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1. FITXA TÈCNICA 

 

 
 

Nom del projecte 
 
 

Mapa del Patrimoni Cultural 

 
 

Municipi i comarca 
 
 

Santa Maria de Martorelles, Vallès Oriental 

 
 

Promoció i finançament 
 
 

Oficina del Patrimoni Cultural (Diputació de Barcelona) 
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles 

 
 

Realització 
 
 

Adriana Geladó Prat 

 
 

Dates d’execució 
 
 

Octubre-març 2016 

 
 

Nombre total 
d’elements inventariats 

 
 

150 
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2. AGRAÏMENTS 

 

Aquest treball no hagués estat possible sense l’ajuda d’un seguit de persones i institucions 
a qui volem agrair la seva col·laboració. 

 

En primer lloc volem agrair la bona predisposició de tot l’equip humà de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Martorelles, en especial als srs. Anna Torrero i Òscar Costa. La seva 

col·laboració en la tramesa de la documentació necessària per a la realització de la feina 

de camp ha estat clau per al desenvolupament del projecte. 

 

Volem també agrair l’ajuda del personal de la Biblioteca de can Pedrals de Granollers, per 

la col·laboració en la recerca documental, així com a la biblioteca Montserrat Roig de 

Martortelles. També al Sr. Xavier Pérez, de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, per 

l’assessorament donat; a la Sra. Gràcia Pedrosa, de l’Arxiu Municipal de Martorelles; al Sr. 

Toni Marí, del Parc de la Serralada Litoral, per la seva implicació en el projecte; i al Sr. 

Jordi Nogués, del Servei d’Atenció als Museus (SAM) de Girona, per la facilitat mostrada i 
l’entesa rebuda. També agrair la inestimable ajuda d’en Joan Recasens, de l’ajuntament 
de Barcelona, per haver-nos obert les portes de la masia de can Girona. 

 

Una menció especial pels srs. Josep Marín, Àngel Tuxuera, Joan Sanjuan, Roger Candela i 

Montserrat Egea per la seva inestimable ajuda i dedicació personal, sense les quals no 

hagués estat possible obtenir determinades informacions o localitzar alguns dels elements 

inclosos al Mapa. També agrair la bona predisposició del Sr. Josep Maria Blanch, de Mollet 

del Vallès, i de la Sra. Maria Lluïsa Torrents, de Sant Fost de Campsentelles, per haver-nos 

obert les portes de casa seva. Agraïments també per a mossèn Esteve Sanz, administrador 

de la parròquia de Santa Maria de Martorelles, i als majordoms de la mateixa Carme i 

Josep, per haver-nos obert les portes del temple i proporcionar-nos tota la informació 

necessària per a l’elaboració del projecte. 

 

I per últim, però no menys important, agrair la bona predisposició, ajuda i amabilitat de 

tots els veïns de Santa Maria de Martorelles, sense els quals aquest projecte no s’hagués 
portat a terme. 
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3. MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

Els Mapes del Patrimoni Cultural són unes eines indispensables pel coneixement del 

patrimoni d’un municipi, facilitant alhora el seu acostament a la ciutadania. 
 

L’elaboració del Mapa del Patrimoni Cultural de Santa Maria de Martorelles fou un encàrrec 

de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a partir de la petició 

formulada per l’ajuntament del municipi.  
 

Les tasques que s’han hagut d’executar i lliurar han estat les següents: 
 

 Recollida exhaustiva dels elements que defineixen el municipi i la seva herència 

cultural i natural. 

 Recerca d’informació històrica relacionada amb aquests elements, així com 
elaboració d’una descripció acurada dels mateixos. 

 Inclusió dels béns protegits pel planejament urbanístic municipal. 

 Documentació gràfica dels elements físics mitjançant fotografies en suport digital. 

 Utilització del recurs informàtic i la documentació cedida per l’Oficina de Patrimoni 
Cultural per traspassar les dades obtingudes durant les tasques de recopilació 

d’informació i treball de camp. 

 Elaboració d’una memòria final que reculli les característiques que han condicionat 

l’elaboració del projecte, i els suggeriments i propostes per a la gestió del 
patrimoni cultural documentat.  

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Metodologia de treball 

 

L’elaboració d’un Mapa del Patrimoni Cultural segueix una sèrie de pautes establertes per 

l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que es poden sintetitzar en 
tres fases distintes:  
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 Treballs de documentació. 

 Treball de camp. 

 Treball de gabinet. 

