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1. DEFINICIÓ, METODOLOGIA I CRITERIS DE REALITZACIÓ DE 
L’INVENTARI. 
 

El treball present ha estat realitzat per l’equip tècnic de Tríade scp. El període de 

recollida de dades de camp s’ha dut a terme els mesos de maig i juliol de 2002. 

Aquest inventari ha estat realitzat per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, administració que d’aquesta manera va respondre a la 

petició feta per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per tal d’elaborar 

l’inventari del patrimoni cultural i natural del municipi. 

La presentació del treball es fa tant en suport paper com en suport cd-rom.  

L’inventari ha suposat un recull sistemàtic de tot allò que engloba el patrimoni: 

elements materials o immaterials del passat més remot o més recent. No obstant 

això, l’inventari no s’ha de concebre com un catàleg general d’elements patrimonials 

definitiu i absolut, sinó com una base de dades sobre patrimoni. Una base que és 

bàsica i imprescindible com a punt de partida per la gestió integral del patrimoni : 

recerca i documentació, conservació i restitució, i difusió.  

L’inventari, per tant, ha de ser una eina que pugui créixer i modificar-se. Els avenços 

en l’estat del coneixement dels elements patrimonials coneguts, la incorporació de 

nous elements no detectats o les noves aportacions derivades d’un canvi de criteri 

per assolir nous objectius, permetran que l’inventari sigui una eina bàsica i eficaç per 

obrir línies de treball més elaborades.    

L’objectiu principal d’aquest treball ha estat la identificació i documentació dels 

elements patrimonials del municipi per tal de crear l’inventari. Els criteris bàsics per 

aconseguir aquesta finalitat són els derivats de les prescripcions tècniques per a la 

realització d’inventaris de patrimoni local desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona. 

Aquest inventari ha tingut en compte la diversitat dels element que en formen part pel 

que fa a la tipologia. L’exhaustivitat de la recollida és present sempre en totes les 

tipologies detectades a Santa Margarida i els Monjos, ja que aquest criteri forma part 

intrínseca del concepte d’inventari. 
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La metodologia del treball es pot resumir en els següents passos: 

El punt de partida foren la consulta dels inventaris dels béns patrimonials de la 

Generalitat de Catalunya (l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Servei de 

Patrimoni Arquitectònic, any 1986, i la Carta Arqueològica de Catalunya del Servei de 

Patrimoni Arqueològic, any 1991). A més, es van fer una sèrie de consultes puntuals 

en centres de documentació. Cal citar especialment els arxius de les diferents 

seccions del Museu de Vilafranca - Museu del Vi,  l’arxiu històric de l’Alt Penedès, 

l’arxiu d’imatge i so de Vilafranca de Penedès, i el Centre de Cultura Tradicional i 

Popular de la Generalitat de Catalunya, a part de l’arxiu municipal.  

Paral·lelament, férem un buidatge bibliogràfic (veure apartat de bibliografia) i de 

documentació cartogràfica. Pel que fa a aquesta última hem treballat amb el mapa 

topogràfic de Catalunya a escala 1:5000 i amb l’ortofotomapa de la mateixa escala. 

Tota aquesta informació es va traduir en una primera llista d’elements patrimonials. 

El pas següent fou la reunió amb els responsables de l’Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos, a qui vàrem demanar informació variada relacionada amb 

la realització de l’inventari. Vam proposar a l’Ajuntament que es fes publicitat de la 

realització de l’Inventari a través dels mitjans locals i comarcals per tal de donar a 

conèixer l’estudi i demanar la col·laboració dels veïns. Aquest fet es va produir amb 

total diligència.  

A partir d’aquest moment, vàrem començar amb les sortides al camp per zones, 

modificant sobre la marxa la informació quan s’esqueia i ampliant la nostra llista amb 

nous elements d’interès. A mesura que sortíem també visitàvem els propietaris i 

responsables d’alguns immobles, fet que ens ha permès recollir dades de primera 

mà. També vam mantenir entrevistes amb persones que han fet tasques importants 

en el desenvolupament cultural del municipi en els últims anys.  

Per últim quedava la feina del “volcat” d’informació a la base de dades informàtica i la 

redacció de cadascuna de les fitxes amb tot el volum d’informació obtingut de les 

fonts esmentades. Un cop acabat el procés, s’ha procedit a la valoració global del 

patrimoni de Santa Margarida i els Monjos per tal de proposar una sèrie de mesures, 

suggeriments i reflexions entorn al tema. Tot plegat està reflectit a continuació en 

aquesta memòria. 

No volem deixar d’agrair a tota la gent del municipi de Santa Margarida i els Monjos 

que ens ha donat un cop de mà. Cal esmentar la bona disposició - davant de la 
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iniciativa que suposa una feina com aquesta - de l’ajuntament, de les entitats de 

Santa Margarida i els Monjos i de la majoria de persones a les que ens hem adreçat, 

des dels masovers i propietaris de finques fins a la gent que hem trobat treballant 

pels camps i nuclis urbans i ens han aclarit o mostrat alguna cosa. Les aportacions, 

observacions, suggeriments i correccions al llarg de tot el procés d’elaboració de 

l’inventari per part de tots els agents citats han estat positives i enriquidores pel 

treball. 
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2. DIAGNOSI 

2.1. EL MEDI FÍSIC. 
 
Santa Margarida i els Monjos, que forma part de la comarca de l’Alt Penedès, és un 

municipi que s’estén al llarg de 17.39 quilòmetres quadrats.  

El municipi de Santa Margarida i els Monjos es troba a cavall de la Depressió 

penedesenca i les últimes estribacions de la serralada calcària del Garraf, amb una 

orientació nord est  - sud oest. 

El sector nord-oest del municipi s’assenta sobre les argiles quaternàries de la 

Depressió penedesenca. Aquest medi de topografia ondulada ha vist modificat el seu 

paisatge natural sensiblement, a causa de les activitats agrícoles i industrials. A la 

part sud-est del municipi s’hi troba la part més muntanyosa i esquerpa, coincidint 

amb la part final del massís del Garraf.  

La gènesi de les roques que conformen el subsòl del municipi ha estat un continu 

d’invasions i retrocessos del nivell marí. Això ha provocat la formació de dipòsits de 

natura eminentment calcària i margosa. L’última era geològica en la qual encara 

estem vivint, el Quaternari, ha proporcionat un substrat argilós que cobreix els nivells 

calcaris i margosos esmentats, amb més o menys potència depenent del sector i el 

seu relleu. Geològicament, predominen dos tipus de roques: la calcària i la marga del  

Miocè superior. (KHANER, M. Editor.,1992).  

El punt més alt és la Plana Morta a 408 m, que separa els termes municipals 

d’Olèrdola, Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos. La segueixen el turó 

de la Sanabra amb 386 m i el turó de la Serra Curta amb 372 m.   

La xarxa hidrogràfica ve definida per una sèrie de rieres que conformen una orografia 

particular. Fins a set barrancs aporten les seves aigües al riu Foix, dins el terme 

municipal: la riera de la Múnia o de la Bruixa s’obre el pas cap al Foix per la plana de 

sòl quaternari des de la zona de Castellví; la riera de Llitrà o de la Maçana aporta les 

aigües vingudes de Vilobí, Pacs i Vilafranca; el torrent de Mata-Rectors i el barranc de 

Sant Llorenç, i alguns altres cursos fluvials de rang menor, aporten aigua 

ocasionalment des dels turons de Penyafel i de la Sanabra respectivament. Aquests 

elements geogràfics també permeten disposar d’una sèrie de corredors entre les 

elevacions calcàries i ondulacions margoses. Aquests passadissos naturals són 

 - 4 - 



actualment propicis per a la pràctica del senderisme i històricament han permès que 

els nuclis dispersos i les masies del municipi estiguessin comunicats. 

 

 El Foix 

La natura calcària de les muntanyes del municipi (la Pòpia, Borrelleres, ...) afavoreix 

l’aparició de balmes i coves (en ocasions de gran valor paisatgístic i geomorfològic) 

que han estat aprofitades com a lloc d’habitació per als humans des de la prehistòria 

fins fa molt pocs anys. Aquesta ocupació queda confirmada per la localització d’un 

nombre de jaciments arqueològics important. 

La riquesa natural de Santa Margarida i els Monjos es manifesta també en el nombre 

de fonts, resultat evident del sistema erosiu càrstic. Es troben concentrades en el 

sector muntanyós del municipi i també a la vora del Foix i els seus afluents, on encara 

ara s’hi poden apreciar sínies per aprofitar aquests corrents subterranis molt propers i 

íntimament relacionats amb la xarxa hidrogràfica del riu. 

Aquest conjunt de muntanya i plana dóna una gran varietat de biòtops, afavorint la 

biodiversitat que queda palesa en la seva flora i fauna. La vegetació clímax o potencial 

de Santa Margarida i els Monjos estaria dominada per l’alzinar mediterrani (Quercetum 

ilicis galloprovinciale), un bosc que ocuparia totes les muntanyes de direcció nord i els 

fons de les valls. La màquia de garric, llentiscle i margalló (Querco-Lentiscetum) també 

seria potencialment estesa al llarg de la part sud est o muntanyosa. Les activitats 

agrícoles i ramaderes al llarg dels segles i els incendis forestals d’aquestes últimes 

dècades han transformat el paisatge vegetal potencial en un altre. La degradació de 

l’alzinar i la màquia ha portat a l’aparició de la garriga, que és una comunitat arbustiva 

baixa i impenetrable, degut a la presència del garric (Quercus coccifera).  Actualment, 

els escassos boscos que es troben a la zona són bàsicament pinedes secundàries de 

pi blanc (Pinus halepensis). Cal dir que ni tan sols són veritables boscos sinó simples 
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formacions arbòries recobridores de brolles també secundàries. Respecte a la totalitat 

de la superfície del terme municipal el bosc representa un 7’8%, mentre que la brolla 

litoral ho fa en un 21’8% i la vegetació de ribera en un 3%. Són espècies habituals a 

Santa Margarida i els Monjos: el coscoll o garric, l’arboç, els aranyoners, els esbarzers, 

el marfull, l’ullastre, el margalló (única palmífera pròpia d’Europa), el llentiscle. Com a 

herbes: l’argelaga, el bruc, el romaní, la farigola, la ruda, la ginesta, la gatosa... A les 

parts més humides i no afectades pels incendis trobem els roures, acompanyats 

d’heures i falgueres. Als corrents d’aigua: oms, pollancres,... d’especial importància al 

curs del Foix. A aquestes plantes en estat natural s’hi ha d’afegir les de tipus domèstic 

com: la vinya, l’olivera, els fruiters, els avellaners, els ametllers, els cereals, i tot el 

seguit de plantes que es conreen al camp i  als horts. 

Pel que fa a la fauna destaquen en les aus: ocells de pas com l’Aró roig, l’aligot 

vesper, el xoriguer, la guatlla, la tórtora, la puput, l’oreneta, l’estornell, etc. Com a 

sedentaris: l’àliga cuabarrada, la perdiu, la polla d’aigua, l’òliba, el picot verd, la 

cogullada, la merla roquera, el pardal, etc.  

Als ocells cal afegir animals com els toixons, les guineus, les mosteles, les genetes, 

els ratolins de camp, els senglars, les llebres, els conills de bosc, els talpons, els 

esquirols, etc. No és estrany observar rèptils com ara les serps d’aigua, les serps 

blanques, les serps verdes, els llangardaixos i les sargantanes. Trobem també amfibis 

com granotes i gripaus.  

No hi ha cap espai natural protegit de manera legal, però l’any 2001 va ser 

augmentada l’àrea de gestió del parc del Foix que envolta el pantà del mateix nom que 

està inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Aquesta ampliació afecta al 

municipi de Santa Margarida i els Monjos. De fet el parc del Foix als Monjos ocupa 

32.246 m2. 

Una de les raons d’aquest creixement  és aconseguir les connexions dels diversos 

parcs de la zona: Parc Natural del Garraf, parc Comarcal d’Olèrdola i parc del Foix. El 

riu Foix al seu pas pels Monjos suposa un corredor biològic vers al mateix parc del 

Foix que mereix ser protegit. 
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2.2. GEOGRAFIA HUMANA. 

Santa Margarida i els Monjos es troba a la comarca de l’Alt Penedès. El seu terme 

municipal de 17.39 quilòmetres quadrats limita amb els de Pacs del Penedès, Sant 

Martí Sarroca al nord, Vilafranca del Penedès i Olèrdola a l’est i Castellet i la Gornal al 

sud i l’oest. 

 

Mas Ballestà. 

La població del municipi de Santa Margarida i els Monjos és d’uns 4900 habitants 

(l’any 2000). La majoria dels nuclis de població es concentren a la part nord-oest del 

terme, coincidint amb la part més planera del municipi. Els nuclis dels Monjos (3370 

hab.), la urbanització dels Tres Pins i la Ràpita (963 hab.) estan ubicats seguint el 

traçat de la carretera nacional 340 i acullen el conjunt de població més important. A la 

vegada també concentren la major part de la zona industrial.                                                                       

No obstant això, cal esmentar una sèrie de barris que tenen una entitat  pròpia: Cal 

Salines (90 hab.), Cal Rubió (146 hab.), Cerdinyola o Sardinyola (41 hab.), 

Mosqueroles (29 hab.), la Rovira (19 hab.), Cal Claramunt (54 hab.) i Puigdessé . A 

més cal destacar un bon nombre de masies que, ja bé siguin soles o formant petits 

grups, es troben disseminades per tot el municipi: Ca N’Ayxelà, el Serral, el Castell de 

la Bleda, l’antic nucli de santa Margarida, Penyafel, la Sanabra, Mas Castellar, les 

Masses, Espitlles, la Riba, són les més ben conservades. Malauradament, també hi ha 

masies que actualment estan en procés d’enrunament o bé enrunades completament, 

com és el cas de Cal Rossell (actualment un munt de pedres) o masies com Cal Pere 

Joan, Mas Ambornar, la Torreta, Mas Ballestà, ... que es troben en un estat avançat de 

degradació. Aquests immobles que poden ser més que centenaris van articular el 

territori tradicionalment atorgant caràcter i entitat a la zona agrícola de la part més 
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muntanyosa del municipi, actualment molt poc habitada. Són els últims testimonis de la 

importància de la pagesia al municipi.  

