patrimoni immoble

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic

122
123
124

138

144
145
146

Obra civil
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147

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

2.2

Patrimoni moble

Objecte

149

CASA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ,
40
RELLOTGE DEL CAMPANAR DE
SANTA MARGARIDA
ESTELA FUNERÀRIA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

150

BUST DE SANT PERE

2.2

Patrimoni moble

Objecte

151

GENOLLERA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

152

BARRACA DE VINYA DEL VINYETER

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

153

ESCULTURA "L'ENCISADORA"

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

154

2.2

Patrimoni moble

Objecte

155

BITLLET D’AIGÜES BONES DE
MONTBUI
CAMÍ VELL D'IGUALADA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

156

NUCLI DEL COLL DEL GUIX

1.2

Patrimoni immoble

157

PONT DE LA RIERA DE TOUS

1.5

Patrimoni immoble

Conjunt
arquitectònic
Obra civil

158

4.5
2.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni moble

Costumari

159

TRADICIÓ DE LLIGAR UNA CINTA A
SANTA ANNA
FONT DE CAN PASSANALS

160

SERRA DE GARRIGOSA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

161

TORRENT DE CAN RAFEQUES

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

162

MOLÍ DE L' ESCORÇA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

163

1.3

Patrimoni immoble

164

RELLOTGE DE SOL DEL COBERT DE
L'ERA DE CAN VILASECA
FITA DE TERME 5

1.3

Patrimoni immoble

165

FITA DE TERME 4

1.3

Patrimoni immoble

166

FITA DE TERME 3

1.3

Patrimoni immoble

167

FITA DE TERME QUADRANGULAR

1.3

Patrimoni immoble

168

SERRA DE SANTA MARGARIDA

5.1

Patrimoni natural

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Zona d'interès

169

4.3
5.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni natural

Zona d'interès

171

LLEGENDA DEL SALT DE LA
DONZELLA
JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE LA
TOSSA DE MONTBUI
FONT DE LA PLAÇA FINISTERRE

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

172

DRAC PETIT

2.2

Patrimoni moble

Objecte

173

PENELL PRIMITIU DEL CAMPANAR DE 2.2
LA TOSSA
TOMBES MEDIEVALS DE LA TOSSA
1.3

Patrimoni moble

Objecte

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic

148

170

174

Element urbà

Tradició oral
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Llistat d’elements fitxats per ordenació tipològica
N.Fitxa

Denominacio

Codi

Ambit

Tipologia

COL·LECCIÓ DE CARTELLS DE
PEL·LÍCULES DE L'ATENEU
CULTURAL RECREATIU
COL·LECCIÓ D'EINES DEL CAMP PAU
LLACUNA

2.3

Patrimoni moble

Col.lecció

2.3

Patrimoni moble

Col.lecció

COL·LECCIÓ DE QUADRES
PAISATGÍSTICS DE MONTBUI

2.3

Patrimoni moble

Col.lecció

9

NUCLI DEL SAIÓ

1.2

Patrimoni immoble

49

NUCLI ANTIC DE SANTA MARGARIDA 1.2
DE MONTBUI
LÍNIA DE FAÇANES DEL CARRER
1.2
MAJOR

Patrimoni immoble

Conjunt
arquitectònic
Conjunt
arquitectònic
Conjunt
arquitectònic

1.2

Patrimoni immoble

139

LÍNIA DE FAÇANES DEL CARRER
ANSELM CLAVÉ
ELS TINTS

1.2

Patrimoni immoble

156

NUCLI DEL COLL DEL GUIX

1.2

Patrimoni immoble

158

TRADICIÓ DE LLIGAR UNA CINTA A
SANTA ANNA

4.5

Patrimoni
immaterial

6

FORN DE CIMENT DEL CAMÍ DEL
CEMENTIRI

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

8

CAPELLA DE SANTA ANNA DE SAIÓ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

24

MOLÍ DE BAIX DE CAN PLANELL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

27

CISTERNA DE LA TOSSA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

34

ELS FORNOTS

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

42

BARRACA DE VINYA DE LA MALLOLA 1.1

Patrimoni immoble

Edifici

44

MOLÍ DE DALT DE CAN PLANELL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

45

FORNS DE GUIX DEL VERGÈS

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

46

MOLÍ DE LA FÀBRICA O DE CAL
MARXANDONES

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

48

POU DE LA GITANA BLANCA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

50

CENTRE DE SERVEIS MUNICIPALS
DEL NUCLI ANTIC, LES ESCOLES

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

51

ATENEU CULTURAL RECREATIU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

52

CAL TRUCO

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

53

ANTIGA FONDA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

54

CAL GUARRO O CAL DALMAU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

86

106
121

65
66

Patrimoni immoble

Conjunt
arquitectònic
Conjunt
arquitectònic
Conjunt
arquitectònic
Costumari

51

55

CAL CADIU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

56

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

59

CAL BENEFICIAT O CAL
SANTDIUMENGE
CAL MARTRÓ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

61

CASA DEL CARRER MAJOR, 10

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

62

CASA DEL CARRER MAJOR, 7

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

63

CAL CAROL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

64

ANTIC CENTRE REPUBLICÀ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

67

CASA DEL CARRER MARE DE DÉU DE
GRÀCIA, 3
CASA DEL CARRER MARE DE DÉU DE
GRÀCIA, 1
CAL BAS

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

Patrimoni immoble

Edifici

73

PALAU DELS COMTES DE PLASÈNCIA- 1.1
LA CASA GRAN
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
1.1

Patrimoni immoble

Edifici

75

CASTELL DE LA TOSSA DE MONTBUI

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

76

SANTA MARIA DE LA TOSSA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

100

CA N'ALEMANY

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

101

CAN VIDAL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

102

LA CENSADA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

103

CAL VILASECA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

104

CA L'AMIGÓ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

105

MAS DEL CASTELL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

107

MOLÍ DE CAL MASSAGUÉ O DE CAL
MATEU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