 

4.1.1. Treballs de documentació 

 

La fase prèvia de recollida d’informació és un pas fonamental per establir una primera 
radiografia de conjunt del patrimoni cultural del municipi objecte d’estudi. Aquesta fase 
permet definir prioritats i planificar els treballs de gabinet i de camp, que s’han de portar a 

terme en segon lloc. La consulta de diferents biblioteques, arxius i organismes oficials ha 

permès recopilar tot un seguit d’informació, mitjançant la que s’ha confeccionat una llista 
prèvia de possibles elements a inventariar.  

 

El primer pas ha estat la consulta dels inventaris elaborats per la Generalitat de Catalunya. 

En primer lloc s’ha consultat l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA) i 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (CC.AA), a través de la 

consulta telemàtica mitjançant el sistema e-GIPCI del Departament de Cultura. També 

s’ha realitzat la consulta de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), de 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) i del Catàleg del Patrimoni Festiu 

de Catalunya, sense obtenir cap informació destacable en aquests darrers tres casos. 

Tampoc s’han obtingut resultats del web del Memorial Democràtic (Mapa de les Fosses 

Comunes de la Guerra Civil i el Cens de Simbologia Franquista de Catalunya). Del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’ha fet consulta 
del Mapa de municipis amb camins ramaders, sense obtenir cap dada aprofitable. Per 

últim, del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha consultat l’Inventari d’Espais 
d’Interès Geològic de Catalunya, sense resultats, i l’Inventari d’Arbres Monumentals i 
d’interès local i comarcal de Catalunya. Finalment, del Parc de la Serralada Litoral s’ha 
consultat l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Serralada Litoral, el Pla especial de 

protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs i un projecte de 

restauració de fonts al Parc Natural de la Serralada Litoral, datat el setembre de 2015.  
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A nivell local, cal mencionar la consulta del planejament urbanístic vigent del municipi, 

consistent en el Text refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Santa Maria de 
Martorelles, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 30 de 
març de 2006. També s’ha consultat el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa 
Maria de Martorelles, en fase d’aprovació definitiva en l’actualitat. En relació al patrimoni 
cultural del municipi, cal mencionar que aquest document inclou el Catàleg de béns 

protegits i el Catàleg de Masies i Cases rurals. 

 

Cal indicar també que l’ajuntament del municipi ens va facilitar tota la informació de la que 
disposava referent al seu patrimoni cultural. En aquest sentit es va poder consultar un 

inventari dels documents existents a l’arxiu municipal, elaborat per la secretària accidental 

Sra. Montserrat Fernández Rivera i datat el 29 de març de l’any 2006. També es va tenir 

accés al Catàleg de camins municipals de Santa Maria de Martorelles, elaborat per l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, al Pla Especial Urbanístic de can 

Girona, elaborat per l’Ajuntament de Barcelona, i a l’inventari de Mines municipals, 
redactat pel propi ajuntament de Santa Maria de Martorelles.  

 

En relació als arxius, i al marge de la consulta del fons de l’Arxiu Municipal de Santa Maria 
de Martorelles, cal dir que també es van consultar i documentar altres fons que tenien 

relació amb el municipi objecte d’estudi. En concret es va fer un buidatge del fons de 
l’Arxiu Municipal de Martorelles (AMM), del fons de l’Arxiu Josep Maria Cuyàs (AJMC) del 
Museu de Badalona, de la part de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Martorelles dipositat 
a la mateixa església i també del que es troba custodiat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona 

(ADB). Pel que fa a la consulta de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (ACVO), cal dir que 

va proporcionar una bona quantitat d’informació referent al municipi dipositada en altres 
arxius de la província de Barcelona. Tota aquesta documentació ha estat recollida en fitxes 

individuals i s’ha inclòs a la base de dades de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona. 

 

La recerca bibliogràfica ha estat el més extensa possible. En primer lloc es va fer un 

buidatge general de tots els números del Butlletí Informatiu Municipal Dalt la vall, editat 

pel consistori des del mes de març de l’any 2013. Posteriorment, es procedí a la 
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localització de les obres de consulta general com són l’Arxiu Gavin, la Catalunya Romànica 

(GEC), Els Castells Catalans de l’editor Dalmau, el Costumari Català de Joan Amades i el 

Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines, així com 

l’Onomasticon Cataloniae del mateix autor. I finalment, també es consultaren algunes de 

les publicacions de referència local, com la revista Notes de Mollet del Vallès, la revista 

Lauro del Museu de Granollers i la revista Campsentelles de Sant Fost. També cal 

mencionar el buidatge elaborat dels tres volums de la Martorelles, històrica i llegendària de 

l’autor martorellenc Jaume Sindreu. 