Dues vies de comunicació travessen el municipi de nord-est a sud-oest. Són: la 

carretera Nacional 340 (el traçat antic pel centre dels Monjos i la Ràpita i el traçat nou 

o variant pel cantó nord d’aquests nuclis) i l’autopista del Mediterrani A – 7. La sortida 

30 (Vilafranca sud) d’aquesta dóna entrada al municipi. A més de les carreteres 

esmentades una altra artèria important de comunicació creua en el mateix sentit i 

gairebé paral·lela a les esmentades. Es tracta de la línia de ferrocarril C4 de rodalies 

de RENFE, la qual té una parada al nucli dels Monjos i va des de Sant Vicens de 

Calders a Manresa.  Cal mencionar també que en el moment de redactar aquest estudi 

s’està procedint a l’execució de les obres d’una gran infrastructura que travessarà el 

municipi: el tren d’alta velocitat, el qual seguirà una trajectòria similar a la de la via de 

rodalies. 

Com a vies de comunicació secundàries vertebradores del municipi tenim la carretera 

BV-2128 que uneix els Monjos, el polígon Casa Nova, Cal Rubió i Mosquerola amb 

Castellví, la B-212, que es creua amb l’anterior a prop de Mosquerola i que uneix 

Vilafranca del Penedès amb Sant Jaume dels Domenys i el Vendrell. Al pas pel 

municipi, aquesta via uneix els nuclis de Puigdessé, la Rovira i Mosqueroles. Del nucli 

del Tres Pins surt la BV-2176 que uneix aquesta urbanització i el polígon del Pla de 

l’Estació amb la variant de la N-340 i el nucli de la Múnia del terme de Castellví de la 

Marca. Per completar aquesta xarxa hi ha un camí que uneix els Monjos amb 

Sardinyola i el polígon Casa Nova passant per la masia del Serral.  

Les vies de comunicació esmentades transcorren per la part nord-oest del municipi, la 

més habitada i industrialitzada. La zona sud-est de Santa Margarida i els Monjos, més 

deshabitada, presenta una xarxa viària més precària. Serien els camins que duien a 

les grans masies, moltes de les quals actualment es troben deshabitades. La majoria 

d’aquests camins són de terra i amb algun tram encimentat.  

Pel terme de Santa Margarida i els Monjos també hi passen dues rutes 

d’excursionisme tradicional (Senders de petit recorregut comarcal): PR-C 148, conegut 

amb el nom de camí del Monastrell, i una variant del PR-C 151, conegut com el camí 

del Macabeu. Aquests dos camins coincideixen en el seu recorregut entre la via del 

ferrocarril al sud del nucli dels Monjos i l’ermita de la Mare de Déu de Penyafel.  
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El camí del Monastrell fa el circuit següent pel municipi: Penyafort, Santa Margarida, 

Penyafel -en aquest punt entra al municipi d’Olèrdola per anar cap a les Cases de la 

Vall, Sant Miquel d’Olèrdola, Castell d’Olèrdola, Puig de l’Àliga, turó de les Tres 

Partions- d’on entra al terme de Castellet i la Gornal, passa per Torrelletes, cal 

Romegosa, Sant Esteve de les Masuques, les Masuques i torna a entrar al terme de 

Santa Margarida i els Monjos prop de can Riera, on s’enfila novament cap a Penyafort 

per tancar el circuit.   

La segona ruta, és una variant del PR-C 151 que travessa una part del municipi. Neix 

al nucli de Moja (Olèrdola) i entra al municipi per Penyafel, passa pels Monjos, Cal 

Salines, Puigdessé i surt per Pacs del Penedès. 

Ambdós recorreguts han estat ideats per a la pràctica del senderisme, les excursions a 

cavall i en bicicleta de muntanya. Es troben senyalitzats sobre el terreny i existeix 

informació publicada en forma de fulletons editats per l’Oficina de Promoció Turística 

de turisme de la Diputació de Barcelona. 

A més de les rutes comarcals hi ha varis camins que son emprats per anar a les 

masies i camps de conreu del sector sud-est del municipi. L’Ajuntament ha establert 

tres itineraris en aquesta zona:  

• El primer traça el seu recorregut des dels Monjos, passa per la font de 

Matarrectors, es dirigeix a la masia d’Espitlles i la font homònima. Després es 

dirigeix a la font i a l’ermita de la Mare de Déu de Penyafel. Des d’aquí l’itinerari 

retorna de nou cap a la font de Matarrectors i els Monjos. 

• El segon dels itineraris s’inicia al nucli de la Ràpita i segueix cap a la masia de 

l’Abadal i d’aquí al castell de Penyafort. Segueix cap a la masia de Cal Pere Joan, 

que enllaça amb un corriol fins a la font Encantada. Després torna cap a Cal Pere 

Joan i segueix cap al barranc de Sant Llorenç, on hi ha la font de Sant Llorenç i la 

del pou del Cagalló. Sobre del barranc hi ha l’ermita de Sant Llorenç, actualment 

enrunada. D’aquest lloc emblemàtic es dirigeix cap a Cal Noi des d’on es pot tornar 

cap a la Ràpita o bé anar a la font del Sal i Pebre i el caseriu i l’ermita de la 

Sanabra. De tornada es pot passar per Cal Noi o bé seguir el camí que va a la 

granja de les Masses fins a Cal Claramunt i la Ràpita. 

• El tercer dels itineraris segueix el seu trajecte paral·lel al curs del Foix, entre la 

Ràpita i el Castell de Castellet al municipi de Castellet i las Gornal. Es pot passar 
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per Penyafort, Mas Ballestar i Cal Romegosa o bé per Cal Claramunt i les 

Masuques.  

Aquests itineraris han estat realitzats per l’Ajuntament de Santa Margarida i els 

Monjos. Els recorreguts estan editats en el plànol que l’ajuntament facilita del municipi i 

es poden consultar a través de la web municipal. No obstant això, no estan 

senyalitzats sobre el terreny com els descrits anteriorment. 

Totes aquestes vies formen una xarxa de comunicació important que uneix i vertebra 

el municipi, tant pel que fa a les comunicacions comercials com de lleure, o bé el 

desplaçament veïnal. Aquests itineraris també representen la possibilitat de descobrir 

el patrimoni històric, arquitectònic i natural a les persones que els segueixen. 

Entre les principals activitats econòmiques que es desenvolupen al municipi, 

l’agricultura i la ramaderia juguen un paper minoritari enfront de l’activitat industrial i 

dels serveis.  

El sector productiu més representat al municipi és el de la indústria amb un 

percentatge del 54’2 % de la població activa (segons dades de l’any 1996), que 

arrenca la seva història al municipi al segle XIX amb la instal·lació de les dues 

empreses cimenteres: Ciments Freixa i Ciments Miret. En l’actualitat aquesta activitat 

econòmica engloba el percentatge més elevat de la població activa.  

Les indústries estan establertes majoritàriament als dos polígons existents al municipi: 

el polígon Casa Nova (353.340 m2) i el polígon del Pla de l’Estació (119.455 m2), on hi 

podem trobar indústries dedicades a la ceràmica i materials de construcció, plàstics, 

químics, metall, mecànica agrícola, pintures, transports, pinsos, ... 

L’activitat industrial de més impacte paisatgístic és la pedrera d’extracció d’àrids per a 

elaborar ciment.  De dimensions considerables, està ubicada al nord-oest del municipi, 

just al límit entre Olèrdola i el municipi de Santa Margarida i els Monjos.  

El segon sector més important pel que fa al nombre de població que ocupa en aquest 

municipi és el sector serveis, amb un 37’1 % de la població activa, i la construcció amb 

un 8’3 %. Així, l’agricultura i la ramaderia mantenen percentatges per sota dels 4 punts 

percentuals del total de la població activa. La superfície conreada és d’unes 707 Ha, la 

majoria de secà: el principal conreu és la vinya, seguit dels cereals i l’olivera a molta 

distància. Pel que fa a la ramaderia predomina l’aviram, seguit de l’oví i, a molta 

distància, el boví. 
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Cal apuntar que durant els últims anys s’han anat efectuant una sèrie de rebaixos de 

terres molt importants amb la finalitat d’adaptar-les a la mecanització moderna per 

incrementar el rendiment agrícola. El fet no és nou, però la utilització de maquinària 

pesant (tragelles, retroexcavadores, subsuradors,...) ha fet que aquests treballs 

estiguin canviant la fesomia dels camps i en conseqüència el paisatge, d’una manera 

molt més radical del què històricament es feia treballant les antigues feixes amb marge 

de pedra, per exemple. 

Els equipaments de que disposa el municipi són: dues escoles públiques, un institut 

d’educació secundària que recentment ha estrenat edifici, un centre d’assistència 

primària, policia local, estació de ferrocarril RENFE, deixalleria, cementiri, biblioteca 

municipal, un casal de la Dona, la casa de cultura Mas Catarro, l’equipament juvenil 

“Tangram”, el museu i centre d’estudis “El Molí”, un pavelló polisportiu, tres pistes 

polisportives, dos camps de futbol, un gimnàs i una piscina municipal. Recentment el 

consistori ha adquirit el castell monestir de Penyafort com a nou equipament municipal. 

A part d’aquests equipaments cal esmentar les esglésies de Santa Margarida, als 

Monjos i la de Sant Domènec a la Ràpita. També cal esmentar les associacions 

presents al municipi que tanta importància han tingut des del segle XIX a Santa 

Margarida i els Monjos: Societat la Margaridoia, Centre Cultural Rapitenc, Societat 

Cultural de Cal Rubió i el Local Social Costa Daurada.  

Els espais destinats a parcs i jardins a les zones urbanes ocupen un total de 101.246 

m2. 

 

La Margaridoia 
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2.3. LA HISTÒRIA. 

El territori on s’ubica el terme municipal de Santa Margarida i els Monjos ha estat 

ocupat per poblacions humanes des d’època prehistòrica. Tenim notícies 

d’assentaments gràcies als jaciments arqueològics localitzats al municipi. 

Tot i la més que probable presència de pobladors neolítics al territori que actualment 

ocupa el terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, cap jaciment ni resta 

arqueològica no ens dóna una confirmació d’aquest fet, al contrari del que ha passat 

en municipis que limiten amb Santa Margarida i els Monjos, com Olèrdola, Vilafranca o 

Pacs del Penedès.  

El primer testimoni de la presència humana al sector es remunta a l’edat del bronze 
(1800-800 aC.). A la Cova de la Font de Sant Llorenç s’han localitzat restes d’aquest 

període, relacionades amb un nivell sepulcral. Això indica la presència de grups 

humans a la zona. Un altre jaciment que podria pertànyer a la mateixa cronologia és la 

Cova de la fàbrica “Ciments Freixa” on s’hi va localitzar també un nivell sepulcral, tot i 

que no es va recuperar ceràmica. 

Pel que fa al període de l’edat del ferro (800-600 aC.), no s’ha localitzat cap vestigi, 

tot i que s’ha de tenir present que els ibers són una evolució d’aquesta població, que 

d’altra banda, està documentada a la resta de la comarca. En aquest sentit, cal dir que 

la realització d’excavacions arqueològiques amb metodologia científica ben 

planificades en els jaciments del municipi farien possible l’obtenció d’uns resultats que 

serien reveladors de la continuïtat (bronze, ferro, ibers, romans...) i l’evolució de 

l’ocupació humana al municipi, qüestió que amb el nivell de coneixement actual, és 

impossible definir. 

Hi ha dos períodes molt ben representats en el registre arqueològic localitzat, el 

període iber i el període romà, interrelacionats i solapats geogràficament, 

cronològicament i culturalment entre el segle I aC. i el I dC. 

Pel que fa a la cultura ibèrica (s. V al I aC.), la trobem representada en diferents 

jaciments. El més conegut és el de Mas Castellar-1, excavat per Pere Giró, amb un 

interesantíssim conjunt de materials que han estat objecte d’estudi per a molts 

investigadors. La natura dels assentaments ibers és incerta al municipi per la manca 

d’excavacions que ja hem esmentat, però les troballes en superfície ens indiquen una 

activitat agrícola important per la presència de sitges d’emmagatzematge i d’àmfores 
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de transport i emmagatzematge. A més s’hi va localitzar una de les primeres proves de 

l’elaboració del vi al Penedès, un plat de premsa de pedra, actualment exposat al 

Museu de Vilafranca- Museu del Vi,  trobat a Mas Castellar-1. 

 

Plat de premsa (Museu de Vilafranca – Museu del Vi) 

Aquests indicis porten a afirmar que la població del que ara és el municipi era 

eminentment agrícola i segurament en menys mesura ramadera. L’activitat comercial 

també havia de ser present ja que s’ha evidenciat la presència de materials foranis, 

símptoma de l’activitat econòmica i l’intercanvi comercial. 

L’any 218 aC. els romans apareixen al panorama històric de Catalunya i comencen a 

guanyar terreny militarment i culturalment. Al segle I dc. la cultura romana és 
hegemònica al territori peninsular. Varis són els jaciments que ens demostren la forta 

petja de la cultura romana i la seva organització al territori que ens ocupa. Jaciments 

com el Castell i l’Ermita de la Bleda, segurament íntimament relacionat amb el de 

Puigdessé; La Bassa, relacionat amb el del Camp d’Aviació dels Monjos; Can Brugal, 

la Sanabra,... ens testimonien aquest fet. 

Un jaciment molt singular que ens posa al descobert la importància de la implantació 

romana és la Vil·la de Santa Tecla - La Gravosa, objecte de dues excavacions 

arqueològiques modernes que han posat al descobert la part rústica o de treball d’una 

vila que estaria en actiu entre finals del segle I aC i el IV dC. Les troballes 

arqueològiques han permès constatar que el conreu de la vinya i l’elaboració del vi ja 

eren habituals. Les viles trobades al municipi ens informen d’un cert nivell de 

desenvolupament econòmic, ja que es tracta d’edificacions amb les parets decorades 

amb pintura policroma i marbres. Malauradament, algunes de les viles presents al 

municipi no han tingut tanta sort i han estat espoliades o destruïdes com ara la vila del 

Camp d’Aviació dels Monjos. 
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En aquest període el territori s’organitzava per centuriacions, parcel·lacions lligades a 

la repartició de terres que a manera de pagament rebien els legionaris que acabaven 

el seu servei militar, que durava uns vint anys.  