112

CAL MATEU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

138

LA VINÍCOLA (EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT)

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

140

SANT MAURE

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

141

TORRE DEL PI

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

147

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

152

CASA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ,
40
BARRACA DE VINYA DEL VINYETER

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

162

MOLÍ DE L' ESCORÇA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

68
69
71

52

2

CREU DEL MAGINET

1.3

Patrimoni immoble

4

CREU DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

5

POU DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

28

FONT DEL BUFÓ

1.3

Patrimoni immoble

29

FONT DE CAN BISBAL

1.3

Patrimoni immoble

30

FONT DE CAL PRIM

1.3

Patrimoni immoble

31

FONT TROBADA

1.3

Patrimoni immoble

33

FONT DE SANAHUJA

1.3

Patrimoni immoble

35

FONT DE CAN MATEU

1.3

Patrimoni immoble

40

FONT DEL CAROL

1.3

Patrimoni immoble

57

ESCUT DE LA CASA DE CAL
BENEFICIAT
PORTAL DE LA CASA DEL CARRER
MAJOR, 12

1.3

Patrimoni immoble

1.3

Patrimoni immoble

60

PORTAL DE CAL CÒNSUL

1.3

Patrimoni immoble

70

FORNÍCULA DE SANT ROC

1.3

Patrimoni immoble

72

LÀPIDA SEPULCRAL DEL PANTEÓ
DELS COMTES DE PLASÈNCIA

1.3

Patrimoni immoble

74

NOM D'AIGÜES BONES DE MONTBUI

1.3

Patrimoni immoble

77

BENEIDOR DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

146

FORN DE CIMENT DE CAL MATEU

1.3

Patrimoni immoble

163

RELLOTGE DE SOL DEL COBERT DE
L'ERA DE CAN VILASECA

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic

164

FITA DE TERME 5

1.3

Patrimoni immoble

165

FITA DE TERME 4

1.3

Patrimoni immoble

166

FITA DE TERME 3

1.3

Patrimoni immoble

167

FITA DE TERME QUADRANGULAR

1.3

Patrimoni immoble

174

TOMBES MEDIEVALS DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

36

FONT DEL SAFAREIG

2.1

Patrimoni moble

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element urbà

37

FONT DE LA MACÀRIA

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

38

FONT DEL COMÚ

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

58

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic

53

39

FONT DE LA MARE DE DÉU DE
GRÀCIA

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

142

MONUMENT "EL BOU DE MONTBUI"

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

143

MONUMENT "CAP DEL BOU DE
MONTBUI"

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

153

ESCULTURA "L'ENCISADORA"

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

159

FONT DE CAN PASSANALS

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

171

FONT DE LA PLAÇA FINISTERRE

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

78

FONS D'IMATGES DE LA FUNDACIÓ
TOSSA DE MONTBUI

3.1

Patrimoni
documental

Fons d'imatges

79

FONS DOCUMENTAL DE L'ARXIU
EPISCOPAL DE VIC
FONS DOCUMENTAL DE L'ACA

3.2

Patrimoni
documental
Patrimoni
documental
Patrimoni
documental
Patrimoni
documental

Fons documental

80
81

3.2

Fons documental

FONS DEL CENTRE DE DOCUMENTAL
DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
FONS DOCUMENTAL DE LA
PARRÒQUIA DE SANTA MARGARIDA

3.2

FONS DOCUMENTAL DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA DE MONTBUI
FONS DOCUMENTAL DE LA
PARRÒQUIA DE SANT MAURE