 

Per altra banda, també es va elaborar una consulta de la Base de dades bibliogràfica 

d’història local de Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant la qual 

es van localitzar diverses publicacions i articles relacionats amb el patrimoni cultural del 

municipi. Posteriorment, bona part d’aquesta documentació es va poder consultar a la 

Biblioteca Can Pedrals de Granollers i a la Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles, entre 

d’altres. També cal destacar la consulta del fons de la Biblioteca de Catalunya de 

Barcelona, del que es van extreure còpies de dos pergamins medievals relacionats amb el 

municipi. Per últim, cal fer referència a la consulta realitzada a l’associació dels Amics dels 
Goigs, que ens va proporcionar tres il·lustracions de diferent època dels goigs relacionats 

amb l’església parroquial de Santa Maria de Martorelles. 

 

Finalment, per veure la bibliografia completa consultada per a l’elaboració del Mapa del 

Patrimoni Cultural de Santa Maria de Martorelles, cal veure l’apartat 9 de la present 

memòria, on també es referencien les pàgines web consultades. 

 

 

4.1.2. Treball de camp 

 

El treball de camp ha consistit en la visita in situ de cadascun dels elements inventariats, 

per tal de fer un reconeixement del terreny i poder-los documentar gràficament. 

Prèviament a la sortida a camp, tots els elements possibles es van localitzar damunt la 

cartografia corresponent, extreta dels webs de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i 
del Sistema d’Informació Territorial Municipal de la Diputació de Barcelona (SITMUN). 
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L’objectiu era, primerament, localitzar els elements amb l’ajuda d’aquesta documentació 
cartogràfica. Un cop localitzats es prenien les seves coordenades mitjançant els equips de 

posicionament (GPS), tot i que només en els casos en que això fos necessari i segons les 

característiques particulars de cadascun. Així mateix, durant la visita a l’element s’han 
recollit les dades descriptives necessàries per a l’elaboració de la fitxa, així com d’altres 
informacions que resultessin rellevants per a la delimitació i descripció dels béns (entorn 

del bé, estructures auxiliars, dades sense especificar procedents d’informació oral...). 
 

En general, les característiques orogràfiques i geogràfiques del territori no han condicionat 

de manera negativa el treball de camp, tot i que una part dels elements inclosos al 

projecte es troben actualment quasi oblidats entre la vegetació, a l’interior dels boscos i de 
les zones més frondoses. Aquest fet ha provocat que alguns elements que havien estat 

inclosos en el llistat inicial no s’hagin pogut localitzar durant la fase de treball de camp. 
Tot i això, la col·laboració dels veïns del terme ha facilitat enormement les tasques de 

localització i ha permès tenir contacte directe amb persones coneixedores del territori i de 

la història del municipi. En d’altres casos, segons les indicacions rebudes per part dels 
veïns, s’ha pogut arribar als elements fàcilment, tot i que en determinades zones ha calgut 
la utilització d’un vehicle tot terreny. En aquest sentit, cal agrair la col·laboració del Sr. 

Josep Marín, que posà a disposició del projecte el seu propi vehicle. 

 

Per últim, en relació a la feina de camp, cal mencionar les visites efectuades a les 

col·leccions privades de materials relacionats amb el patrimoni cultural del municipi, i que 

es troben fora del seu terme municipal. En concret parlem de la imatge de Santa Eulàlia 

de can Matons, ubicada a Sant Fost de Campsentelles en l’actualitat, i de la col·lecció de 
materials de Castellruf, a Mollet del Vallès. 

 

 

4.1.3. Treball de gabinet 

 

Amb la feina de camp finalitzada, les dades recollides han estat processades i contrastades 

amb les informacions obtingudes durant la fase de documentació prèvia, per tal 
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d’identificar possibles mancances i realitzar les actualitzacions oportunes, en aquells béns 

que s’hagin vist afectats per canvis recents.  
 

El tractament de les dades s’ha fet a través del programari facilitat per l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, consistent en una base de dades 

programada en MS Access 2000, composada de fitxes identificatives individuals per cada 

element inventariat. 

 

Pràcticament tota la documentació prèvia ha estat utilitzada en el procés d’elaboració de 
les fitxes. També s’han inclòs les fonts orals provinents de cadascun dels veïns que s’han 
visitat i que amablement ens han atès, ja que tots ells han contribuït a la documentació i 

l’obtenció d’informació dels elements. Alhora, per complimentar els camps de Propietari i 

UTM de cada fitxa, s’ha consultat el Sistema d’Informació Territorial Municipal de la 

Diputació de Barcelona (SITMUN), d’on s’han extret les dades cadastrals i la posició geo 

referenciada per aquells elements que prèviament ja tenien representació cartogràfica. 