A més de les centuriacions, les vies de comunicació eren molt importants. Precisament 

l’artèria de comunicació més important de les províncies romanes d’Hispània, la Via 

Augusta, travessava l’actual territori de Santa Margarida i els Monjos. Aquesta via jugà 

un important paper tant en època romana com en època medieval. Malauradament el 

seu traçat exacte es desconeix, però la presència de viles i restes romanes tant densa 

fa sospitar en un traçat molt semblant al de la N-340. Sobre aquest traçat, s’han fet 

diversos estudis, entre els quals destaquen els de Pere Giró. Aquest apunta la 

possibilitat de que la parada de postes o mansio d’Antistiana, que apareix a les fonts 

romanes, sigui a prop de la Ràpita, i assenyala  la vila de Santa Tecla com a la més 

probable ubicació. La proximitat de Cal Claramunt amb restes constructives també 

podria estar relacionat amb aquesta via segons Giró. També Mas Castellar - a l’altra 

banda del Foix - podria haver estat un magatzem per a les tropes romanes i la parada 

de postes. A més, el nom de castella, en llatí, indicava els llocs on s’hi duia a terme 

aquesta activitat, i serien llocs de magatzem defensats per un mur, cosa que coincideix 

amb la descripció que Giró fa de Mas Castellar. (GIRÓ, P. 1959). 

Un estudi més modern del traçat de la Via Augusta (Menéndez, Vives, 2002 : en 

premsa) apunta que “després de Pacs, la via es dirigiria a Santa Margarida i els 

Monjos passant per un territori amb diverses villae. Després de travessar l’interfluvi 

Riera de Llitrà – riu Foix, es dirigia a la Gornal. L’itinerari, però, no està clar. La nostra 

proposta d’itinerari (Bohigas, Navarro i Vives, 1992) estaria caracteritzada pels 

següents punts: la Bleda (villa romana), gual (per passar el Foix) de Santa Margarida 

(ermita romànica), Mas Castellà (villa romana), Convent de Penyafort, Can Vicenç 

(empedrat) i Sant Esteve de Castellet (fora de l’actual municipi de Santa Margarida i 

els Monjos)”. 

En aquest mateix escrit s’apunta una altra possibilitat. “Entre Monjos i Sant Esteve de 

Castellet, prop de la Ràpita, existeix un camí descrit per Pallí (1985:142) i que 

presenta elements estructurals antics. Ell el classifica com un camí romà secundari 

que connectaria la Via Augusta amb Olèrdola, però podria ser també la mateixa via 

principal”. 
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Cal afegir a més que la Via Augusta estaria ramificada i varis d’aquests ramals també 

podrien transcórrer per l’actual municipi, com el que possiblement unia Olèrdola, la 

Ràpita i la Bisbal del Penedès. (MASACH, J.Mª. 1979) 

Poc a poc, entre el segle IV i V dC. l’Imperi romà anà desintegrant-se, cosa que va 

permetre que grups del nord d’Europa anessin prenent posicions i escampant-se per al 

territori, com fou el cas dels visigots.  

Un altre vegada el jaciment arqueològic de Santa Tecla ens serveix per exemplificar 

l’evolució històrica del municipi, en aquest cas la decadència de la organització del 

territori. A Santa Tecla, cap al segle VI-VII dC. la vil·la és deshabitada i s’aprofita com 

a lloc d’enterrament. 

Posteriorment té lloc l’arribada dels musulmans al segle VIII dC. que, provenint del 

nord d’Àfrica, ocuparen gran part de la península ibèrica. 

Tot i la manca de testimonis arqueològics concrets, la toponímia ens pot assenyalar 

una presència musulmana al municipi. Aquest és el cas de la Ràpita, que alguns 

autors identifiquen amb les ràbides o ribats, recintes de caràcter religiós defensats per 

algun tipus de tancament murat. (TORRENTS, J. 1991).  

Aquests ribats serien punts importants com a bases de subministrament per a les 

tropes que des de Còrdova anaven fent incursions o algarades als estius seguint el 

traçat de la Via Augusta contra les terres comtals cristianes. Aquestes eren 

controlades per nobles d’ascendència franca. D’aquesta manera La Ràpita, que 

correspon a un topònim arabobereber (Ar-Ràbita) podria haver estat un d’aquests 

punts situats a la frontera nord dels andalusins. (HERNÀNDEZ, F.X. 2001).  

Cal tenir en compte però, que no hi ha evidències arqueològiques que ho demostrin i 

que el topònim no apareix en documents fins a finals del segle XVIII. 

Cap al segles X-XI de la nostra era, el territori del Penedès conformava, juntament 

amb el territori que s’estén fins al riu Gaià, la línia de frontera entre cristians i 

musulmans. Una frontera disputada, defensada per una línia de fortificacions i punts 

de guaita escampats pel territori damunt promontoris, turons i tossals. La ciutat 

d’Olèrdola vertebrava aquest territori al Penedès.  

Trobem documentat que el lloc de Santa Margarida estaria dins el terme i àrea 

d’influència olerdolana. Un document del sis d’octubre de 979 ens deixa constància de 
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la donació que fa el levita (capellà) Sunifred d’una torre, cases i terres que posseïa al 

gual de Santa Margarida, al terme d’Olèrdola. De la mateixa manera queda clara la 

importància dels grans centres monàstics a la Marca en els testaments i donacions, 

com la que fa Isimbard el 27 de setembre de 996, on deixa cases, corrals i terres que 

posseïa a Santa Margarida, al monestir de Sant Cugat del Vallès. 

                            

(VIRELLA, A., 1986). 

Varis dels llocs que actualment pertanyen al municipi son esmentats a les fonts com 

per exemple la Sanabra, que en un document del 992 s’anomena Sinapis i que 

apareix sovint als documents del segle XI. Del 1097 és la primera notícia de la 

fortificació de Penyafel. L’actual nucli de la Bleda el trobem citat l’any 994  (LLORACH, 

S. 1981) i el castell, al costat del Foix, el trobem citat al Liber Feudorum  l’any 1121. 

Seria una d’aquestes places fortes per al control i defensa del territori, una peça 

important dins la teranyina de punts forts de la frontera. Un altra lloc estratègic fou el 

caseriu  d’Espitlles. La notícia més antiga parla del lloc com una possessió del 

Monestir de Sant Pere de Rodes, dins la jurisdicció del castell d’Olèrdola l’any 974. 

(Rosselló, J., 1986). 
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El document nº277 del volum IV del Antiquitatum Ecclesiae Cathedralis ens esmenta 

els límits del terme d’Olèrdola al segle X – XI i parla de la Sanabra i de ipsas 

borralleras o sigui, el fondal de Borrelleres, on hi ha les balmes antropitzades. 

(VIRELLA, A., 1987). 

El mateix comte Sunyer que va fundar Olèrdola al 929, fou el que consolidà el territori 

del Penedès com a frontera estable del comtat de Barcelona pel sud.  

Molt probablement al segle XI es bastí el que seria el nucli de l’actual castell de 

Penyafort, una torre circular que esdevindria una casa forta, ben defensada. 

Des del 985 amb la ratzia o atac d’Al-Mansur fins a les ultimes incursions a principis 

del segle XII, els musulmans varen atacar puntualment les terres penedesenques en 

mans dels cristians. Tenim constància de diversos atacs i destruccions a Olèrdola, la 

Granada,  Santa Oliva,... La proximitat d’aquests llocs a Santa Margarida i els Monjos 

fa que no es pugui descartar el pas de les tropes almoràvits per la Bleda i Espitlles.  

Cal tenir present que aquests atacs eren esporàdics i que la frontera no era 

impermeable; per això podem concloure que els contactes entre cristians i musulmans 

eren relativament habituals. Aquest fet es reflectiria com ja s’ha citat abans, en la 

toponímia d’origen àrab. (LLORACH,S., 1979).  

L’antiga Via Augusta o Calçada Franchisca medieval fou una bona columna 

vertebradora de la repoblació al Penedès. En època medieval aquesta via passaria 

entre Vilafranca i l’Arboç pels Monjos i el nucli de la Ràpita  (LLORACH,S., 1979). A 

més, l’existència de ramals laterals com el que anava d’Olèrdola o a la Bisbal tenien 

una cruïlla amb el traçat principal a la Ràpita (MASACHS, J.M., 1980).  

L’organització social, econòmica i política canvià profundament. La societat feudal va 

néixer com a conseqüència d’una política militar molt forta d’arrel germànica. El poder 

passà als nobles cavallers, que amb base a un castell o torre dominaren i utilitzaren 

als seus vassalls per que aquests el mantinguessin i es podés dedicar a la preparació 

per a la guerra. (HERNÀNDEZ, F.X., 2001). Fruit d’aquesta política, la frontera va anar 

ampliant-se vers al sud.  

Un punt d’atracció de població, juntament amb les torres i places fortes, foren les 

capelles i esglésies disseminades pel territori, que a Santa Margarida i els Monjos 

trobem representades en diferents llocs: la capella romànica de Santa Margarida,  

Santa Maria de Penyafel (esmentada en un document del 1097), Santa Maria de la 
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Sanabra (un dels millors exemples del romànic al Penedès del segle XII), Sant Llorenç 

(molt aprop de l’anterior i també del segle XII), i la capella de la Bleda esmentada al 

1121. La majoria d’aquestes esglésies i capelles aïllades s’aixequen en un moment en 

que la frontera es trasllada cap al sud, cosa que suposà l’augment de la confiança 

dels assentaments humans en terres del Penedès. La incorporació del Comtat de 

Barcelona a la Corona d’Aragó al 1137 també va ajudar a donar tranquil·litat a la zona. 

En aquest moment devia començar l’abandó o decadència dels castells i la 

consolidació i repoblació de la plana al voltant d’aquests caserius i esglésies. 

(Catalunya Romànica, 1992). 

 

Penafel 

Molts d’aquests llocs estratègics estaven controlats i administrats per la casa comtal 

de Barcelona, per algun noble poderós o per centres monàstics com el de Santes 

Creus i Sant Cugat del Vallès. 

Al 1175 o 1185 va ocórrer un esdeveniment que esdevindria important per al municipi: 

el naixement de sant Ramon al castell de Penyafort on els seus pares n’eren els 

castlans. 

Del segle XIII data la primera fase documentada del Molí del Foix o molí del Macià, un 

molí fariner que aprofitava la força de l’aigua i el desnivell artificial fet per a l’ocasió per 

moldre el blat. (SOLER, M. i REDONDO, S., 2000). 

Segurament els altres molins fariners existents a la zona: molí de les Masses, el molí 

de l’Abadal i el molí del Mascaró o molí de la Riba, datarien del mateix segle. (PALAU, 

S., 1988). Cal tenir present la hipòtesi que els molins arribessin al municipi de la mà 

del món musulmà, ja que la tècnica hidràulica d’aquest poble era especialment 

evolucionada en aquell moment. (MASACHS, J.Mª.,1979). 
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L’existència d’aquesta sèrie de molins demostren que entre el segle XIII i el XVI es 

va desenvolupar l’agricultura i el comerç a la zona, proporcionant una prosperitat 

trencada pels brots de pesta i altres malalties que assolaren les terres catalanes i 

europees, com ara la pesta negra que arribà al 1348.  

Trenta anys més tard es feu un fogatge en el qual a Santa Margarida hi havia 52 focs 

(casa habitada), el que representava un 3% del total de la comarca. El 1497 els focs 

eren de tan sols 37, que indica una disminució de la població per culpa de la guerra de 

“remensa” i la Guerra Civil que durà de 1462 a 1472. L’any 1466 existia la figura del 

Senyor de Santa Margarida, que ostentava Gaspar Despitlles. (KHANER, M., 1992). 

A finals del segle XVI es realitzà un fogatge a la vegueria de Vilafranca, i Santa 

Margarida comptava amb 40 focs del total de 791 de tota la vegueria. Per a poder 

comparar citem que a Vilafranca se’n contaven 386 focs i a l’Arboç 81. (VIRELLA, A., 

1979.) 

El bandolerisme fou un fenomen que també es deixà notar a la zona entre el segle XV 

i el XVII. D’aquest tema podem citar una anècdota històrica recollida al diari de Jeroni 

Pujades, escrit entre 1601 i 1605. Explica que el dijous 24 d’octubre de 1602 uns 

traginers de Valls van ser robats a un hostal dels Monjos. En total eren quatre 

bandolers amb un tal Pay Català com a líder. (MASACHS, J.Mª., 1979). 

Entre el segle XVI i XVII arribaren pobladors occitans a tota Catalunya, a Santa 

Margarida en concret entre 1540 i 1657 s’instal·laren 46 francesos. El camp es 

recupera i s’amplien i construeixen moltes masies. 

Al 1632, la Vegueria de Vilafranca constava de 114 nuclis habitats entre els que hi 

havia Santa Margarida i la Bleda com a possessió del rei, i els Monjos com a 

possessió de Santes Creus. (INGLÉS, J.Mª.,1990). 

A inicis del segle XVIII Santa Margarida del Penedès tenia 187 hab. repartits en 38 

cases. Concretament el nucli dels Monjos es constituïa bàsicament per un molí (molí 

del Foix), una masia (Casa Gran) al costat del molí, un hostal al lloc on ara hi ha la 

casa de la vila i sis cases. Durant aquest segle es produeix un canvi fonamental que 

afavorirà – entre altres coses - el creixement de la població: creix la plantació del 

conreu de la vinya i l’elaboració del vi. El predomini del conreu de cereals que es 

donava al segle XVII passa a ser de vinya al segle XVIII. El creixement poblacional fou 

espectacular a partir del segle XVIII: l’any 1787 hi havia 386 habitants mentre que cent 
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anys després els habitants arribaven als 1335. 

En un altre ordre de coses, a finals del segle XVIII (l’any 1797),  trobem la data més 

antiga en què es cita el topònim de la Ràpita en un document. Es tracta d’una cessió 

d’Anton Placi Cistellé en un paratge anomenat la Ràpita de l’Aranya (Cal Claramunt és 

conegut també com ca l’Aranya) (TORRENTS, J., 1992). 

Un dels primers episodis bèl·lics esdevinguts al segle XIX, la guerra del Francès, 

també va escriure una de les seves pàgines a Santa Margarida i els Monjos, on es 

lliurà una batalla. El 8 de setembre de 1810 tropes anglo-espanyoles, comandades 

per Sardfield, van batre als francesos de Mcdonald, però les vicissituds de l’estratègia 

de la guerra van fer que les tropes aliades es repleguessin en desordre fins a Altafulla. 