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

85

FONS DOCUMENTAL DE L'ATENEU
CULTURAL RECREATIU

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

11

CASTELL DEL SAIÓ

1.4

Patrimoni immoble

12

A L'OEST DEL SAIÓ

1.4

Patrimoni immoble

Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic

13

CA L'ELVIRA

1.4

Patrimoni immoble

14

CAL JEPET

1.4

Patrimoni immoble

15

CAL PATUFAL

1.4

Patrimoni immoble

16

CAMP DE LA TORRA

1.4

Patrimoni immoble

17

LA TOSSA II

1.4

Patrimoni immoble

18

LA TOSSA

1.4

Patrimoni immoble

19

FONT DEL BUFÓ

1.4

Patrimoni immoble

20

LA MALLOLA, NÚM. 24 DE LA

1.4

Patrimoni immoble

21

CAN JUVÉ, PROP DE LA MASIA

1.4

Patrimoni immoble

82
83

84

3.2

Fons documental
Fons documental

Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic

54

22

LA FALCONERA, PROP DEL BARRI

1.4

Patrimoni immoble

Jaciment
arqueològic

23

TURÓ A PONENT DE LA MALLOLA

1.4

Patrimoni immoble

Jaciment
arqueològic

25

PRATS, ELS

1.4

Patrimoni immoble

10

FESTA MAJOR DEL SAIÓ

4.1

87

FESTA MAJOR D'HIVERN DE SANT
MAURE

4.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial

Jaciment
arqueològic
Manifestació festiva

88

FESTA DE LA BICICLETA

4.1

89

FIRA DEL BOU, MULTICULTURA I EL
COMERÇ
FESTA DEL ROSER DE LA TOSSA

4.1

90

4.1

Manifestació festiva

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial

Manifestació festiva

Manifestació festiva

Manifestació festiva
Manifestació festiva

91

FESTA MAJOR DE SANTA
MARGARIDA DE MONTBUI

4.1

Manifestació festiva

92

FESTA DEL BARRI DE VISTA ALEGRE

4.1

93

FESTA DE SANT JOAN DEL PI

4.1

94

FESTA MAJOR DE LA MALLOLA

4.1

144

CARAMELLES

4.1

109

MARE DE DÉU DE GRÀCIA

2.2

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni moble

110

2.2

Patrimoni moble

Objecte

111

PREDEL·LES DE L'ALTAR DE SANT
ISIDRE
RETAULE DE SANTA MARGARIDA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

113

RELLOTGE DE SOL DE CAN MATEU

2.2

Patrimoni moble

Objecte

114

RELLOTGE DE SOL DE LA CASA
PAIRAL DE CAN VILASECA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

115

RELLOTGE DE SOL DE CAN PALOMES

2.2

Patrimoni moble

Objecte

116

DRAC DE MONTBUI

2.2

Patrimoni moble

Objecte

117

DRAC MITJÀ DE MONTBUI

2.2

Patrimoni moble

Objecte

118

GEGANTS DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

119

GEGANTS DE SANT MAURE

2.2

Patrimoni moble

Objecte

120

CALDERA DE LA VINÍCOLA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

122

PICA BAPTISMAL DE SANTA MARIA
DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

123

PICA BENEITERA DE SANTA MARIA
DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

Manifestació festiva
Manifestació festiva
Manifestació festiva
Objecte

55

124

ESTELA CIRCULAR DE SANTA MARIA
DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

125

MARE DE DÉU DEL ROSER

2.2

Patrimoni moble

Objecte

126

ALTAR MAJOR DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

127

QUADRE DE LA MORT DE SANT JOSEP 2.2

Patrimoni moble

Objecte

137

FRAGMENT DE RETAULE DE SANT
ANTONI ABAT

2.2

Patrimoni moble

Objecte

148

RELLOTGE DEL CAMPANAR DE
SANTA MARGARIDA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

149

ESTELA FUNERÀRIA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

150

BUST DE SANT PERE

2.2

Patrimoni moble

Objecte

151

GENOLLERA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

154

BITLLET D’AIGÜES BONES DE
MONTBUI
DRAC PETIT

2.2

Patrimoni moble

Objecte

2.2

Patrimoni moble

Objecte

PENELL PRIMITIU DEL CAMPANAR DE 2.2
LA TOSSA

Patrimoni moble

Objecte

1

CAMÍ VELL DE LA LLACUNA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

3

REC COMÚ

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

7

PONT GRAN DE MONTBUI

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

32

PONT PETIT DE LA PALANCA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

41

CAMÍ DEL SAIÓ A LA TOSSA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

47

PONT DE CAN MATEU

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

108

GUIXERA DE LA ROUREDA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

145

CAMÍ DE LA SERRETA, DE LES
COSTES O DE LES PROCESSONS

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

155

CAMÍ VELL D'IGUALADA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

157

PONT DE LA RIERA DE TOUS

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

43

ANTICS OFICIS DE TREBALLAR EL
BOSC
LLEGENDA DEL BOU IBÈRIC

4.2

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial

Tècnica artesanal

172
173

95
96
97

LLEGENDA DE LA CONQUESTA DEL
CASTELL
LLEGENDA DE LA FONT DEL MORO

4.3
4.3
4.3

Tradició oral
Tradició oral
Tradició oral

56

98

LLEGENDA SOBRE LES CAMPANES DE
LA TOSSA
GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE
GRÀCIA
LLEGENDA DEL SALT DE LA
DONZELLA
JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE LA
SERRA DE SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI

5.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni natural

4.3

Zona d'interès

128

RIU ANOIA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

129

TORRENT GARRIGOSA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

130

TORRENT D'EN FELIU

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

131

TORRENT DE LES BRUIXES

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

132

RIERA DE TOUS

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

133

SERRA DE MIRALLES

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

134

PLANA DEL COLL DEL GUIX

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

135

XARAGALLS DE LA TOSSA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

136

FOU DE CAN MILÀ

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

160

SERRA DE GARRIGOSA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

161

TORRENT DE CAN RAFEQUES

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

168

SERRA DE SANTA MARGARIDA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

170

JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE LA
TOSSA DE MONTBUI

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

99
169
26

4.3
4.3

Tradició oral
Tradició oral
Tradició oral

57

Llistat d’elements fitxats per ordenació onomàstica
N.Fitxa

Denominacio

Codi

Ambit

Tipologia

12

A L'OEST DEL SAIÓ

1.4

Patrimoni immoble

13

CA L'ELVIRA

1.4

Patrimoni immoble

14

CAL JEPET

1.4

Patrimoni immoble

16

CAMP DE LA TORRA

1.4

Patrimoni immoble

126

ALTAR MAJOR DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Objecte

64

ANTIC CENTRE REPUBLICÀ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

43

4.2
1.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni immoble

Tècnica artesanal

53

ANTICS OFICIS DE TREBALLAR EL
BOSC
ANTIGA FONDA

Edifici

51

ATENEU CULTURAL RECREATIU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

42

BARRACA DE VINYA DE LA MALLOLA 1.1

Patrimoni immoble

Edifici

152

BARRACA DE VINYA DEL VINYETER

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

77

BENEIDOR DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

154

2.2

Patrimoni moble

150

BITLLET D’AIGÜES BONES DE
MONTBUI
BUST DE SANT PERE

Element
arquitectònic
Objecte

2.2

Patrimoni moble

Objecte

104

CA L'AMIGÓ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

100

CA N'ALEMANY

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

69

CAL BAS

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

56

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

55

CAL BENEFICIAT O CAL
SANTDIUMENGE
CAL CADIU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

63

CAL CAROL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

54

CAL GUARRO O CAL DALMAU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

59

CAL MARTRÓ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

112

CAL MATEU

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

15

CAL PATUFAL

1.4

Patrimoni immoble

52

CAL TRUCO

1.1

Patrimoni immoble

Jaciment
arqueològic
Edifici

58

103

CAL VILASECA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

120

CALDERA DE LA VINÍCOLA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

145

CAMÍ DE LA SERRETA, DE LES
COSTES O DE LES PROCESSONS

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

41

CAMÍ DEL SAIÓ A LA TOSSA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

1

CAMÍ VELL DE LA LLACUNA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

155

CAMÍ VELL D'IGUALADA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

21

CAN JUVÉ, PROP DE LA MASIA

1.4

Patrimoni immoble

101

CAN VIDAL

1.1

Patrimoni immoble

Jaciment
arqueològic
Edifici

CAPELLA DE SANTA ANNA DE SAIÓ

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

144

CARAMELLES

4.1

Manifestació festiva

147

CASA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ,
40

1.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni immoble

61

CASA DEL CARRER MAJOR, 10

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

62

CASA DEL CARRER MAJOR, 7

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

68

CASA DEL CARRER MARE DE DÉU DE
GRÀCIA, 1

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

67

CASA DEL CARRER MARE DE DÉU DE
GRÀCIA, 3

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

75

CASTELL DE LA TOSSA DE MONTBUI

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

11

CASTELL DEL SAIÓ

1.4

Patrimoni immoble

50

CENTRE DE SERVEIS MUNICIPALS
DEL NUCLI ANTIC, LES ESCOLES

1.1

Patrimoni immoble

Jaciment
arqueològic
Edifici

27

CISTERNA DE LA TOSSA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

86

COL·LECCIÓ DE CARTELLS DE
PEL·LÍCULES DE L'ATENEU
CULTURAL RECREATIU

2.3

Patrimoni moble

Col.lecció

121

COL·LECCIÓ DE QUADRES
PAISATGÍSTICS DE MONTBUI

2.3

Patrimoni moble

Col.lecció

106

COL·LECCIÓ D'EINES DEL CAMP PAU
LLACUNA

2.3

Patrimoni moble

Col.lecció

4

CREU DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

2

CREU DEL MAGINET

1.3

Patrimoni immoble

116

DRAC DE MONTBUI

2.2

Patrimoni moble

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Objecte

117

DRAC MITJÀ DE MONTBUI

2.2

Patrimoni moble

Objecte

8

Edifici

59

172

DRAC PETIT

2.2

Patrimoni moble

Objecte

34

ELS FORNOTS

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

139

ELS TINTS

1.2

Patrimoni immoble

153

ESCULTURA "L'ENCISADORA"

2.1

Patrimoni moble

Conjunt
arquitectònic
Element urbà

57

1.3

Patrimoni immoble

2.2

Patrimoni moble

Element
arquitectònic
Objecte

149

ESCUT DE LA CASA DE CAL
BENEFICIAT
ESTELA CIRCULAR DE SANTA MARIA
DE LA TOSSA
ESTELA FUNERÀRIA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

88

FESTA DE LA BICICLETA

4.1

Manifestació festiva

93

FESTA DE SANT JOAN DEL PI

4.1

92

FESTA DEL BARRI DE VISTA ALEGRE

4.1

90

FESTA DEL ROSER DE LA TOSSA

4.1

94

FESTA MAJOR DE LA MALLOLA

4.1

91

FESTA MAJOR DE SANTA
MARGARIDA DE MONTBUI

4.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial

10

FESTA MAJOR DEL SAIÓ

4.1

Manifestació festiva

87

FESTA MAJOR D'HIVERN DE SANT
MAURE
FIRA DEL BOU, MULTICULTURA I EL
COMERÇ

4.1

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial

164

FITA DE TERME 5

1.3

Patrimoni immoble

166

FITA DE TERME 3

1.3

Patrimoni immoble

165

FITA DE TERME 4

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic

167

FITA DE TERME QUADRANGULAR

1.3

Patrimoni immoble

81

FONS DEL CENTRE DE DOCUMENTAL
DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

3.2

Patrimoni
documental

78

FONS D'IMATGES DE LA FUNDACIÓ
TOSSA DE MONTBUI

3.1

Patrimoni
documental

Fons d'imatges

84

FONS DOCUMENTAL DE LA
PARRÒQUIA DE SANT MAURE

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

82

FONS DOCUMENTAL DE LA
PARRÒQUIA DE SANTA MARGARIDA

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

80

FONS DOCUMENTAL DE L'ACA

3.2

Fons documental

83

FONS DOCUMENTAL DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA DE MONTBUI

3.2

Patrimoni
documental
Patrimoni
documental

124

89

4.1

Manifestació festiva
Manifestació festiva
Manifestació festiva
Manifestació festiva
Manifestació festiva