A mesura que s’anava completant la base de dades amb la informació obtinguda, es va 

anar creant un llistat amb els elements no localitzats i les incidències sorgides durant les 

tasques de camp. Per consultar aquest llistat, cal veure l’apartat 6.3 d’aquesta memòria. 
Al marge de la base de dades, de cada element inventariat s’ha elaborat un arxiu 
fotogràfic força complert, que il·lustra perfectament les condicions individuals de cada un 

d’ells. Les fotografies seran adjuntades en format digital a l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona. 

 

 

4.2. Explicació de la fitxa 

 

El model de fitxa utilitzat és el que ha proporcionat l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, que tal i com s’ha indicat forma part d’una base de dades 
programada en MS Access 2000. Aquest model conté les següents dades per a cada 

element: Número de Fitxa; Codi; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Referència 

cadastral/Nom i adreça del propietari; Tipologia; Ús Actual; Descripció; Observacions; 

Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; Emplaçament; Coordenades UTM; 



11 

 

Altitud; Accés; Número de negatiu; Fitxes associades; Historia; Bibliografia; Protecció; 

Núm. Inventari Generalitat; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; Mapa; 

i fins a tres Fotografies. En el Plec de prescripcions tècniques per a la realització de Mapes 

del Patrimoni Cultural (versió 2013) es detalla com omplir els camps mencionats. Cal dir 

que hi ha una sèrie de camps en que el contingut està preestablert per l’Oficina de 
Patrimoni Cultural. A continuació s’adjunta l’esquema bàsic per a complimentar aquests 
camps: 

 

ÀMBIT     CODI / TIPOLOGIA 

 

1.-Patrimoni immoble     1.1. Edificis 

1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics. 

1.4. Jaciments arqueològics 

1.5. Obra civil 

 

2.-Patrimoni moble     2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

 

3.-Patrimoni documental    3.1. Fons d’imatges 
3.2. Fons documentals 

3.3. Fons bibliogràfics 

 

4.-Patrimoni immaterial    4.1. Manifestacions festives 

4.2. Tècniques artesanals 

4.3. Tradició oral 

4.4. Música i dansa 

4.5. Costumari 

 

5.-Patrimoni de medi natural    5.1. Zones d’interès 
5.2. Espècimens botànics singulars 
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4.3. Criteris de selecció 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, durant el treball previ de documentació es va redactar 
el llistat d’elements patrimonials de rellevància pel terme de Santa Maria de Martorelles. 

Aquesta llista s’ha mantingut oberta durant tot el projecte per poder afegir aquells 
elements d’última hora que han anat sorgint, i que calia inventariar i incloure al Mapa.  
 

En aquest sentit és bàsic recordar que es tracta d’un projecte que mai queda tancat, sinó 

que es manté obert per tal d’incloure qualsevol aportació que contribueixi a la millora i 
enriquiment de les dades, en funció de les noves investigacions que es van duent a terme. 

Durant la confecció de la llista s’ha tingut clar l’objectiu de reunir el màxim nombre 
d’elements identificadors del terme, incloent tot allò que podia tenir un valor patrimonial 
històric o identificatiu pel municipi. En cap cas s’han inclòs tots els elements detectats, 

sinó que s’ha fet una selecció basada en els següents criteris: 
 

 S’han inclòs a la llista tots aquells elements que prèviament havien estat compilats 
en d’altres inventaris consultats. En el cas de Santa Maria de Martorelles es tracta 

sobretot de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i de l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, així com de l’Inventari 
del Patrimoni Arqueològic de la Serralada Litoral. 

 

 Els elements que formen part del Catàleg de béns a protegir i del Catàleg de 

masies i cases rurals, tot i que aquests documents estan inclosos dins del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Martorelles, que en l’actualitat 
es troba en fase d’aprovació definitiva. 
 

 Els elements mobles, immobles o naturals destacables per la seva singularitat 

històrica, artística, etnològica, identitària o simbòlica. 

 
 Els fons documentals detectats tant al municipi com fora dels seus límits. 
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Fig. 1. Mapa topogràfic de Santa Maria de Martorelles, Institut Cartogràfic de Catalunya, E: 1/ 50000. 

 Les manifestacions festives pròpies del terme municipal i tots aquells elements que 

conformen el patrimoni immaterial identitari de la població. 

 

En darrer terme cal especificar que alguns dels elements que en un principi s’havien 
incorporat al llistat, finalment han estat descartats tant per la seva poca rellevància i 

entitat com per la seva ubicació geogràfica, al demostrar-se que no estaven emplaçats 

dins del terme municipal de Santa Maria de Martorelles. 