(KHANER, M.; 1992). D’aquest fet històric, es conserva una làpida commemorativa 

dedicada a un oficial anglès mort en aquesta batalla al claustre de l’església de Sant 

Francesc (Vilafranca del Penedès). La làpida pertany al fons del Museu Lapidari del 

Museu de Vilafranca – Museu del Vi. 

L’any 1835, la desamortització de Mendizábal va provocar la venda per part de l’estat 

del monestir-castell de Penyafort a Josep Puig i Llagostera. (GIRONA, J.,1982). De la 

mateixa manera altres béns de l’Església passaren a mans de particulars.  

A finals del segle XIX el conreu de la vinya ja era una activitat econòmica molt 

important a Santa Margarida i els Monjos. L’any 1890 hi havia a tot l’Alt Penedès 266 

viticultors, dels quals 31 eren dels Monjos i tan sols Vilafranca superava aquesta xifra 

a la comarca, amb 64. Un altre dada significativa és que dels 114.800 hectolitres de vi 

que s’estimen va ser elaborats a la comarca, 10.000  van ser elaborats als Monjos.  

Es crearen els nuclis de Cal Rubió, Sardinyola, Cal Salines i Mosquerola, al voltant de 

Cal Pagès de Bellavista. També es creà (a finals del segle XIX) el nucli de la Ràpita, a 

partir del nucli de Cal Claramunt o l’Aranya. Aquest nucli agrupava al 1890 el 23% de 

la població del municipi, mentre que els Monjos n’agrupava el 32%. Aquesta diferència 

s’ha anat accentuant durant el segle XX, ja que la proporció al 1930 era de 18% per la 

Ràpita i de 41% per als Monjos. Com a conseqüència de l’acostament i l’assentament 

de la població prop del nucli industrial dels Monjos i els seus polígons, l’any 2000 la 

proporció era 20% i 69 %, respectivament.  

L’any 1887 la fil·loxera arriba a les vinyes de la comarca. Els primers brots es donen a 

Gelida i més tard a Espiells; l’any següent a Subirats i a Font-Rubí; i després als 
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Monjos i a l’Arboç (MESTRE, P., 1988). L’any 1892 totes les vinyes quedaren 

arrasades i el 1894 esdevingué un any de màxima replantació. A finals del segle XIX 

els conflictes rabassaires esdevingueren importants, cosa que provocà lluites 

polítiques entre republicans i conservadors. A inicis del segle XX augmentà de manera 

significativa la indústria cimentera i en conseqüència l’arribada de la immigració.  

(ARNABAT, R., 1993 (2)). 

En aquest context, entre els anys 1879 i 1930, les associacions van esdevenir centres 

de gran activitat al municipi. Associacions de socors mutu, associacions recreatives, 

associacions de propietaris, associacions de rabassers, sindicats obrers i agrícoles,... 

Als anys vint del segle XX, el municipi comptava amb 1600 habitants i 12 societats 

funcionaven regularment. Als anys 30, la majoria d’homes adults estaven associats i 

un 5 % pertanyien a algun partit polític. La mitjana espanyola en aquesta època era de 

1 associació per cada 525 habitants, mentre que als Monjos era de 1 per cada 225. 

Aquestes dades posen de manifest fins a quin punt l’associacionisme fou important i 

perquè encara continua present a Santa Margarida i els Monjos. (ARNABAT, R., 1993 

(1). 

Als anys 20 esdevingué un decenni de divisió dins el municipi. S’enfrontaren pagesos i 

propietaris, i obrers i patrons, i això es reflectí en la societat. 

L’any 1919, es va fer una important vaga a les cimenteres. Els treballadors 

demanaven un augment salarial i la reducció de l’horari laboral. Els propietaris de les 

fàbriques portaren treballadors de Múrcia per substituir als vaguistes. Per integrar els 

nouvinguts, els propietaris crearen un centre paral·lel a la Margaridoia: “el Xiringuito”. 

Aquests conflictes s’emmarquen a nivell estatal en la situació de conflictivitat que 

desembocà en el cop d’estat de Primo de Rivera (1923-1930). La Margaridoia 

esdevindria la seu de la Lliga Regionalista (de caràcter republicà), i el Xiringuito de la 

Unió Patriòtica (de caràcter conservador). 

Durant els anys 30 la convulsió política i social a Espanya va desembocar en la 

Guerra Civil que començà l’any 1936. 

L’any 1937 l’exèrcit republicà va construir un camp d’aviació, que ocupava un espai 

considerable entre els Monjos i cal Rubió fins al Serral. Fou una de les bases des d’on 

s’enlairaven avions per lluitar al front de l’Ebre. Aquest fet va provocar que els Monjos 

fou bombardejat varis cops. El 21 de gener de 1939 les tropes franquistes entren al 
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municipi. (ARNABAT, R., 1993 (2)). 

 

Refugi del Serral. 

En aquesta data es va iniciar una llarga postguerra i una encara més llarga dictadura 

que acabà al 1979 amb les primeres eleccions democràtiques.  

Amb l’arribada de la industrialització i l’establiment de fàbriques a la part plana del 

municipi, les grans masies de la zona al sud est del Foix es van anar deshabitant, fins 

el punt que als nostres dies la majoria estan abandonades i en molt mal estat en la 

seva major part. La població s’ha establert al voltant de les zones més 

industrialitzades del municipi, i aquesta diferenciació ha dividit el terme municipal en 

dues parts que separa la via fèrria. Al sud est la part menys habitada i al nord oest la 

part que concentra la major part de la població. 
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2.4. ELS TOPÒNIMS DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. 

En aquest apartat recollim els topònims més destacats del municipi i una petita 

descripció del seu origen i significat, si es coneix. 

Bleda: L’any 994 s’esmenta en un document l’existència d’un lloc anomenat “Bleda”. 

Ramon Puigcorbé apunta la possibilitat de que sigui un topònim descriptiu relacionat 

amb una influència mossàrab a l’Alt Penedès.(PUIGCORBÉ, R., 1984). 

Podria venir de “blita”, que és el nom de la planta o també del nom que es donava a 

una petita llosa. 

 

Castell de la Bleda. 

Borrelleres: S’esmenta un dels límits del terme d’Olèrdola (segles X-XI), com a ipsas 

Borralleras. (VIRELLA, A., 1987). 

Cerdinyola: Es tractaria d’un diminutiu que utilitza el sufix  “-ola”, per tant significaria 

“Cerdanya petita”. El terme tindria l’arrel “cerdanya” que ve de “ceretania” o terra dels 

“ceretani” o “ceretans”. Nom amb que es coneixia una tribu dels ibers. Aquests noms 

en diminutiu poden tenir l’origen en el fet que uns determinats pobladors vinguessin 

d’altres terres i donessin al lloc d’establiment el nom en diminutiu del seu lloc d’origen. 

En aquest cas, la Cerdanya. (PUIGCORBÉ, R., 1987). 

Espitlles: Apareix en un document datat el 18 d’agost del 993, es parla d’uns alous 

situats in locum qui dicunt ad ipsa Senabre et ad ipsas Espilias. En llatí specula (de la 

qual es derivaria espitlles), significa lloc d’observació, talaia o lloc elevat. 

(PUIGCORBÉ, R., 1987). 

Mas Castellar: Segons Joan Virella, el topònim “Castellar”, indicaria la presència 
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d’una fortificació a l’actual masia de Mas Castellà. No s’ha demostrat però, que en 

època medieval existís un castell o fortificació en aquest lloc. (VIRELLA,J., 1978). 

Monjos: És un exemple més a Catalunya de com un monestir o establiment de 

religiosos a un lloc ha donat nom a una població. Altre exemples serien: Vallbona de 

les Monges, Mas de Frares,... En el cas que ens ocupa l’establiment dels monjos 

dominics al castell de Penyafort al segle XVII donaria origen al topònim. La paraula 

“monjo” ve del llatí “monicu” que vol dir “religiós regular, sense càrrec concret”. 

(PUIGCORBÉ, R., 1987). 

Mosqueroles: Puigcorbé apunta dues possibilitats per a l’origen del topònim. Una 

seria que el nom denominés un lloc ombrívol i amb molta molsa, ja que “muscu” i 

“muscarra” vol dir molsa en llatí. Topònims d’aquest tipus són: Mosquera, Mosqueres, 

Mosqueroles,... L’altra possibilitat seria el derivat Mosqueroles del resultat d’afegir el 

diminutiu “–oles” al nom mosques, per tant voldria dir “mosquetes”. (PUIGCORBÉ, R., 

1987).   

Penyafel: El segle XI hi ha una sèrie de documents (el primer dels quals és del 1121) 

que parlen d’un alou a la parròquia de Santa Margarida en el lloc de la “Roca”, que 

limita a llevant amb l’alou de “Pennafel”. Un dels documents fa referència a la fortalesa 

de “Pennafel”. (MARGARIT, A.,1984). Podria derivar de “penna fedel” que significaria 

“pedra fidel”, en referència a una fortalesa enlairada que ha romàs fidel en un 

conflicte. 

Penyafort: deriva de “penna forte” que voldria dir “pedra forta”, possiblement referint-

se a una elevació del terreny fortificada. Un document de 1097 parla de la construcció 

d’una fortificació. 

Puigdessé: Documentat al segle XIX, podria ser un adverbi de lloc compost, en 

oposició a “d’assà”, “ençà”. Forma arcaica que ha perdurat i que significa “d’aquesta 

part”. Per tant si parlem d’enllà, Puigdessé podria voler dir “puig d’enllà”. (INGLÈS, J. 

Mª., 1978). Segons recull la Gran Enciclopèdia Comarcal de Catalunya, aquest 

topònim podria haver derivat de “Puig de Ced”, lloc que fou donat als hospitalers al 

1165. (KHANER, M., 1992). 

La Ràpita: L’any 1797 apareix per primer cop el nom de la Ràpita en un document 

que cita el topònim “la Ràpida de l’Aranya”, en referència a Cal Claramunt que també 

rep el nom de Ca l’Aranya. Un document de 1807 anomena les “cases noves de Cal 

 - 24 - 



Claramunt, vulgo Rapia”. (TORRENTS, J.,1992). 

Ramon Puigcorbé segueix els estudis de Joan Coromines sobre toponímia catalana 

per afirmar que el topònim de la Ràpita és un dels 4 topònims d’origen àrab de l’Alt 

Penedès, un dels 31 del domini del català oriental i a un 106 de la Catalunya nova. 

Segons Francesc X. Hernàndez seria un topònim arabobereber. (HERNÀNDEZ, F.X. 

2001). 

Altres estudis recullits per Puigcorbé classifiquen el topònim dins els noms relacionats 

amb establiments religiosos de la toponímia aràbiga. Així, el significat de “Ràbida” o 

“Ribat” seria: “monestir o eremitatge fortificat”. 

Aquest mateix origen és donat al topònim per diversos autors: Miquel Asin, Jaime 

Oliver, Juan Vernet i Rodrigo Pita. Al diccionari Alcover Moll i a la Gramàtica Històrica 

Catalana d’Antoni Mª Badia. (PUIGCORBÉ, R., 1984). 

La Sanabra: És el nom de la mostassa borda: “Sinapis alba”. Al document més antic 

conegut s’esmenta el nom de “sic ipsa Sinapi”. (VIRELLA, A., 1987). L’any  992 es cita 

a un document com “Sinapis” i l’any 993 com a “Sanabra”. 

Segons Antoni Margarit, podria derivar del nom llatí “Xenna abra” que voldria dir 

“servidora de menjars”. 

 

Capella de la Sanabra 

Sant Llorenç: la primera i única notícia documental és de l’any 1305. Es tracta, igual 

que Santa Margarida d’un hagiopònim o nom de sant. 

Santa Margarida: la primera noticia del topònim data de l’any 978, referint-se a un 

gual del riu. És un hagiopònim (nom de santa) que prové del llatí, “Margarita”, que 

significa “perla”. També pot derivar de la flor coneguda amb aquest nom. 
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Pel que fa al nom del municipi, està format per dos dels topònims esmentats: Santa 

Margarida i els Monjos. Com ja hem dit, el primer té l’origen al segle X i agafa el nom 

d’una santa torturada mitjançant una bèstia, un drac. El segon dels noms és més 

modern (segle XVII) i prové de l’assentament de monjos cistercencs  provinents de 

Santes Creus. 

El primer nom del municipi va ser Sancte Margaritae Poenitentium Santa Margarida 

del Penedès, que prové d’època medieval (segle XII) i substitueix el nom a Santa 

Margarida. El nom del municipi actual, Santa Margarida i els Monjos, s’adoptà cap a 

començaments del segle XX. 

Pel que fa a l’escut del municipi de Santa Margarida i els Monjos, al llarg de la història 

s’havia utilitzat un segell rodó amb una palma (s. XVIII) – símbol del martiri, que volia 

identificar Sta. Margarida -. Des de les darreries del segle XIX i fins a finals de la 

dècada dels vuitanta del segle XX, la imatge que identificava el segell municipal va ser 

la de Sta. Margarida dreta i amb la palma del martiri. 