Manifestació festiva
Manifestació festiva

Element
arquitectònic
Fons documental

Fons documental

60

79

FONS DOCUMENTAL DE L'ARXIU
EPISCOPAL DE VIC

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

85

FONS DOCUMENTAL DE L'ATENEU
CULTURAL RECREATIU

3.2

Patrimoni
documental

Fons documental

30

FONT DE CAL PRIM

1.3

Patrimoni immoble

29

FONT DE CAN BISBAL

1.3

Patrimoni immoble

35

FONT DE CAN MATEU

1.3

Patrimoni immoble

159

FONT DE CAN PASSANALS

2.1

Patrimoni moble

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Element urbà

37

FONT DE LA MACÀRIA

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

39

FONT DE LA MARE DE DÉU DE
GRÀCIA

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

171

FONT DE LA PLAÇA FINISTERRE

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

33

FONT DE SANAHUJA

1.3

Patrimoni immoble

28

FONT DEL BUFÓ

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic

19

FONT DEL BUFÓ

1.4

Patrimoni immoble

40

FONT DEL CAROL

1.3

Patrimoni immoble

38

FONT DEL COMÚ

2.1

Patrimoni moble

Jaciment
arqueològic
Element
arquitectònic
Element urbà

36

FONT DEL SAFAREIG

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

31

FONT TROBADA

1.3

Patrimoni immoble

146

FORN DE CIMENT DE CAL MATEU

1.3

Patrimoni immoble

6

FORN DE CIMENT DEL CAMÍ DEL
CEMENTIRI

1.1

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Element
arquitectònic
Edifici

70

FORNÍCULA DE SANT ROC

1.3

Patrimoni immoble

45

FORNS DE GUIX DEL VERGÈS

1.1

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Edifici

136

FOU DE CAN MILÀ

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

137

FRAGMENT DE RETAULE DE SANT
ANTONI ABAT

2.2

Patrimoni moble

Objecte

118

GEGANTS DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

119

GEGANTS DE SANT MAURE

2.2

Patrimoni moble

Objecte

151

GENOLLERA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

99

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE
GRÀCIA
GUIXERA DE LA ROUREDA

4.3

Patrimoni
immaterial
Patrimoni immoble

Tradició oral
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1.5

Obra civil

61

26

JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE LA
SERRA DE SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

170

JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE LA
TOSSA DE MONTBUI

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

102

LA CENSADA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

22

LA FALCONERA, PROP DEL BARRI

1.4

Patrimoni immoble

20

LA MALLOLA, NÚM. 24 DE LA

1.4

Patrimoni immoble

18

LA TOSSA

1.4

Patrimoni immoble

17

LA TOSSA II

1.4

Patrimoni immoble

138

LA VINÍCOLA (EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT)

1.1

Patrimoni immoble

Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Jaciment
arqueològic
Edifici

72

LÀPIDA SEPULCRAL DEL PANTEÓ
DELS COMTES DE PLASÈNCIA

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic

66

LÍNIA DE FAÇANES DEL CARRER
ANSELM CLAVÉ

1.2

Patrimoni immoble

Conjunt
arquitectònic

65

LÍNIA DE FAÇANES DEL CARRER
MAJOR
LLEGENDA DE LA CONQUESTA DEL
CASTELL

1.2

Patrimoni immoble

4.3

Patrimoni
immaterial

Conjunt
arquitectònic
Tradició oral

97

LLEGENDA DE LA FONT DEL MORO

4.3

95

LLEGENDA DEL BOU IBÈRIC

4.3

169

LLEGENDA DEL SALT DE LA
4.3
DONZELLA
LLEGENDA SOBRE LES CAMPANES DE 4.3
LA TOSSA

Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial
Patrimoni
immaterial

109

MARE DE DÉU DE GRÀCIA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

125

MARE DE DÉU DEL ROSER

2.2

Patrimoni moble

Objecte

105

MAS DEL CASTELL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

107

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

44

MOLÍ DE CAL MASSAGUÉ O DE CAL
MATEU
MOLÍ DE DALT DE CAN PLANELL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

24

MOLÍ DE BAIX DE CAN PLANELL

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

162

MOLÍ DE L' ESCORÇA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

46

MOLÍ DE LA FÀBRICA O DE CAL
MARXANDONES

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

143

MONUMENT "CAP DEL BOU DE
MONTBUI"

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

142

MONUMENT "EL BOU DE MONTBUI"

2.1

Patrimoni moble

Element urbà

96

98

Tradició oral
Tradició oral
Tradició oral
Tradició oral

62

74

NOM D'AIGÜES BONES DE MONTBUI

1.3

Patrimoni immoble

49

NUCLI ANTIC DE SANTA MARGARIDA 1.2
DE MONTBUI

Patrimoni immoble

156

NUCLI DEL COLL DEL GUIX

1.2

Patrimoni immoble

9

NUCLI DEL SAIÓ

1.2

Patrimoni immoble

71

PALAU DELS COMTES DE PLASÈNCIA- 1.1
LA CASA GRAN

Patrimoni immoble

Conjunt
arquitectònic
Conjunt
arquitectònic
Edifici

173

PENELL PRIMITIU DEL CAMPANAR DE 2.2
LA TOSSA

Patrimoni moble

Objecte

122

PICA BAPTISMAL DE SANTA MARIA
DE LA TOSSA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