 

 

5. MARC TERRITORIAL 

 

5.1. Marc geogràfic i geològic  

 

El municipi de Santa Maria de Martorelles està situat a l’extrem sud-oest de la comarca del 

Vallès Oriental. De fet forma part de la subcomarca popular del Baix Vallès. El seu terme 

compta amb una extensió de 4,48 km2 i limita administrativament amb sis municipis 

distribuïts entre les comarques del Vallès Oriental i el Maresme. Al nord-oest amb el terme 

de Martorelles, al nord-est amb Montornès del Vallès, a l’oest amb Sant Fost de 
Campsentelles, a l’est amb Vallromanes, al sud-est amb Alella i al sud amb Tiana. Es situa 

a la vessant nord de la Serralada Litoral i presenta un territori bàsicament accidentat estès 

des del turó d’en Galzeran (485 m), situat en el límit meridional del terme, fins al coll de la 

Font d’en Gurri, a l’extrem nord oriental. 
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El terme comprèn el poble de Santa Maria de Martorelles (cap de municipi), antigament 

conegut com a Martorelles de Dalt, i el barri o nucli del Colomer, unit amb la població de 

Martorelles. La principal via d’accés al municipi és la carretera BV-5006, que neix a 

l’encreuament amb la carretera B-500 dins del terme de Martorelles i mor dins del nucli 

urbà de Santa Maria de Martorelles. A nivell de comunicacions, el municipi està situat a 

uns 25 km de Barcelona i a uns 14 km de Granollers, capital de la comarca, i molt proper 

a les grans infraestructures viàries com l’autopista AP-7, l’autovia C-17 i la C-33, així com a 

la línia de rodalies del ferrocarril. 

 

L’orografia del municipi és força muntanyosa en la banda sud del seu terme, amb un 

territori de relleu accidentat en bona part inclòs dins dels límits del Parc de la Serralada 

Litoral. El punt més elevat correspon, com hem vist, al turó d’en Galzeran, un dels punts 
més elevats de la Serralada Litoral i limítrof amb les poblacions d’Alella i Tiana. Per contra, 

les cotes més baixes del terme es localitzen prop del límit municipal amb la població de 

Martorelles. Es tracta del torrent que ve de la font de Baix i de la font Sunyera (100 m). Hi 

ha altres relleus destacables dins del terme de Santa Maria de Martorelles com són el turó 

de Castellruf (459 m), el coll d’Olleta, límit nord-oest amb Martorelles, o el turó de Moreau 

(253 m), al bell mig del terme municipal. La zona urbana del terme està dividida en dues 

branques allargassades: el barri o nucli del Colomer, limítrof amb el terme municipal de 

Martorelles, i el nucli urbà pròpiament dit (181 m). Cal incloure també, tot i que la 

població està més disseminada, el carrer del camí de can Girona en direcció sud des de 

l’anterior població. 
 

Geològicament, el terme es caracteritza per la presència de granodiorites força 

homogènies, amb una textura granular i constituïdes per plagiòclasi (mineral 

predominant), quars, feldspat potàssic i biotita. Les granodiorites són roques ígnies 

plutòniques del grup dels granits, de composició àcida i color gris més o menys fosc. 

Aquest tipus de pedra és característica de les serralades hercinianes, originades dins del 

Paleozoic. En concret, l’hercinià és un cicle orogènic iniciat en el Devonià superior, amb la 

fase bretònica, i acabat al final del Permià superior, amb la fase pfàlzica. Cal destacar que 

la pràctica totalitat del terme presenta el mateix registre geològic, amb afloraments de la 
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mateixa roca en determinats punts. Aquests fet està estretament relacionat amb 

l’explotació de les diverses pedreres que es documenten dins del terme municipal de Santa 

Maria de Martorelles. 

 

Hidrogràficament, el terme està ben regat per diversos sots i torrents que desemboquen 

als dos cabals principals que travessen el terme, el torrent de can Gurri i el de la font 

Sunyera. Destaca entre aquests torrents més secundaris la Torrentera, que neix a l’extrem 
nord-oriental del nucli urbà i enllaça amb el torrent que ve de can Girona. Juntament amb 

el torrent que ve de la font de Baix, ambdós cabals conformen el torrent de can Sunyer, 

que marxa en direcció al terme municipal de Martorelles. És important destacar que 

depenent de la part del terme municipal, els mateixos torrents principals adopten noms 

diferents. La gran quantitat de fonts documentades dins del terme municipal és un altre 

símptoma de l’abundant presència d’aigua al municipi, tot i que en l’actualitat moltes 

d’aquestes fonts han desaparegut o han quedat amagades sota l’abundant vegetació que 
cobreix bona part del terme. 