El símbol del municipi que ha estat finalment formalitzat té una forma quadrada 

posada a cartabò amb els fons de porpra, un drac de sinoble (verd) lampassat de 

gules (vermell), el peu d’or amb quatre pals de gules, i una corona que representa un 

pany de muralla amb tres torres i tres portes, segons Armand de Fluvià es tracta d’una 

corona de lloc o poble. (FLUVIÀ, A. de,  1982). 
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2.5. MAPA GENERAL DEL TERME 
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Inventari del Patrimoni Cultural 

Núm. Fitxa Denominació Tipologia 
 1 LA SANABRA Conjunt arquitectònic 

 2 CAPTA DE LA CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU Costumari 
  DELS DOLORS 

 3 SANTA MARIA DE PENAFEL / SANTA MARIA DE  Edifici 
 PENYAFEL 

 4 PENAFEL / PENYAFEL Edifici 

 5 CASTELL DE LA BLEDA Edifici 

 6 CAPELLA DE LA BLEDA Edifici 

 7 ESPITLLES (masia) Edifici 

 8 SANTA MARGARIDA Edifici 

 9 LA RIBA Edifici 

 10 ESGLÉSIA PARROQUIAL DELS MONJOS Edifici 

 11 SANT DOMÈNEC Edifici 

 12 CA L'AMBORNAR / MAS DE L'ALBORNAR Edifici 

 13 MAS CATARRO Edifici 

 14 CA L'AIXELÀ Edifici 

 15 EL SERRAL Edifici 

 16 MAS CASTELLAR Edifici 

 17 CASA CARBONELL / AVINGUDA CATALUNYA  Edifici 
 34-36 

 18 CASA CASALER / AVINGUDA CATALUNYA 8-10 Edifici 

 19 CASA GIMENO / AVINGUDA CATALUNYA 30-32 Edifici 

 20 CASA BOLET / AVINGUDA CATALUNYA 16-18 Edifici 
 21 CA L'ÀLVAREZ CUEVAS Edifici 

 22 ANTIC AJUNTAMENT Edifici 
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 23 CA L'ANTICH Edifici 

 24 CASA F. ROMANOS Edifici 

 25 CASA DE LA VILA Edifici 

 26 CARRER DE LA PLATA 10-12 Edifici 

 27 LA MARGARIDOIA Edifici 

 28 L'ABADAL Edifici 

 29 MAS BALLESTAR Edifici 

 30 CORRAL D'ESPITLLES Element arquitectònic 

 31 CAL PERE JOAN Edifici 

 32 ANTICS FORNS DE CIMENT Conjunt arquitectònic 

 33 LA TORRETA Edifici 

 34 MAS PUJÓ Edifici 

 35 CASA TORNER Edifici 

 36 JARDÍ BOTÀNIC DEL MOLÍ DEL FOIX Zones d’interès 

 37 CAN XACÓ Edifici 

 38 REFUGI DEL SERRAL Element arquitectònic 

 39 PORTAL DE L'ANTIGA FÀBRICA DE CIMENT Element arquitectònic 

 40 CASES DEL NUCLI ANTIC DE SANTA  Conjunt arquitectònic 
 MARGARIDA 

 41 FONS D'IMATGES MUNICIPAL Fons imatges 
 42 LES MASSES Edifici 

 43 ARXIU MUNICIPAL Fons documental 

 44 CASTELL - CONVENT DE PENYAFORT Conjunt arquitectònic 

 45 SÍNIA D'EN JOAN PUIG Element arquitectònic 

 46 MOLI DE VENT DE MAS CATARRO Element urbà 
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 47 MOLÍ DEL MACIÀ / MOLÍ DEL FOIX Edifici 

 48 ARXIU PARROQUIAL Fons documental 

 49 ESPITLLES Jaciment 

 50 CAMÍ DE LES MASSES Jaciment 

 51 LA SANABRA Jaciment 

 52 EL BELLESTAR / EL BALLESTAR / EL BALLESTÀ Jaciment 

 53 CAMP D'AVIACIÓ DELS MONJOS Jaciment 

 54 CAL CLARAMUNT / L'ARANYA Jaciment 

 55 MAS CASTELLAR-3 Jaciment 

 56 CAN BRUGAL / FONT DE LA MATA Jaciment 

 57 COVA DE LA FONT DE SANT LLORENÇ Jaciment 

 58 LA BASSA Jaciment 

 59 CASTELL I ERMITA DE LA BLEDA Jaciment 

 60 PUIGDÈSSER / PUIGDASSÉ / PUIGDESSÉS Jaciment 

 61 MUNTANYA DE CIMENT FREIXA / COVA DEL  Jaciment 
 CIMENT MIRET 

 62 COVA FÀBRICA "CIMENTS FREIXA" Jaciment 
 63 BALMES DE LA PENYA DE L'ÀLIGA Jaciment 

 64 CA L'ALBORNAR / CA L'AMBORNAR Jaciment 

 65 FONDAL DE BORRELLERES Jaciment 

 66 MAS CASTELLAR 2 Jaciment 

 67 SANT LLORENÇ DE LA SANABRA Jaciment 

 68 SANTA TECLA - LA GRAVOSA Jaciment 

 69 CAL XACÓ Jaciment 

 70 CARRERADA DE SANT DOMÈNEC Obra civil 
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 71 CARRERADA DE CA L'ALMIRALL DE  Obra civil 
 PUIGDESPÍ 

 72 CARRERADA DEL BARRANC DE LA SANABRA /  Obra civil 
 CARRERADA DE LA BISBAL 

 73 CARRERADA DEL CORRAL DE MUNTANYA Obra civil 

 74 FITA DE PEDRA DELS TERMES DE STA  Objecte 
 MARGARIDA, VILAFRANCA, PACS 

 75 TREPITJADORA DEL CARRER SANT JAUME (CAL  Objecte 
 RUBIÓ) 

 76 COL·LECCIÓ DE MÀQUINES I EINES AGRÍCOLES  Col·lecció 
 DE CA L'AIXELÀ 

 77 COL·LECCIÓ DE MÀQUINES I EINES  Col·lecció 
 VITIVINÍCOLES DE L'HOSTAL DEL PENEDÈS 

 78 FESTA DEL MOST DE LA RÀPITA Manifestacions festives 

 79 CARAMELLES Música i dansa 

 80 APLEC DEL DILLUNS DE PASQUA A PENYAFEL Manifestacions festives 

 81 FESTA MAJOR DE SANTA MARGARIDA I ELS  Manifestacions festives 
 MONJOS 

 82 FESTA MAJOR DE LA RÀPITA Manifestacions festives 

 83 RECOLLIDA DE FARIGOLA A LA FONT DE SANT  Manifestacions festives 
 LLORENÇ  
 84 CAPTA DE SANT NICOLAU Costumari 

 85 CAPTA DE SANTA LLÚCIA Costumari 

 86 GOIGS EN LLOANÇA DE LA  MARE DE DÉU DE  Música i dansa 
 MONTSERRAT 

 87 GOIGS EN LLOANÇA AL NOSTRE GLORIÓS  Música i dansa 
 PATRÓ SANT RAMON DE PENYAFORT 

 88 GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE PENYAFEL Música i dansa 

 89 RIERA DE LLITRÀ Zones d’interès 

 90 PARC FLUVIAL DEL FOIX Zones d’interès 

 91 FONS D'IMATGES DEL MUSEU DE VILAFRANCA Fons imatges 

 92 FONT DE MATA - RECTORS Zones d’interès 

 93 FONT D'ESPITLLES Zones d’interès 
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 94 FONT DE NOSTRA SENYORA DE PENYAFEL Zones d’interès 

 95 FONT DE LA BASSA DE PENYAFEL Zones d’interès 

 96 MOLÍ DE VENT DE CAN AIXELÀ Element arquitectònic 

 97 BARRACA DE LA FONT ENCANTADA /  Element arquitectònic 
 BARRACA DE LA SENABRETA 

 98 SÍNIA DE MAS PETIT Element arquitectònic 

 99 MÀQUINES VINÍCOLES DE LA MASIA  Objecte 
 PENYAFEL 

 100 FONS D'IMATGE I SO DE L'ARXIU COMARCAL  Fons imatges 
 DE L'ALT PENEDÈS 

 101 FONT DEL LLOP Zones d’interès 

 102 LLEGENDA DE LA FONT DE NOSTRA SENYORA  Tradició oral 
 DE PENYAFEL 

 103 FONT DE SANT LLORENÇ Zones d’interès 

 104 FONT DEL POUET DEL QUEGUELLÓ Zones d’interès 
 105 FONT ENCANTADA Zones d’interès 

 106 FONT DE LA MATA Zones d’interès 

 107 FONT FEBROSA Zones d’interès 

 108 MOLÍ D'EN FERRAN Jaciment 

 109 COL·LECCIÓ MÀQUINES VINÍCOLES CAVES  Col·lecció 
 MARKEL 

 110 FONT DE L'HORT DEL CASES Zones d’interès 

 111 FONT DE SARDANYOLA Zones d’interès 

 112 ALZINA DE CA L'AMBORNAR Espècimens botànics 

 113 OLIVERES DE L'AVINGUDA CATALUNYA Espècimens botànics 

 114 OLIVERES DE CAL RUBIÓ Espècimens botànics 

 115 PLÀTANS DE LES MASSES Espècimens botànics 

 116 ELS TRES PINS / PINS DEL SALLARÈS Espècimens botànics 

 117 MAS CASTELLAR 1 Jaciment 
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 118 EL BALL DEL FOIX Música i dansa 

 119 FESTA DE SANT ANTONI ABAT Manifestacions festives 

 120 CASES DE L'AVINGUDA PENEDÈS Conjunt arquitectònic 
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2.6. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

El nivell de protecció legal del patrimoni a Santa Margarida i els Monjos es manifesta 

en els següents elements patrimonials i figures legals: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

R-I-51-5690. BCIN. Castell de Sant Raimon de Penyafort. En virtut del decret de 
castells, de 22.4.1949. A més el 8-1-1988 va ser declarat específicament Bé 
d’Interès Cultural, amb la categoria de Monument nacional i la denominació Castell 
– convent de Penyafort.    Fitxa 44. 

R-I-51-5691. BCIN. Masia Castell de la Bleda. En virtut del decret de castells, de 
22.4.1949. Fitxa 5. 

R-I-51-5692. Masia de Penafel. BCIN. En virtut del decret de castells, de 
22.4.1949.     Fitxa 4. 

 

Cal citar que alguns dels elements patrimonials que hem fitxat es troben dins de 

diversos inventaris: Carta Arqueològica del Servei d’Arqueologia de la Generalitat i 

Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya -dins l’apartat de l’Alt Penedès- del 

Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat. Aquests inventaris o catàlegs no 

suposen una protecció en si mateixos.  

D’altra banda, l’Avantprojecte del PGOU de Santa Margarida i els Monjos (Pla General 

d’Ordenació Urbanística) presentat l’any 2002 proposa en un annex una sèrie 

d’elements arquitectònics que passaran a tenir la consideració legal de BCIL quan es 

facin els tràmits legals oportuns definits per la llei de Patrimoni Català de 1995. Els 

elements apuntats al PGOU com a susceptibles de ser incoats com a BCIL són: 

Masia Castell de la Bleda. Fitxa 5. Aquest bé ja està catalogat com a BCIN, per la 

qual cosa no té sentit que es proposi per una protecció legal menor, tot i que 

evidentment ha d’aparèixer a qualsevol catàleg d’immobles protegits. 

Ermita de la Bleda. Fitxa 6. 

Ca l’Ayxelà. Fitxa 14. 

La Riba. Fitxa 9. 

Cal Xacó. Fitxa 37. 

Mas Catarro. Fitxa 13. 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Casa de l’Avgda. Catalalunya 8-10 / Casa Casaler. Fitxa 18. 

Edifici de l’Antic Ajuntament. Fitxa 22. 

Casa Bolet. Fitxa 20. 

Casa Torner. Fitxa 35. 

Casa de l’Avgda. de Catalunya 30-32 / Casa Gimeno. Fitxa 19. 

Casa de l’Avgda. de Catalunya 34 / Casa Carbonell. Fitxa 17. 

Centre Cultural la Margaridoia. Fitxa 27. 

Ca l’Antich. Fitxa 23. 

El Serral. Fitxa 15. 

Església parroquial de Sta. Margarida. Fitxa 8. 

Casa de l’Avgda. Catalunya, Avgda. Cal Rubió / Ca l’Àlvarez Cuevas. Fitxa 21. 

Masia de Penafel. Aquest bé ja està catalogat com a BCIN, per la qual cosa no té 

sentit que es proposi per una protecció legal menor, tot i que evidentment ha 

d’aparèixer a qualsevol catàleg d’immobles protegits. 

Capella de Sta. Maria de Penafel. Fitxa 3. 

Masia de la Caseria d’Espitlles. Fitxa 7. 

Església de Sta. Margarida. Fitxa 8. 

Església de Sant Domènec. Fitxa 11. 

Mas Castellar. Fitxa 16. 

Convent de Penyafort. Fitxa 44. Aquest bé ja està catalogat com a BCIN, per la 

qual cosa no té sentit que es proposi per una protecció legal menor, tot i que 

evidentment ha d’aparèixer a qualsevol catàleg d’immobles protegits. 

La Sanabra. Fitxa 1. 

Capella de Sant Llorenç de la Sanabra. Fitxa 2. 
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Segons els redactors del PGOU del municipi, l’aprovació del Pla General –que en el 

moment de redactar aquest escrit es troba en fase d’avantprojecte- significarà 

l’elaboració de mesures de protecció específiques per aquesta sèrie d’elements i 

l’elaboració paral·lela del Catàleg que ha de complementar el planejament general 

com a figura legal. 

2.7. ELS EQUIPAMENTS PATRIMONIALS. 

Si definim equipament patrimonial com aquell lloc on ens podem adreçar per a 

consultar o bé informar-nos sobre el patrimoni del municipi, hem de fer referència als 

arxius, museus i centres de divulgació del municipi, però és convenient parlar també 

d’aquells arxius on podem trobar referències escrites o audiovisuals de Santa 

Margarida i els Monjos i que no es troben al municipi. 

Segons aquesta definició hi hauria dos centres susceptibles de convertir-se en 

equipaments importants en el municipi, sobretot per l’ús que es preveu que tinguin en 

el futur: 

• El Castell – convent de Penyafort és l’element patrimonial més interessant del 

municipi; per això l’explicació de la seva història i arquitectura ja és en si mateix un 

motiu per donar-li tractament d’equipament patrimonial actualment. Les decisions 

que es prenguin sobre el seu desenvolupament - després de l’adquisició per part 

del municipi - segons els diferents estudis de què disposa l’Ajuntament sobre la 

viabilitat del seu ús, poden convertir aquest conjunt arquitectònic en la referència 

patrimonial de Santa Margarida i els Monjos.  

• El Molí del Foix és una edificació amb un valor arquitectònic i arqueològic -per tant 

històric- innegable. Seria una errada descartar la difusió que com a equipament 

patrimonial es pot fer de la part més “tècnica” ubicada el soterrani de l’edifici, el 

molí fariner pròpiament dit. Després de la seva rehabilitació, aquesta edificació 

destaca perquè en ell tenen cabuda diferents manifestacions culturals, com 

exposicions temporals. Cal destacar el fet que al seu entorn s’ha creat  el Jardí 

Botànic, el qual ha estat fitxat com a element separat de l’edifici pel seu interès. 