123

2.2

Patrimoni moble

Objecte

134

PICA BENEITERA DE SANTA MARIA
DE LA TOSSA
PLANA DEL COLL DEL GUIX

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

47

PONT DE CAN MATEU

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

157

PONT DE LA RIERA DE TOUS

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

7

PONT GRAN DE MONTBUI

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

32

PONT PETIT DE LA PALANCA

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

60

PORTAL DE CAL CÒNSUL

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic

58

PORTAL DE LA CASA DEL CARRER
MAJOR, 12

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic

48

POU DE LA GITANA BLANCA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

5

POU DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

25

PRATS, ELS

1.4

Patrimoni immoble

110

PREDEL·LES DE L'ALTAR DE SANT
2.2
ISIDRE
QUADRE DE LA MORT DE SANT JOSEP 2.2

Patrimoni moble

Element
arquitectònic
Jaciment
arqueològic
Objecte

Patrimoni moble

Objecte

REC COMÚ

1.5

Patrimoni immoble

Obra civil

113

RELLOTGE DE SOL DE CAN MATEU

2.2

Patrimoni moble

Objecte

115

RELLOTGE DE SOL DE CAN PALOMES

2.2

Patrimoni moble

Objecte

114

RELLOTGE DE SOL DE LA CASA
PAIRAL DE CAN VILASECA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

163

RELLOTGE DE SOL DEL COBERT DE
L'ERA DE CAN VILASECA

1.3

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic

148

RELLOTGE DEL CAMPANAR DE
SANTA MARGARIDA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

111

RETAULE DE SANTA MARGARIDA

2.2

Patrimoni moble

Objecte

127
3

Element
arquitectònic
Conjunt
arquitectònic

63

132

RIERA DE TOUS

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

128

RIU ANOIA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

140

SANT MAURE

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

73

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

76

SANTA MARIA DE LA TOSSA

1.1

Patrimoni immoble

Edifici

160

SERRA DE GARRIGOSA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

133

SERRA DE MIRALLES

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

168

SERRA DE SANTA MARGARIDA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

174

TOMBES MEDIEVALS DE LA TOSSA

1.3

Patrimoni immoble

141

TORRE DEL PI

1.1

Patrimoni immoble

Element
arquitectònic
Edifici

161

TORRENT DE CAN RAFEQUES

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

131

TORRENT DE LES BRUIXES

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

130

TORRENT D'EN FELIU

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

129

TORRENT GARRIGOSA

5.1

Patrimoni natural

Zona d'interès

158

TRADICIÓ DE LLIGAR UNA CINTA A
SANTA ANNA

4.5

Patrimoni
immaterial

Costumari

23

TURÓ A PONENT DE LA MALLOLA

1.4

Patrimoni immoble

135

XARAGALLS DE LA TOSSA

5.1

Patrimoni natural

Jaciment
arqueològic
Zona d'interès

Elements no fitxats
Al llarg del treball de camp van ser visitats tots els elements que formaven part de la
llista inicial configurada pel treball de camp. Aquesta llista havia estat confeccionada a
partir de les dades extretes del buidatge bibliogràfic i dels primers contactes amb
informadors. Malgrat tot, un cop va ser iniciat el treball de camp aviat, es poder apreciar
que alguns dels elements susceptibles de ser inclosos al mapa no tenien suficient entitat
com per tenir fitxa pròpia, i en altres casos, com el de les fonts, havien desaparegut o no
es va trobar cap informant capaç de trobar-les. Aquests són, per tant, els elements no
fitxats:
Elements desapareguts
Tindríem en aquest grup una sèrie d’elements dels quals cal deixar constància de la seva
existència.
Molí de Can Patufal. La bibliografia aporta notícies sobre l’existència d’aquest molí
sota la riera de la Roxela. Es tractava d’un molí fariner que el 1727 estava en ruïnes.
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Pou de Cal Bas. Aquest pou apareix esmentat en la bibliografia com a un dels principals
punts de subministrament de la població del nucli antic de Santa Margarida de Montbui.
Es trobava en una finca propietat de la família de Cal Bas. Va desaparèixer quan es van
construir les modernes cases del final del carrer Major, a tocar de cal Bas.
Molí d’oli de Cal Bas. El buidatge documental va aportar notícies de l’existència d’un
trull d’oli propietat de la família de Cal Bas. També es trobava a la finca situada a tocar
de l’actual casa de Cal Bas, i va desaparèixer quan es van construir les modernes cases
unifamiliars del final del carrer Major.
Molí d’oli de Cal Guarro. Aquest trull es trobava dins del nucli antic de Santa
Margarida de Montbui i era propietat dels amos de Cal Guarro. Va estar en actiu fins a
la dècada del 1970, moment en el qual, segons informació procedents dels mateixos
propietaris, va ser donat de baixa i desmuntat.

El Salpàs. Alguns dels informats van aportar notícies de l’existència d’aquesta tradició
al terme de Montbui. Tot i que era una de les tradicions religioses més populars entre els
veïns del terme, es va deixar de celebrar paulatinament a partir de la dècada del 1950 i
actualment es troba desapareguda.