 

Pel que fa a la vegetació present al terme, cal dir que és del tipus mediterrani, amb 

abundància de boscos de pi blanc i alzinars en les zones més elevades. Els estrats 

arbustius estan dominats pel marfull (Viburnum tinus), l’arboç (Arbutus unedo) i el bruc 

(Erica arborea), sobretot en els alzinars. També destaquen, tot i que de manera residual, 

alguns exemplars de roure, entre els quals neixen els Llorerets (Daphne laureola) (veure 

fitxa núm. 31 del Mapa). Les vernedes, donat que són boscos de ribera, creixen prop de 

zones humides, a la vora dels torrents i les rieres, de la mateixa manera que els àlbers 

(veure fitxa núm. 114 del Mapa).  

 

Si ens fixem en la figura 2, observem a l’esquerra la distribució de la superfície arbrada 

comarcal, ocupada per les diferents espècies. La superfície corresponent a cada espècie 

s'ha determinat a partir del nombre d'estacions on l'espècie és dominant. En canvi, a la 

dreta observem el nombre de peus (en milers) de les diferents espècies. Les existències 

s'han determinat a partir de totes les estacions on és present l'espècie: 
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5.2. Població i activitat econòmica 

 

El primer recompte oficial relacionat amb la població del municipi és el fogatjament 

medieval de 1365-70, on s’assignen 26 focs a Santa Maria de Martorelles (Vinyals, 1984: 

28). Posteriorment, dins del fogatge de l’any 1553, el nombre de focs de la vila havia 

retrocedit fins els 22 (Lloret, 2010: 12). Ja en època moderna, en el cens parroquial de 

l’any 1626 elaborat pel mossèn Pau Querol, consta que hi havia 121 persones distribuïdes 

en les 17 cases que hi havia construïdes en aquell moment (Sindreu, 1985: cap. 4).  

 

Mitjançant els censos parroquials elaborats pels diferents rectors de la parròquia de Santa 

Maria de Martorelles, recopilats per l’autor martorellenc Jaume Sindreu, tenim dades del 
creixement poblacional de la vila en època moderna. Així cal dir que durant el segle XVIII, 

la població incrementa de 110 persones documentades l’any 1707 a 250 de l’any 1783. 
Amb l’arribada del segle XIX, la població de la zona continua incrementant, més si tenim 
en compte que cap a mitjans de la centúria la capitalitat del terme fou traslladada a la 

zona de baix (actual població de Martorelles). En relació als censos o llistes parroquials, cal 

dir que es tractava d’una informació fragmentada, donat que només abastaven persones 

“que tenen l’obligació de complir amb el precepte de la Comunió Pasqual” (Sindreu, 1990: 
cap. 33). Aquests censos es continuaren elaborant fins a principis del segle XX, quan foren 

substituïts pels padrons municipals, que ja aplegaven a tota la població. 

 

Fig. 2: Flora arbòria del Vallès Oriental. (S.I.G. del departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya) 
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El creixement poblacional més destacable es va produir a partir de la segregació dels 

termes de Santa Maria de Martorelles i Martorelles l’any 1927. A continuació es presenta 
una taula que reflecteix l’evolució demogràfica del municipi al llarg del segle XX i principis 
del segle XXI. La taula ha estat elaborada a partir de les dades publicades a l’Idescat 
(Institut d’Estadística de Catalunya), al web de l’Enciclopèdia Catalana i amb informacions 

extretes de la població de fet (1717-1981) i de la població de dret (1990-2014): 

 

ANY 1930 1936 1940 1950 1960 1970 1975 

Nº HAB. 342 453 381 299 383 410 403 

ANY 1981 1990 1991 1992 1994 1996 1998 

Nº HAB. 398 452 483 501 629 658 692 

ANY 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2015 

Nº HAB. 700 678 698 736 763 788 853 

 

Veient les dades aportades en aquest gràfic, queda clar que el significatiu augment de 

població no s’inicia fins a principis del segle XX. L’activitat econòmica experimentada a la 
vila al llarg d’aquesta centúria, representada sobretot per les activitats agrícoles, el cultiu 

de la vinya i el carboneig, va propiciar en forta mesura aquest augment. La plantació de 

vinyes i els cereals foren els principals conreus d’aquesta època, així com el cultiu de les 

cireres, que esdevingueren el producte estrella de la contrada cap a mitjans de la centúria.  

 

Entre les dècades dels anys 50 i 70 del segle XX, l’increment de la població també es deu, 
en part, a la instal·lació de la gran zona industrial a la població de Martorelles, que de 

retruc donava feina a diversos pobles i municipis de la rodalia.  