Aquest espai té un potencial destacat a l’hora d’abordar la divulgació de temes 

relacionats amb la vegetació natural de la comarca. Els dos espais són 

complementaris i converteixen els dos elements patrimonials en un aula de natura 

i centre turístic a la vegada, ja que des d’aquest centre s’ofereixen tallers 
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relacionats amb el Jardí i itineraris guiats per llocs destacats de l’entorn natural del 

municipi. 

• Cal citar en aquest apartat l’arxiu municipal allotjat a l’ajuntament i l’arxiu 

parroquial que sempre són la referència per obtenir les informacions sobre els 

temes propis d’aquests equipaments.  
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2.8. ANÀLISI GLOBAL. VALORACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DE 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.  

L’inventari de patrimoni ha recollit 120 elements patrimonials. A continuació descrivim 

de manera abreujada el resultat de l’inventari. Es relacionen les característiques més 

destacades dels béns patrimonials de cadascuna de les tipologies localitzades al 

municipi. 

2.8.1. PATRIMONI IMMOBLE 

2.8.1.1. Edificis: Sota aquesta tipologia s’han inventariat 34 elements. És destacable el 

fet que setze d’aquests edificis siguin cases pairals o masies isolades (originàriament). 

Moltes d’elles han organitzat històricament el territori, tenen un origen medieval i 

atorguen al sud del municipi un paisatge -encara avui dia- rural i tradicional, que 

contrasta amb les grans infrastructures industrials que predominen al centre i nord 

geogràfic del municipi.  

 

Cal Pere Joan 

El municipi compta amb un ampli ventall de masies de tipologies i usos diferents, des 

de el mas considerat com una autèntica unitat agrícola amb la casa i les terres de 

conreu, a les masies senyorívoles i les que tenen un origen més remot que el propi 

municipi. Entre les primeres ens trobem masies que a partir del segle XVIII, coincidint 

a la plantació de la vinya al Penedès i amb la comercialització dels vins que es 

produïen, van viure moments de gran d’esplendor. Moltes d’elles ens han arribat amb 

una quantitat d’elements relacionats amb la viticultura, signe de distinció d’aquest 

territori. Així, és habitual que aquestes masies tinguin celler, cups, premses, 

trepitjadores i en general, eines relacionades amb l’economia vitivinícola. Podem citar 

 - 38 - 



com a exemple d’aquesta tipologia la Riba (fitxa 9), Cal Pere Joan (fitxa 31) o Mas 

Ballestar (fitxa 29).  Les masies senyorívoles també tenen representació al municipi: 

Mas Catarro (fitxa 13), Mas Castellar (fitxa 16), Ca l’Aixelà (fitxa 14) són construccions 

dels segles XIX – XX que estan influïdes arquitectònicament per estils com el 

modernisme i, en general, mostren el gust refinat dels seus propietaris. Entre les que 

daten d’època medieval i són grans referents històrics més enllà del territori municipal 

hi ha el Castell de la Bleda (fitxa 5) o Penyafel (fitxa 4).  

Malauradament, alguns d’aquests edificis es troben en un estat de conservació 

deplorable i semblen que estiguin condemnats a enderrocar-se irremeiablement, En 

aquest cas es troben masies amb un interès arquitectònic i etnogràfic innegables, com 

Ca l’Ambornar (fitxa 12), Cal Pere Joan (fitxa 31), la Torreta (fitxa 33) o Mas Ballestar 

(fitxa 29), totes disperses en la part més muntanyosa del municipi. Cal valorar 

negativament la desaparició d’una d’elles, Cal Rossell, que ha estat enderrocada. Altres 

han tingut millor sort i han estat transformades per a nous usos: Mas Catarro (fitxa 13), 

Mas Castellar (fitxa 16), Espitlles (fitxa 7). 

Pel que fa als edificis relacionats amb l’Església, l’inventari de patrimoni de Santa 

Margarida i els Monjos recull cinc elements. La capella de Santa Maria de Penafel 

(fitxa 3), la capella de la Bleda (fitxa 6) i l’església de Santa Margarida (fitxa 8), tenen 

un origen romànic, tot i que les tres van ser molt modificades en segles posteriors. Les 

dues capelles comentades es troben en un bon estat de conservació, però l’església 

que dóna nom al municipi està en un clar procés de degradació, tot i ser un element 

destacable per la seva història i perquè encara a l’actualitat conserva molts elements 

arquitectònics interessants. La resta d’esglésies són modernes (segles XIX, XX). Són 

les esglésies parroquials del nucli dels Monjos (fitxa 10) i de la Ràpita (fitxa 11), les 

quals tenen alguns elements artístics i arquitectònics d’interès.  

El nucli dels Monjos alberga alguns edificis d’interès aixecats al començament del 

segle XX sota els paràmetres arquitectònics del llenguatge modernista o noucentista, 

tot i que l’eclecticisme també és present. Valguin citar com a exemple la Casa Bolet 

(fitxa 20), la Casa Carbonell (fitxa 17), la Casa Gimeno (fitxa 19) o la Casa Casaler 

(fitxa 24). Moltes d’elles es concentren a l’eix principal dels Monjos, l’avda. Catalunya, 

la qual cosa configura un ambient singular que atorga una certa identitat a aquesta via.  

Altres edificis interessants detectats en aquest inventari són la Margaridoia (fitxa 27), 

un edifici eclèctic nascut per ser centre cultural i per tant, representant de l’arquitectura 
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d’ús social del municipi, o el Molí del Foix (fitxa 47), construcció que representa 

l’arquitectura d’ús industrial. Aquesta construcció d’origen medieval té un valor 

arqueològic i arquitectònic important. Rehabilitat recentment, s’ha convertit en un dels 

edificis simbòlics del patrimoni de Santa Margarida i els Monjos.  

Alguns edificis públics destacats per la seva arquitectura i/o simbolisme acaben de 

completar la tipologia d’edificis de l’inventari. Destaquen entre d’altres: l’antic 

ajuntament (fitxa 22), la Casa de la Vila (fitxa 25) i Ca l’Antich (fitxa 23). 

 

2.8.1.2. Conjunts arquitectònics: Entenem que el patrimoni immoble històric i artístic 

del municipi no ha de ser només un conjunt de d’edificis aïllats sinó, sobretot, un medi 

ambient singular que testimoniï la seva identitat històrica i cultural a través de la relació 

dialèctica que es produeix entre tots els seus components. Aquesta és la realitat dels 

elements que han estat inventariats en aquest apartat. 

Les cases del nucli antic de Sta. Margarida (fitxa 40) són edificacions prop de l’església 

homònima que mantenen una estructura medieval similar: façanes porxades, ràfecs de la 

coberta, columnes... Per tant, participen de la relació descrita al paràgraf anterior, tot i 

que el seu estat de conservació és regular. 

La Sanabra (fitxa 1) és un conjunt format per una masia reconstruïda sobre l’estructura 

conservada gòtica que compta amb varis annexes. La capella situada al costat, és una 

gran joia del patrimoni municipal i tot i que en els últims anys s’ha utilitzat com a  

magatzem agrícola, alguns estudiosos de l’art la consideren un dels millors exemplars del 

romànic penedesenc.   

Els Antics Forns de Ciment (fitxa 32), són construccions que representen el patrimoni 

industrial del municipi. En un municipi amb una forta implantació industrial és important 

que el patrimoni derivat d’una de les activitats econòmiques més arrelades – la fabricació 

de ciment – sigui conservat i difós. La singularitat de la construcció en el context territorial 

li atorga a més, un valor afegit. 

El Conjunt arquitectònic del Castell – Convent de Penyafort (fitxa 44), integra 

construccions de diferents moments, des de l’edat mitjana fins a l’actualitat. En ell 

s’ubiquen la casa natal de Sant Raimon de Penyafort i el convent dominicà del segle 

XVII. El conjunt està catalogat com Bé cultural d’interès nacional (BCIN) i és, sense cap 

mena de dubte, l’element patrimonial més interessant del tot el terme municipal i el que té 
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conseqüentment, més possibilitats de projecció exterior cara al futur. L’adquisició per part 

de l’Ajuntament d’aquest element és el primer pas perquè el Conjunt es converteixi en el 

gran centre patrimonial  - Monument Nacional - de Santa Margarida i els Monjos. 

Per últim, també s’ha inclòs en aquest apartat tipològic de l’Inventari les Cases de 

l’Avinguda Penedès (fitxa 120). Aquestes construccions tenen en comú una certa unitat 

de composició que les fa destacables. 

 

 

Castell convent de Penyafort 

2.8.1.3. Elements arquitectònics: Vuit són els components d’aquesta categoria de 

patrimoni a Santa Margarida i els Monjos.  

Cal destacar com a negatiu  o si més no com a sorprenent, el fet que només s’hagi 

localitzat una sola barraca de pedra, la Barraca de la font encantada (fitxa 97). Aquest 

element de caire rural va ser molt  comú al paisatge rural del territori penedesenc. És un 

tipus de patrimoni amb un component etnogràfic més que destacable, símbol de 

l’arquitectura d’ús rural i popular caracteritzat per la racionalitat de les formes i de la 

construcció, que tendeix a la desaparició a l’actualitat. És sorprenent constatar com al 

municipi no queden barraques de pedra (no podem confirmar si aquest fet és producte 

de la destrucció en època recent o es deu al fet que no han existit mai), mentre que a 

la veïna localitat d’Olèrdola, per exemple, és un dels elements més destacats de la 

tipologia d’elements arquitectònics. 

El Molí de Vent de Can Aixelà (fitxa 96) és un element d’estètica molt singular, ja que 

està aixecat en maó vist i es troba en un estat de conservació relativament bo.  
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Molí de Can Aixelà. 

També resulta original el Corral d’Espitlles (fitxa 30). Construcció de caire rural 

aixecada en parets de tàpia i amb una curiosa estructura interior.  

Més elements de caire rural són la Sínia d’en Joan Puig (fitxa 45) i la Sínia de Mas 

Petit (fitxa 98), que a l’igual que les construccions de pedra seca, caracteritzaven el 

paisatge rural més recent del municipi. 

També ha estat recollit en aquest apartat una peça peculiar: la fita de pedra que limita 

els termes de Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca i Sant Martí Sarroca (fitxa 74), 

per ser ja poc freqüent aquest tipus de senyalització al territori. 

Des del punt de vista arquitectònic és destacable el portal de l’antiga fàbrica de ciment 

(fitxa 39), carregat d’elements decoratius i amb una certa estètica pre-modernista. 

 

Portal de l’antiga fàbrica de ciment 
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Per últim, el refugi del Serral (fitxa 38) forma part de l’arquitectura menor de caire 

militar. A banda de l’interès relatiu que pugui tenir arquitectònicament, serveix com a 

element simbòlic de la memòria col·lectiva de la nostra societat, com a record físic del 

que va ser un dels episodis més violents de segle XX des del punt de vista polític i 

social de la història del municipi.  

2.8.1.4. Jaciments arqueològics:  

Els jaciments arqueològics localitzats al municipi són vint i tres, sense comptar el 

jaciment de la Riera, que no ha estat localitzat sobre el terreny. Aquesta tipologia 

representa el segon grup amb més elements d’aquest inventari. Tots els jaciments 

arqueològics fitxats a l’inventari apareixen identificats a la Carta Arqueològica 

elaborada pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (CEBRIÀ, A. 

RIBÉ,G. I SENABRE, M.R.: 1991) excepte Mas Castellar 1 (fitxa 117) que no s’hi va 

incloure (desconeixem el motiu) i el Molí d’en Ferran (fitxa 108). Aquest últim ha estat 

inclòs com a jaciment arqueològic perquè es tracta d’un lloc històric mencionat al segle 

XIV amb les estructures arquitectòniques en un estat avançat d’enrunament que no 

permeten veure l’alçat a simple vista.   

En el cas de Sant Llorenç de la Sanabra (fitxa 67), l’element patrimonial s’ha 

considerat dintre d’aquest apartat i no com a edifici, ja que el seu estat de conservació 

– molt precari – només permetria determinar l’entitat real d’aquest be utilitzant la 

metodologia arqueològica. Malauradament, l’estat ruïnós d’aquest element simbòlic i 

històric del municipi és un punt destacable. 

És important comentar en aquest punt que hi ha edificis i conjunts arquitectònics que 

tot i estar inclosos en aquestes tipologies, són susceptibles d’un estudi arqueològic 

tant als terrenys que l’envolten com en treballs de restauració i rehabilitació que es 

puguin portar a terme a l’immoble. Valgui citar com a exemples: el castell – convent de 

Penyafort (fitxa 44), la Sanabra (fitxa 1), Sta. Margarida (fitxa 8), etc... 

El fet que només un únic jaciment - Santa Tecla – La Gravosa (fitxa 68) - hagi estat 

objecte d’una intervenció arqueològica amb mètodes arqueològics científics moderns, 

impedeix que es pugui fer una aproximació acurada en la diagnosi d’aquesta tipologia 

patrimonial, l’anàlisi de la qual pot aportar una informació molt important a l’estat de 

coneixement actual de la història del municipi. A banda de Santa Tecla – la Gravosa, 

només Mas Castellar 1 (fitxa 117), la Cova de la Font de Sant Llorenç (fitxa 57) i la 
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Bassa (fitxa 58) han estat estudiats mínimament encara que sigui sense la sistemàtica 

científica amb el que es fa a l’actualitat. 

 

 
Excavació arqueològica a Santa Tecla – la Gravosa. 

 

Una dada significativa del registre arqueològic de Santa Margarida i els Monjos és que  

la majoria dels jaciments que es coneixen daten d’època ibèrica i romana, mentre que 

d’època prehistòrica només comptem amb la Cova de la Font de Sant Llorenç i potser 

algun dels jaciments d’època ibèrica, com Ca l’Albornar (fitxa 64), el Ballestar (fitxa 52) 

o la Bassa, que es podrien remuntar a la primera edat del ferro. Pel que fa als 

jaciments d’època medieval són minoritaris, tot i que tal com hem citat anteriorment hi 

ha elements d’altres tipologies (edificis, conjunts arquitectònics) que estudiats 

mitjançant metodologia arqueològica  aportarien una valuosa informació per a conèixer 

i comprendre l’origen del municipi. 