Festa de la Benedicció del Terme. La festa de la benedicció del terme es feia
tradicionalment el dia 3 de maig. Hi pujaven veïns de tot el terme. Des del nucli antic de
Montbui es pujava en processó resant pel camí de les Costes. Un cop al cim es feia una
missa a l’església i desprès a la plaça del davant de l’església s’esmorzava. Des del lloc
que actualment ocupa el beneïdor de la Tossa es feia la benedicció del terme, i desprès
es baixava pel camí de la Serreta. Mentre s’anava baixant, el campaner anava tocant les
campanes de l’església de la Tossa per anunciar que es baixava. Un cop s’arribava al
poble, a l’entrada es col·locava una creu i es resava, i finalment es feia una altra missa a
Santa Margarida. En tant que manifestació festiva va desaparèixer a la dècada del 1970.
Elements amb poc valor cultural
Cal Borràs. Aquesta casa es troba situada al nucli
del Saió. Tot i que podria ser l’edifici més antic del
nucli, no compta amb elements arquitectònics
destacables.
Can Bisbal. Tot i tractar-se d’una de les masies
documentades des de ben antic al terme de
Montbui, la casa històrica de Can Bisbal va ser
enderrocada fa alguns anys, i a tocar del vell edifici
va ser aixecada una casa de modernes
característiques.

Cal Borràs, al nucli del Saió
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Can Figueres Vell. Aquesta antiga masia es troba situada al peu de la C-37, a la sortida
del nucli antic de Santa Margarida de Montbui en direcció al barri de Sant Maure. Els
seus orígens deuen remuntar-se a començaments del segle XIX, ja que apareix citada als
amillaraments del 1851. El seu estat de conservació és actualment força dolent, i no
guarda elements arquitectònics notables com per ser un element amb fitxa.
Molí del Carulla. Prop del riu Anoia, en una partida coneguda com els Camps del
Carulla es troben les restes de l’antic molí del Carulla. Es tracta de les restes d’un edifici
de considerables proporcions, on s’aprecia una part més antiga a ponent, aixecada en
mur de mamposteria irregular que podria correspondre’s al molí, i una més
contemporània, aixecada en maó que es correspondria a la vivenda. En tots dos casos,
les restes es troben molt malmeses. En el cas de l’edifici que es devia correspondre al
molí tan sols es conserven els murs, sense que es pugui apreciar cap estructura del que
devia ser l’antiga indústria.

Molí del Carulla, cos nou destinat a vivenda

Panoràmica del molí del Carulla, cos antic

Can Rafeques. Aquesta casa es troba situada a tocar de la C-37, a la sortida del barri de
Sant Maure. Els seus orígens podrien situar-se als segles XVII-XVIII, ja que apareix
citada als amillaraments del 1851. Actualment és una casa de construcció recent sense
cap interès arquitectònic.
Carboneres de Ca l’Amigó. Al bosc
proper a la casa de ca l’Amigó, gràcies a
la informació facilitada pels seus
propietaris, van ser localitzats vestigis
d’antics espais destinats a la fabricació
de carbó vegetal. En concret es tracta de
tres espais de forma més o menys
circular que s’han mantingut sense
vegetació enmig del bosc. Un d’ells
conserva restes del que podria ser un
petit mur de pedra molt precari que
hauria delimitat l’espai. La manca de
vegetació enmig d’un bosc densament
Indret on es localitza una de les antigues
poblat de pins i sotabosc podria ser
carboneres de Ca l’Amigó
deguda a la naturalesa del sòl resultant
de l’activitat carbonífera. En tant que element patrimonial, s’ha considerat que no hi
havia restes amb suficient entitat com per ser incloses dins del mapa.
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Font de Can Vilaseca. La font de Can Vilaseca es troba situada a la llera del torrent d’en
Feliu, a tocar de la masia de Can Vilaseca. Tot i que es tractava d’una font molt
coneguda pels veïns del Coll del Guix, actualment es troba seca i el seu accés es fa
impossible enmig dels esbarzers i la vegetació.
Font de la Ronya
Situada a la sortida de Montbui pel camí de La Solana, en arribar al canvi de vesant, es
troba el camí que porta al dipòsit de l’Associació de Defensa Forestal (A.D.F.) per a
casos d’incendi. Just a sobra la bassa està situada la font de La Ronya dintre d’un
marge. No raja ja que el nivell freàtic es molt baix i l’aigua es aprofitada per abastir el
dipòsit de la A.D.F.
Font del llop. Aquesta antiga font, que dóna nom a un dels camins que recorren el pla
agrícola del terme entre el nucli antic de Santa Margarida de Montbui i Can Bisbal, es
trobava situada en un marge de terra tocant a uns camps de conreu. Actualment no raja
i el seu voltant és ple de vegetació.
L’existència d’aquesta font data d’antic, ja que a la llista de masos capbrevats el 1520
apareix un mas que du com a nom Mas de la font del Llop, la qual cosa demostra ja en
aquests moments la seva existència. TORRAS (1991: 27)
Font del Lluís Llep Aquesta font aflorava a la llera del torrent del Llep Lluís i era
coneguda per caçadors i excursionistes. Es tractava d’un petit canyo que servia de
brollador. La font va desaparèixer fa uns anys com a conseqüència de l’obertura de pous
en les immediacions. D’altra banda, la manca de neteja de l’entorn del torrent i la font
ha omplert d’esbarzers i canyes l’indret impedint l’accés.
Jaciments arqueològics. Al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia es
conserven alguns materials arqueològics procedents del terme de Montbui que no tenen
suficient entitat com per ser considerats jaciment arqueològic. Al registre del Museu
Comarcal apareixen identificats com indicadors de possibles jaciments. Són els
següents:
Possible jaciment del Carol. Es van recollir 3 mostres de ceràmica datada
d’entre el 300 i el 50 a.C. Es conserven al Museu de la Pell i Comarcal de
l’Anoia, però no hi ha jaciment reconegut.
Possible jaciment de Cal Mateu. Es van recollir 2 mostres de pedra del període
del 3500-2200 a.c. Es conserven al Museu de la Pell i Comarcal de l’Anoia, però
no hi ha jaciment reconegut.
Possible jaciment de Cal Bisbal. Es van recollir 7 mostres de ceràmica i 10
mostres de pedra del període del bronze final, romà i medieval. Es conserven al
Museu de la Pell i Comarcal de l’Anoia, però no hi ha jaciment reconegut,
Possible jaciment a 500 m. de Cal Vilaseca. Es van recollir 1 mostra de pedra
sense datar. Es conserva al Museu de la Pell i Comarcal de l’Anoia, però no hi
ha jaciment reconegut.
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Possible jaciment a mà dreta del camí de Montbui a Collbàs. Es van recollir 7
mostres de ceràmica i 1 mostra de pedra del 1200 al 650 a.C. Es conserven al
Museu de la Pell i Comarcal de l’Anoia, però no hi ha jaciment reconegut.