 

Posteriorment, a partir de la dècada dels anys 90, la població no para de créixer fins 

arribar als 853 habitants de principis del 2015. En l’actualitat, la major part de la població 

ocupada ho és a les industries dels pobles veïns. L’agricultura i les activitats agrícoles han 

esdevingut activitats residuals, tot i que el cultiu de la vinya ha estat restituït en gran part 

gràcies a la Denominació d’Origen Alella, representada al municipi pels cellers instal·lats a 

les masies de can Matons i can Roda. També perviuen els cultius d’hortalisses, en forma 
de petits hortets de propietat privada, i el cultiu d’arbres fruiters, amb les mateixes 
característiques que en el cas anterior. 
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5.3. Síntesi històrica 

 

Les primeres dades relacionades amb el municipi en les proporcionen les restes 

arqueològiques documentades tant als jaciments existents com en zones que no han estat 

excavades. En tot cas, les més antigues són el Dolmen de Castellruf (2200-1800 aC.) i el 

Menhir de Castellruf (5500-2200 aC.), datats entre el Neolític i el Calcolític (fitxes núm. 54 

i 55 del Mapa).  

 

En segon terme es documenten els jaciments adscrits al període ibèric. En concret es 

tracta dels poblats ibèrics del Turó de can Guillemí (segle V-I aC.) i de Castellruf (segle IV-

I aC.) (fitxes núm. 52 i 148 del Mapa). En aquest sentit cal especificar que durant les 

obres de construcció de l’actual carrer Anselm Clavé, cap als anys 1954-1955, també es 

van localitzar restes de ceràmica ibèrica i, fins i tot, restes d’un cos humà amb una fletxa 

clavada, que fou mutilat per les màquines excavadores i traslladat a la fossa comú del 

cementiri pels Sr. Àngel Cueto i pel doctor Tifón, amb el beneplàcit del mossèn del terme 

(Villanueva, 1994). De fet, segons les informacions orals del Sr. Josep Marín, durant les 

obres que es van anar fent pel nucli urbà anaven apareixent restes arqueològiques 

adscrites sobretot al període ibèric. En concret, sembla que es tractava de sitges 

colmatades i excavades al terreny natural, que es podrien correspondre amb un possible 

camp de sitges relacionat amb el poblat del Turó de can Guillemí (Ruestes, 2012: 161, 

571). Alhora, amb les obres de condicionament del clavegueram del municipi, també 

aparegueren diverses pedres de molí (carrer Anselm Clavé-carrer de la Font del Ca). Val la 

pena indicar que la documentació recopilada per l’historiador del Museu de Badalona 
Josep Maria Cuyàs i Tolosa, en relació a les troballes esporàdiques aparegudes dins del 

nucli urbà, és força útil per veure com es van anar succeint aquestes troballes. En aquest 

sentit, també cal fer referència a les possibles restes aparegudes durant les obres de 

construcció del nou ajuntament del municipi, l’any 1992. Tot i que les informacions són 
contradictòries, i que des del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya no tenen 

cap informació al respecte, sembla ser que van aparèixer restes humanes que 

probablement estaven relacionades amb l’església parroquial de Santa Maria (veure 
apartat 6.3. Elements no inventariats). 
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En darrer terme, amb una cronologia adscrita al període romà, l’arqueòleg granollerí Josep 
Estrada va documentar restes de ceràmica romana a prop del cementiri del terme. 

Aquestes restes foren datades entre el segle III aC. i el segle V dC (fitxa núm. 53 del 

Mapa). 

 

Ja des dels inicis de l’edat mitjana, el territori que en l’actualitat ocupen els municipis de 
Santa Maria de Martorelles i Martorelles presentava un petit nucli de població a redós de 

l’església de Santa Maria. La resta del territori estava ocupat per masies aïllades dedicades 

a l’explotació agrícola i forestal. La primera menció documental del territori és de l’any 
992. En ella ja es fa referència a dos topònims diferents, “Martorelles superiores” i 
“Martorelles subterior”. En una permuta de terres datada l’any 1005 ja es menciona 

l'església de Santa Maria com a parròquia. En aquest mateix document es torna a fer 

menció al topònim “Martorelias superiores” (Pérez Gómez, 2009: 55). La parròquia estava 
situada dins del terme del castell de Castellruf. De fet, l’any 1018 apareixen citats tant el 

castell de Castellruf com el terme de Santa Maria de Martorelles com a “castrum Radulfus, 

super Martorelias” (Farías, 2002: 28). L’any 1060, en els Libri antiquitatis de la catedral de 

Barcelona, el castell apareix citat com “castro vocitato Radolph”  
 

Del segle XII hi ha constància d'un pergamí datat el 27 de juliol de 1105 pel bisbe de 

Barcelona Berenguer, en el que es deixa constància de la consagració de l'església de 

Santa Maria "in comitatu Barcinonensi in Vallensi in loco nuncupato Martoreles" (Martí i 

Bonet 1981: 655). Posteriorment, l’any 1161, el bisbe Guillem dóna la parròquia amb els 
seus alous, béns i la sagrera a la canònica de la seu de Barcelona. En relació al castell de 

Castellruf, l’any 1141, Berenguer Bernat de Cabanyes deixa el castell i totes les seves 

pertinences a la seva filla Adelaida que, al seu torn, el cedeix al seu marit Guerau l'any 

1159. Posteriorment, l'any 1175, Guerau fa testament abans d'anar a Tolosa amb el rei, 

deixant el castell i totes les seves pertinences a mans del seu fill Pere de Rocavert.  