La presència en el municipi d’un grup de jaciments arqueològics d’època ibèrica i 

romana representa que el municipi sigui un espai d’estudi sobre la substitució del 

mode de vida ibèric pel sistema de vida romà, el que es coneix com “romanització”. 

Aquest fet es veu argumentat per l’entitat que poden tenir jaciments com: Santa Tecla, 

que ha demostrat ser un dels enclavaments agrícoles més importants de la zona, el 

jaciment de Puigdesser (fitxa 60), el del Castell i Ermita de la Bleda (fitxa 59), i la gran 

quantitat d’elements i restes d’ (columnes, vaixella de luxe, ...) del jaciment del Camp 

d’Aviació dels Monjos (fitxa 53), segurament lligat al de la Bassa a la zona que 

actualment ocupa el polígon de la Casa Nova. 

Altres jaciments ens demostren també la presència d’un canvi d’hàbits culturals, 

econòmics i socials al canvi d’era. 
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El municipi és susceptible de posseir un patrimoni arqueològic singular, una dispersió 

del que serien vil·les romanes, segurament molt vinculades al pas de la Via Augusta 

pel terme i a l’elaboració d’un producte tant identificatiu de la comarca com és el vi. 

Aquest punt ho demostra l’excavació realitzada a Santa Tecla – La Gravosa, amb la 

descoberta d’una vil·la d’una important extensió i amb presència de dipòsits i 

instal·lacions per a l’elaboració del vi. 

 

Pel que fa al període ibèric final – romà, el jaciment més conegut és Mas Castellar 1, 

excavat per Pere Giró i Romeu al 1948 i que va donar com a resultat la troballa d’una 

col·lecció de peces ibèriques i romanes de les més importants de Catalunya. Tot i ser 

arrasat pels treballs agrícoles efectuats en aquell moment, s’ha pogut comprovar que 

encara queden sectors del jaciment amb potencial suficient com per ser excavats amb 

resultats positius. 

 

Com ja hem apuntat amb anterioritat, el nombre de jaciments d’època medieval és 

reduït respecte a la resta de jaciments d’altres èpoques localitzats. Els jaciments 

d’època medieval es poden relacionar amb les zones o nuclis del municipi dels quals 

es tenen notícia des del segle X i XI. Com a jaciments d’aquest període podem 

assenyalar Sat Llorenç de la Sanabra (fitxa 67) o les Balmes de la Penya de l’Àliga 

(fitxa 63) – molt similar per les seves característiques a altres jaciments de municipis 

veïns: les Coves Boveres (Castellet i la Gornal) i Can Ximet (Olèrdola).  

Cal deixar clar que mentre no es duguin a terme estudis adequats, només es pot parlar  

del potencial del jaciments, o  dels indicis importants que s’observen. Amb l’estat de 

coneixement actual no es poden confirmar les hipòtesi històriques que serien 

constatades a través d’aquests estudis. 

L’experiència de Santa Tecla pot ser un punt de partida positiu, però també una 

invitació a la reflexió: les restes de murs apareguts es troben força rebaixats (arrasats) 

en tractar-se d’una zona plana que ha estat objecte de treballs agrícoles durant els 

últims dos mil anys. S’ha de tenir en compte que la degradació dels jaciments ha estat 

més efectiva i ràpida en els últims anys, a causa de les tecnologies agrícoles 

modernes, amb capacitat per treballar les terres a major profunditat del que es venia 

fent tradicionalment. Aquesta experiència ens pot advertir del perill que corren alguns 

dels jaciments esmentats com d’alt potencial arqueològic. Per il·lustrar aquest tema, 

acabarem citant un altre exemple d’un jaciment que presenta un estat de degradació 

constant: el d’Espitlles (fitxa 49), on es poden veure sitges desmoronant-se als marges 

que hi ha entre els camps de conreu.   
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2.8.1.5. Obra civil.- Quatre carrerades han estat recollides en aquest apartat tipològic. 

Per carrerada entenem els camins ramaders centenaris per on els ramats feien la 

transhumància des dels Pirineus i altres muntanyes fins a la terra baixa o la marina i 

on els ramats tenien el dret de pas. Aquests camins públics són de la comunitat 

autònoma i estan protegits per la llei 3/1995 de 23 de març, de vies pecuàries. Tot i 

que tipològicament s’hagin de recollir en aquest àmbit, és destacable el component 

natural d’aquest element - com queda clarament de manifest en el cas de Santa 

Margarida i els Monjos -. Tot i ser el producte de l’actuació humana,  les carrerades 

han acabat convertint-se en passadissos verds amb un valor natural realment 

important.  

 

Carrerada del Corral de Muntanya 

Les carrerades del Corral de Muntanya (fitxa 73) i la de Sant Domènec (fitxa 70) 

travessen de ple el municipi, mentre que la carrerada de ca l’Almirall de Puigdespí 

(fitxa 71) i la carrerada del barranc de la Sanabra o de la Bisbal (fitxa 72) són 

recorreguts menors o afecten en menor mesura al municipi. De totes maneres la 

problemàtica de les carrerades és comuna a totes elles. Malgrat està protegides, 

alguns dels seus trams coneguts han estat esborrats per carreteres i camins moderns.  
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2.8.2. PATRIMONI MOBLE 

2.8.2.1. Element urbà: El Molí de Vent de Mas Catarro (fitxa 46) forma part d’aquesta 

tipologia, ja que es troba ubicat en una plaça pública de construcció moderna. És un 

element etnològic que testimonia l’ús tradicional d’aquest element al municipi. 

2.8.2.2. Objectes: Pocs són els elements recollits en aquesta tipologia, cosa que és 

certament sorprenent si es compara amb els resultats que d’aquesta tipologia 

s’obtenen en altres municipis de la mateixa zona. Més que obres d’art que poden o no 

existir, es troben a faltar elements etnogràfics relacionats amb les activitats agràries i 

industrials tradicionals del municipi, sobretot els elements relacionats amb la 

vitivinicultura. La trepitjadora del carrer de Sant Jaume (fitxa 75) i les màquines 

vinícoles de la masia de Penyafel (fitxa 99) són els únics elements detectats en 

aquesta tipologia.  

 

Premsa. 

2.8.2.3. Col·leccions: Tres són les col·leccions que s’han pogut identificar amb un 

valor etnogràfic rellevant i amb una coherència tipològica i/o d’especialitat. En aquest 

cas els elements fitxats dintre d’aquesta tipologia tenen en comú la temàtica: la 

maquinària i les eines vitivinícoles. La conservació d’aquests tipus d’elements (eines, 

màquines i objectes diversos) és una manera de preservar la memòria històrica de 

l’activitat que ha caracteritzat aquest territori en els últims 200 anys: la vitivinicultura. 

D’aquesta manera s’alimenta un tema amb una vessant cultural important, l’elaboració 

tradicional del vi. Les col·leccions de màquines i eines agrícoles de Ca l’Ayxelà (fitxa 

76) i la col·lecció de màquines i eines de l’Hostal (fitxa 77) han estat conservades com 
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a decoració dels edificis que tenen al costat. No tenen per tant, cap objectiu didàctic o 

cultural en general. La seva ubicació a la intempèrie està provocant una degradació 

accelerada i irremeiable d’algunes peces. La col·lecció de màquines vinícoles de les 

caves Markel (fitxa 109) és la millor conservada. Aquesta col·lecció té el valor afegit 

que les peces es troben ubicades en el lloc original del celler on van ser utilitzades. Si 

bé el celler com a edifici no té prou entitat per ser fitxat; la disposició de les premses, la 

trepitjadora, les bótes, les tines d’obra, i la maquinària descrita en general; 

converteixen aquest espai en un lloc molt didàctic on veure el procés tradicional 

d’elaboració del vi. 
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2.8.3. PATRIMONI DOCUMENTAL 

2.8.3.1. Fons d’imatges: Dintre d’aquest apartat, s’han inventariat tres fons pel valor 

que tenen a l’hora d’il·lustrar alguns dels elements del patrimoni immoble del municipi. 

També són importants perquè en alguns casos aquests fons poden anar creixent en el 

futur i han de ser la referència obligada on aportar aquelles imatges que es vagin 

localitzant del municipi i a on anar a consultar-les per part de tothom que les necessiti. 

Des d’aquest punt de vista és important el fons d’imatges i so de l’arxiu comarcal de 

l’Alt Penedès (fitxa 100). 

El fons d’imatges municipal (fitxa 41) recull un nombre importants d’imatges 

relacionades amb aspectes diferents del municipi, bàsicament de la segona meitat del 

segle XX. Per últim, és destacable el fons d’imatges de l’arxiu del Museu de Vilafranca 

(fitxa 91), que alberga una significativa col·lecció fotogràfica. En aquest arxiu 

predominen les fotografies sobre el patrimoni immoble i sobretot, les imatges del 

Castell – convent de Penyafel. 

2.8.3.2. Fons documentals: Els elements significatius d’aquesta tipologia són els 

arxius municipal (fitxa 43) i parroquial (fitxa 48). El primer destaca perquè té 

documentació des de 1716. A part de la informació pròpia de l’ajuntament, aquest 

arxiu recull informació del jutjat de pau i fins i tot hi ha documents d’altres municipis de 

la comarca. Aquests fets converteixen l’arxiu en una font interessant, ja que els 

documents que alberga són de gran interès per afrontar estudis des de diferents 

camps. És destacable el fet que l’arxiu està ordenat segons els criteris arxivístics 

actuals. Pel que fa a l’arxiu parroquial s’ha de destacar el volum de documents que 

alberga. La majoria són llibres relacionats evidentment amb l’església: llibres de 

baptisme, casaments, defuncions..., però també altres documents que no han estat 

estudiats ni catalogats, motiu que impedeix saber de què  tipus de documents es 

tracta. 
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2.8.4. PATRIMONI IMMATERIAL 

2.8.4.1. Manifestacions festives: Les festes majors dels dos nuclis més importants de 

Santa Margarida i els Monjos (fitxes 81, 82) han estat inventariades, perquè són les 

manifestacions que aglutinen pràcticament tots els elements del folklore i les tradicions 

populars del municipi. L’Inventari destaca també les manifestacions festives més 

rellevants del municipi com són: l’original festa de la recollida de la farigola a la font de 

Sant Llorenç (fitxa 83), l’Aplec del dilluns de Pasqua a Penyafel (fitxa 80), la festa de 

Sant Antoni Abat (fitxa 119) i per últim la festa del Most de la Ràpita (fitxa 78), lligada 

clarament a la cultura del vi a la que ens estem referint contínuament.  

2.8.4.2. Tradició Oral: En aquesta tipologia s’ha recollit un element que pel seu 

coneixement popular és destacable, la llegenda de la font de la Nostra Senyora de 

Penyafel (fitxa 102). Aquesta tradició oral explica la troballa de la font i en definitiva 

com aquest espai i la ermita es van convertir en un lloc de culte relacionat amb una de 

les manifestacions festives comentades a l’apartat anterior.   

2.8.4.3. Música i dansa: Componen aquest apartat cinc elements patrimonials. El ball 

del Foix (fitxa 118), és destacable perquè tot i ser de creació recent, ha sabut 

interpretar folklòricament i transmetre un tema de constant debat al municipi i per 

extensió a la seva comarca: l’equilibri entre la intervenció humana i la naturalesa.  

Tres goigs dedicats a les advocacions religioses locals (fitxes 86, 87 i 88) i les populars 

caramelles (fitxa 79) tanquen aquesta tipologia. 

2.8.4.4. Costumari: S’han inventariat dos elements, la Capta de Sant Nicolau (fitxa 84) 

i la Capta de Santa Llúcia (fitxa 85), dos costums que servien als estudiants, nois i 

noies respectivament, per recaptar diners entre els veïns del municipi.  
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2.8.5. PATRIMONI NATURAL 

2.8.5.1. Zones d’interès natural: Els quasi 30 quilòmetres quadrats d’extensió 

municipal han permès inventariar quinze zones d’interès natural, dotze d’elles, 

fonts naturals. Cal destacar negativament el fet que de moltes de les fonts 

inventariades no ragen aigua tot l’any i que algunes estan en procés de perdre’s 

definitivament. També és negatiu el fet que un nombre molt important de fonts 

(veure apartat dedicat als elements no fitxats) referenciades bibliogràficament o 

mitjançant fonts orals, no han pogut ser inventariades perquè avui ja no existeixen. 

El jardí Botànic del Molí del Foix (fitxa 36) és un espai singular dissenyat per 

representar algunes de les espècies vegetals pròpies del territori comarcal, tot i 

que de manera natural i pel fet de trobar-se el jardí molt proper al riu Foix, es pot 

veure la vegetació típica d’una comunitat de ribera. És important el paper 

pedagògic que s’està portant a terme des d’aquest espai en l’àmbit de l’educació 

mediambiental. 

 

Molí del Foix 

També s’ha destacat a l’Inventari el Parc Fluvial del Foix (fitxa 90), una zona 

d’interès natural creada enmig de la trama urbana dels Monjos, que ressegueix el 

riu Foix als seu pas per aquest nucli del municipi. Tot i que hi ha espècies 

introduïdes en els últims anys, és interessant perquè es poden observar algunes 

espècies de la vegetació típica del bosc de ribera.  

Per últim, la Riera de Llitrà (fitxa 89) ha estat recollida com element patrimonial 

dintre d’aquesta tipologia perquè configura un espai molt destacable des del punt 

de vista natural, ja que es poden trobar comunitats vegetals pròpies del bosc de 
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ribera, alberedes i alzinars en un estat de desenvolupament important en 

comparança amb el seu entorn immediat.  

Malgrat no haver estat catalogat en una fitxa, perquè la seva ubicació no és 

puntual sinó que es dóna pràcticament a tot el municipi (encara que és 

especialment destacable la part sud del municipi), és important constatar el valor 

paisatgístic que Santa Margarida i els Monjos té com a resultat del conreu vitícola 

del seu territori. I és que la cultura es plasma també en les creacions de l’home 

sobre el territori, en les seves formes d’assentament configurades històricament. El 

territori on són patents les empremtes de l’activitat humana és també patrimoni 

cultural per excel·lència, per això el paisatge d’una part important de Santa Margarida 

i els Monjos sintetitza la forma que una comunitat ha donat a la seva terra. El 

paisatge natural és cultural des d’aquest punt de vista. Part del paisatge natural de 

Santa Margarida i els Monjos és en la seva part més humanitzada, cultura del vi. 