Monòlit de Mossèn Amadeu. Situat al cim de la Tossa de Montbui, a l’extrem oest de la
plaça entre el Castell i l’església. Datat el 1964. Sota el seu patrocini es va crear el
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia i el Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada (CECI).
Monòlit del 1962. Situat al cim de la Tossa de Montbui, a l’arribada de l’aparcament,
inclou un poema dedicat a la Tossa: “ A la Tossa, de matí, a migdia i a cap al tard,
mirant de cara a tots els hortizonts, veuràs si n’es de bella la terra que Déu et dóna.
Contempla-la joiós i beneeix la mà amorosa del creador, que ha volgut deixar imprès
arreu el seu sagrat vestigi”.
Monòlit de Joan Just. Situat al cim de la Tossa de Montbui. Joan Just fou el fundador de
l’Scola Cantorum el 1939 i de la banda municipal d’Igualada el 1940. El 1970 s’erigí el
monòlit en recordança seva.
Torrent de Cal Prim. Aquest torrent és en
realitat una torrentera que baixa des del
turó de la Tossa de Montbui vers ponent
en direcció al Coll del Guix. Inicialment
aquest element va ser inclòs dins el llistat
d’elements a fitxar, sobretot pel fet de
conèixer l’existència de la Font de Can
Prim. Una visita sobre el terreny va
determinar que no tenia una entitat
suficient com per atorgar-li una fitxa
individualitzada. El seu curs d’aigua és
molt estacional i la vegetació de l’entorn
el fa quasi inapreciable.

Panoràmica del torrent de Can Prim

Torrent de la Font del Lluís Llep. Com el
cas del torrent de Cal Prim, es tracta en realitat d’una torrentera que baixa del turó de la
Tossa de Montbui vers llevant. El seu curs és molt estacional i no tenia entitat suficient
com per atorgar-li una fitxa individualitzada.
Gegants del barri de Vista Alegre. Els organitzadors de la festa del barri de Vista
Alegre, dins del barri de Sant Maure van iniciar fa uns anys la construcció d’una parella
de gegants que representés el barri. D’aquests gegants només existeix actualment
l’estructura i els caps i sembla un projecte aturat.
Bou de la tossa. Actualment, l’escultor Rafael Vilella es troba realitzat una nova figura
del bestiari del correfoc que es celebra al nucli antic de Montbui. Es tracta d’un cap de
bou que vol representar la vinculació del bou amb els orígens del terme de Montbui. La
construcció de la figura s’està realitzant amb una estructura metàl·lica recoberta de fibra
de vidre i pintada en color negre amb detalls verds i vermells.
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Aquest element no ha estat inclòs dins del mapa de patrimoni per trobar-se inacabat,
però en cas d’actualitzacions futures del mapa, caldria tenir-lo present.
Elements no localitzats
Font del Matapollastres. Aquesta font devia ser una deu d’aigua a la llera del torrent del
Mas Boret, entre els masos de Boret i Can Prim. Els propietaris actuals del mas Boret
tenien coneixement del topònim, però desconeixien la ubicació exacta de la font i si
aquesta encara existeix. Va ser per aquest motiu que es va desistir en la recerca.

Font de la Gitana Blanca. A diferència del Pou de la Gitana Blanca, que és visible al
mig de la Plana del Coll del Guix, les notícies existents sobre la font de la Gitana
Blanca indicaven que es trobava situada a la llera del torrent d’en Feliu. Actualment es
troba perduda i no ha estat possible la seva localització.
Elements als quals no s’ha tingut accés
Tot i la bona acollida presentada pels veïns de Montbui durant el treball de camp, han
hagut dos elements als quals s’ha tingut un accés molt restrictiu i segurament no es
tracta de fitxes complertes:
Casa Gran. Tot i les negociacions constants dutes a terme amb els propietaris no s’ha
pogut accedir a l’interior. En tant que edifici ha estat inclòs i documentat descrivint les
seves característiques exteriors, però no hi cap dubte que una visita a l’interior del palau
hagués aportat un descripció més rica i potser la inclusió d’alguns béns mobles al mapa.
La sala de Cal Guarro. Aquest edifici era un dels indrets més popular i estimat pels
veïns del nucli antic de Montbui. Es tractava d’una sala adaptada com a Café i sala de
ball que va funcionar fins a la dècada del 1960. Els actuals propietaris han eliminat els
antics mobles i han adaptat l’interior com a nau industrial.
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