 

2.8.5.2. Espècimens botànics singulars: Aquesta tipologia la conformen cinc 

elements que recullen els tres pins (fitxa 116), espai que conforma una unitat 

aïllada amb dos exemplars (tot i el nom de l lloc) de pins de mida considerables i 

d’un valor simbòlic per la població; els plàtans de les Masses (fitxa 115), un 

conjunt d’arbres d’aquesta espècies certament monumentals; les oliveres de Cal 

Rubió (fitxa 114), les oliveres de l’Avgda. de Catalunya (fitxa 113) i l’alzina de Ca 

l’Ambornar (fitxa 112), que han estat fitxades pel seu valor històric (es tracta 

d’arbres centenaris). 

 
Plàtans de les Masses 
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3. RESUM GRÀFIC  
 
Per concloure l’anàlisi global assenyalem a continuació alguns dels resultats més 

destacats mitjançant algunes gràfiques. 

 

ÀMBITS DE PATRIMONI

61%
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4%

13%

17%

Patrimoni immoble

Patrimoni moble

Patrimoni documental

Patrimoni immaterial

Patrimoni natural

 
 
 
En aquesta primera gràfica podem observar que la majoria d’elements patrimonials 

fitxats corresponen a l’àmbit del patrimoni immoble. En segon terme queda l’àmbit del 

patrimoni natural. Aquests dos àmbits representen un 81 % del total dels elements. 

Aquest resultat posa de manifest la importància quantitativa que tenen al municipi els 

edificis i les masies d’interès patrimonial, juntament als jaciments arqueològics.  
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TIPOLOGIA DEL PATRIMONI
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La gràfica superior ens mostra que la majoria d’elements es troben dins de dos tipologies: els 

edificis (29 %) i els jaciments arqueològics (19 %).  Si a més hi sumem els elements 

arquitectònics (7 %) i les zones d’interès natural (13 %), observem que el 68 % del total 

d’elements estan englobats en tan sols quatre de les quinze tipologies patrimonials detectades a 

Santa Margarida i els Monjos.  

 

Cal tenir en compte dos factors que són importants a l’hora de valorar el patrimoni i l’ús 

que se’n pugui fer. En primer lloc, la titularitat, o propietat de l’element o de l’espai en 

que s’ubica. Per això mostrem la següent gràfica: 

TITULARITAT DEL PATRIMONI

59%

41%
Privada
Pública

 
 

En aquesta gràfica s’observa que la majoria d’elements són de titularitat privada, tot i 

que els que tenen titularitat pública presenten un resultat quantitatiu no massa allunyat 

dels primers. Que el 41% dels elements siguin de titularitat pública, és d’entrada, una 
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dada significativa per plantejar-se un possible aprofitament d’aquests elements en 

l’àmbit del desenvolupament cultural municipal.   

 

Un exemple és l’adquisició per part de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

de la Masia de Mas Catarro, el Molí del Foix i la recent adquisició del Castell - convent 

de Penyafort, tots tres per a ser destinats a usos socials i culturals. De la mateixa 

manera, altres equipaments municipals estan repartits entre l’Antic Ajuntament i Ca 

l’Antich.  

 

Juntament amb la titularitat, l’estat de conservació és fonamental per a poder elaborar 

un pla de viabilitat per l’aprofitament dels recursos patrimonials.  

 

A la següent gràfica hi hem exclòs els elements del patrimoni immaterial.  

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ
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45%

17%

Bò
Regular
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Les dades presentades indiquen que hi ha molts elements fitxats en bon estat per ser 

utilitzats o que no estan irreversiblement danyats. Ara bé s’ha d’anar alerta amb els 

que es troben en estat de conservació regular, ja que si no es sotmeten a algun tipus 

d’actuació de restauració, estudi o condicionament poden esdevenir elements 

patrimonials irrecuperables, com molts que s’han perdut sense deixar rastre, o d’altres 

que tan sols ens queda el record. 
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Respecte als edificis i conjunts arquitectònics cal tenir present el lamentable estat de 

conservació d’algunes de les masies més interessants, tant des d’un punt de vista 

històric com arquitectònic. 

 

Amb aquest motiu hem elaborat les següents gràfiques que ens demostren que els 

edificis i conjunts arquitectònics situats dins els nuclis urbans presenten un molt millor 

estat de conservació que els que es troben disseminats pel municipi i que, el fenomen 

de concentració de població a la zona nord del municipi ha suposat un abandonament 

per part dels propietaris d’algunes de les masies esmentades. La següent gràfica 

permet constatar com aquestes tipologia d’element es troben més o menys igualment 

repartides entres nuclis urbans o aïllades al territori. 
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Les dues gràfiques següents indiquen l’estat de conservació dels edificis i dels 

conjunts arquitectònics fitxats. La primera gràfica es refereix als edificis i conjunts 

dispersos i la segona als mateixos elements, però localitzats dins nuclis urbans.  
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La conclusió que es desprèn de les dues gràfiques és evident: la majoria dels edificis i 

conjunts arquitectònics que es troben en un estat de conservació regular o dolent es 

localitzen fora dels nuclis urbans. En aquests espais, els mateixos elements estan en 

bon estat de conservació.  
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4. RESULTAT DE L’INVENTARI. LLISTAT DELS ELEMENTS PATRIMONIALS. 

L’inventari consta de 120 fitxes. En les pàgines següents apareixen els llistat dels 

elements inventariats. La primera llista està ordenada atenent a l’àmbit i la tipologia 

de l’element fitxat, la segona per ordre numèric tal i com apareixen a la base de 

dades. 

 
 



 
 

ELEMENTS NO FITXATS 
 
 

Àmbit Tipologia Nom Descripció raó no inclusió
1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Mas Petit Masia de petites dimensions situada prop del 
torrent. Deshabitada i en mal estat. 

Poc interès arquitectònic i 
històric. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici La Casa Gran Edifici del nucli dels Monjos que hauria estat 
l'origen del nucli. Associat al Molí del Macià o 
Molí del Foix. Tenia un escut d'armes sobre el 
portal. Enderrocat als anys 80 del segle XX per 
fer més ampla la n-340. 

Desaparegut totalment. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Hostal dels Monjos Edifici a 100 m de la Casa Gran, a l'esquerra 
del Foix. Enderrocat al 1945-46 per a construir-
hi l'actual Casa de la Vila. 

Desaparegut totalment. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Cal Magí Masia de petites dimensions, habitada i 
rehabilitada recentment. 

Poc interès arquitectònic i 
històric. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Cal Noi del Ballestar Masia de reduïdes dimensions històricament 
fundada per un membre de la família dels 
Ballestar, d'aquí el seu nom. 

Poc interès arquitectònic i 
històric. 
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1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Cal Vicenç Masia de petites dimensions, d'arquitectura 
senzilla i moderna. 

Poc interès arquitectònic. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Mas Granell Casa de planta baixa i un pis, construïda als 
anys 40 del segle XX. 

Poc interès arquitectònic. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Cal Rossell Masia de grans dimensions propera a la 
carretera de la cantera de la cimentera, a l'altra 
banda del torrent, davant de la Torreta. 
Enrunada totalment. Només queden restes de 
materials constructius. Al 1985 es conservava  

Enrunada totalment. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Les Vinyes Masia de possible construcció al segle XVIII, 
cos quadrangular central i cossos annexes. 

Poc interès arquitectònic. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Cal Casals Casa habitada, d'estil eclèctic d'inicis de segle 
XX. 

Poc interès arquitectònic. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Mas Santacana Casa de planta baixa i pis, amb dos portals 
d'arc rebaixat i un balcó al centre del pis. 

Poc interès arquitectònic. 
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1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici La Tallada Masia prop de la Ràpita de línia senzilla amb 
teulada a dues aigües i cossos annexes. 

Poc interès arquitectònic. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Mas Gervasi Masia senzilla aïllada d'arquitectura molt 
simple. 

Poc interès arquitectònic. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Can Riera Grup de cases situades prop de la barriada de 
Cal Claramunt, a un meandre del Foix. 

Construcció moderna, poc 
interès arquitectònic. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Cal Pagès de 
Bellavista 

Masia convertida en restaurant fa poc temps. 
Cos rectangular allargat i annex que li. Planta 
en L amb un baluard tancat. 

Poc interès arquitectònic. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Molí del Mascaró / 
molí de cal Gat / de 
la Riba 

No en queda res, està integrat en una petita 
masia habitada, a l'esquerra del Foix. 

No en queden restes, tan 
sols la notícia de la 
ubicació. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.1 edifici Can Brugal Masia. L'únic element destacable és una petita 
finestra de pedra amb una petita motllura. 

Poc interès arquitectònic. 
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1 
Patrimoni 
immoble 

1.3 element 
arquitectòni
c 

Sínia del polígon de 
la Casa Nova 

Sínia entre la nau "Roca" i el pont de 
l'autopista. Conserva part del mecanisme, del 
pou encara s'extreu aigua amb bomba 
mecànica que ha alterat el mecanisme. Entorn 
degradat.

Mal estat de conservació. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.3 element 
arquitectòni
c 

Sínia del camí de les 
Masses 

Sínia parcialment desmuntada amb brocal i cos 
de maó manual i mecanisme de ferro conservat 
en part. Al costat mateix de la via fèrria, els 
propietaris de l'hort on es troba encara treuen 
aigua.

Mal estat de conservació. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.4 
jaciment 

La Riera Localitzat entre els Monjos i les Masuques, en 
obrir una rasa prop de la carretera de la 
Llacuneta: s'hi localitzà la fonamentació de 
dues habitacions. S'hi trobà ceràmica 
campaniana i una moneda. Cronologia ibèrica -

Desaparegut, no localitzat 
amb exactitud. 

1 
Patrimoni 
immoble 

1.5 obra 
civil 

Camp d'aviació dels 
Monjos 

Aeròdrom construït durant la Guerra Civil 
Espanyola per a ús de l'exèrcit republicà en 
l'ofensiva de l'Ebre. Terraplanament on s'ubica 
l'Avda. Cal Rubió i el polígon de la Casa Nova. 
S'hi varen associar varis refugis antiaeris.

Desaparegut, s'hi ha 
urbanitzat. 

2 
Patrimoni 
moble 

2.1 
col·lecció 

Eines agrícoles 
dipositades al Museu 
de Vilafranca 

Col·lecció d'eines agrícoles: algunes aixades i 
fangues. 

Escàs interès etnològic. 
Peces comunes. 

4 
Patrimoni 
immaterial

4.2 tradició 
oral 

Llegenda dels 
gegants Mohamet i 
Mariona 

Llegenda que tracta d’un noi musulmà 
enamorat d'una noia cristiana en temps 
medievals. Aconsegueixen viure en pau. Origen 
dels gegants de la Ràpita. 

Llegenda contemporània 
relacionada amb els 
gegants. 
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5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font del Pont de la 
Múnia 

Font a peu de riera desapareguda per les 
rierades i tapada per la sedimentació i la brolla.

No conservada, 
desapareguda. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font del Tom Savi Font propera al pont de la Múnia. Totalment 
colgada pel sediment i la vegetació, 
il·localitzable. 

Desapareguda. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font de la Resclosa Font que hi havia al Foix prop del camí de la 
masia de les Masses, a pocs metres de la font 
Febrosa. Es conserva part d'un canal de rec 
que li donava nom. 

Desapareguda. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font dels Pinsals Font a la llera de la riera de Matarrectors. Desapareguda. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font de Mas 
Castellar 

Font que hauria estat situada prop de la masia 
de Mas Castellar i que actualment es troba 
desapareguda. 

No localitzada per la brolla 
i les esllavissades. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font de la Massana o 
de la Riba 

Antic lloc de trobada dels veïns de la zona, 
també utilitzada per al rec. A la llera del Foix, 
entra el pont de l'autopista i el de la variant de 
la n-340. Està desapareguda i seca. Alguns 
veïns la volen recuperar. 

Seca i soterrada. 
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5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font de les Masses Font situada al peu del riu Foix al seu pas per la 
masia que li dona nom. 

Desapareguda dins el riu. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font dels Forns Situada al camí que va a la pedrera de la 
fàbrica de ciment, al marge dret, en una mina 
tancada amb una porta de ferro. Pel costat de 
la rasa de la cantera hi raja aigua. 

Integrada dins les 
instal·lacions de la 
pedrera, contaminada. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font de la Bassa de 
l'Aixelà 

Font amb bassa que estava ubicada prop del 
pont de la n-340 al nord est del nucli dels 
Monjos, a la llera del Foix. 

Desapareguda. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font del Sal i Pebre Font propera a cal Noi del Ballestar, al costat 
d'un gual del Foix. Actualment està canalitzat el 
seu flux per a l’ús domèstic i la font no presenta 
evidències constructives. Totalment colgada 
per la vegetació.

Integrada dins la xarxa 
d'aigua potable. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font de Cal Vicari Colgada per la vegetació. Entorn impracticable. Desapareguda. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font del Torrent ce 
Sant Llorenç 

Totalment envaïda per la vegetació. A peu de 
riera. Entorn impracticable. 

Desapareguda. 
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5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font dels Plataners 
del torrent de Sant 
Llorenç 

Font a peu de torrent, envoltada de plataners 
de grans dimensions. 

Zona inaccessible per la 
gran quantitat d’esbarzers 
i brolla. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font de Mas Petit Font a peu de torrent, molt a prop de la sínia de 
Mas Petit. 

Desapareguda. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font del Cementiri Font propera a l'església de Santa Margarida, a 
la llera del torrent que passa pel costat de la 
carretera de la cantera de la cimentera. 
Actualment canalitzada per a ús agropecuari. 

Integrada dins la xarxa 
d'aigua potable. 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font del Llorer La riera al peu de la qual es troba està colgada 
de sediment i envaïda per la vegetació. Just 
davant dels antics forns de ciment, al costat de 
la font hi ha una zona de “picnic”. 

Desapareguda, es podria 
aprofitar la zona 
desbrossada i la zona dels 
antics forns 

5 
Patrimoni 
natural 

5.1 zona 
d'interès 

Font de la Teula Font a peu del Foix al seu pas per la partida de 
la Teula, on actualment hi ha un taller de 
reparació de camions. A pocs metres del pont 
de la Uniland. Al camí de les Masses. 

Desapareguda entre la 
brolla i la sedimentació. 
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