 

En aquest punt, cal indicar que les referències al castell desapareixen de la documentació 

a mitjans del segle XIII, coincidint amb el control feudal executat pels llinatge dels 

Santvicenç, senyors del castell de Cabanyes (tot i que la menció als Santvicenç desapareix 

de la documentació oficial). 
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L’any 1343, les parròquies de Santa Perpètua de la Mogoda, Sant Fost de Campsentelles, 
Sant Cebrià de Cabanyes i Santa Maria de Martorelles entraren a formar part de la Baronia 

de Mogoda, que posteriorment passà a mans de la Pia Almoina de Barcelona. Dins del 

segle XV, la Cartoixa de Montalegre de Tiana compra la jurisdicció feudal de Mogoda l’any 
1434, cobrant d’aquesta manera delmes i tributs a la seva població. Aquesta situació es 

tornà insostenible quan les parròquies es van mobilitzar contra la Cartoixa amb la intenció 

de formar part de la jurisdicció reial (any 1444). La reivindicació va provocar que la 

Cartoixa adquirís encara més poder damunt de la baronia. No serà fins l’any 1550 que les 
quatre parròquies reuniran els diners suficients per comprar els seus drets a la Cartoixa, 

en favor de la Corona. Tot i que la compra no es va fer efectiva fins l’any 1566, els 
cartoixans mantingueren el cobrament de delmes i censos als pagesos fins a la 

Desamortització de Mendizábal (1835). 

 

Des de mitjans del segle XVI i fins a principis del segle XVIII, les quatre parròquies tenien 

un òrgan de govern comú amb un únic batlle, que estava assessorat pels consellers, els 

jurats i el clavari. Amb la implantació del Decret de Nova Planta de Felip V (1716), aquest 

control passà a mans dels castellans. Posteriorment, entre finals del segle XVIII i mitjans 

del segle XIX, la capitalitat del territori fou traslladada de Martorelles de Dalt (Santa Maria 

de Martorelles) a Martorelles de Baix (Martorelles). Tot i que no hi ha constància 

documental d’aquest fet, tot indica que les males comunicacions viàries entre les dues 
zones i el fet que bona part de la població s’establís a les terres més baixes per dedicar-se 

a l’agricultura, prop del Besós, foren dos dels condicionants que propiciaren aquest canvi 

de capitalitat. La data incerta d’aquest fet podria estar relacionada amb la constitució dels 
primers ajuntaments per part dels governs liberals, durant el regnat d’Isabel II, a partir de 
l’any 1833 aproximadament. 
 

Amb l’arribada del segle XX, el territori va experimentar una sèrie de canvis a nivell polític, 
econòmic i social que van culminar amb la segregació, l’any 1927, del territori de 

Martorelles de Dalt del de Martorelles de Baix, formant d’aquesta manera un municipi 
independent que adoptà el nom de la parròquia, Santa Maria de Martorelles. El 21 de 

desembre de 1927, a La Gaceta de Madrid, es publica la disposició real que concedeix la 

segregació sol·licitada. A nivell religiós, els dos municipis formaren part de la mateixa 
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parròquia fins l’any 1976, quan entrà en vigor la parròquia de Sant Joaquim de 
Martorelles. 

 

En aquest sentit, cal fer una apreciació que ha condicionat tota la feina del Mapa del 

Patrimoni Cultural de Santa Maria de Martorelles. Es tracta, tal com hem vist, del fet que 

en origen els termes municipals de Santa Maria de Martorelles i Martorelles es trobaven 

unificats sota l’advocació de la parròquia de Santa Maria, amb un mateix govern. Aquesta 

dada ha plantejat certs dubtes i problemes alhora d’incloure o no elements patrimonials 
dins del projecte, els quals s’han intentat resoldre partint de la base que la població de 
Martorelles també té el seu propi Mapa del Patrimoni Cultural, elaborat l’any 2010. Per 

tant, s’han agafat els criteris i les directrius establertes en el Mapa del Patrimoni Cultural 
de Martorelles com a punt de partida i model del Mapa del Patrimoni Cultural de Santa 

Maria de Martorelles. 

 

 

5.4. Escut i toponímia 

 

El blasonament de l’escut heràldic de Santa Maria de Martorelles fou aprovat pel Ple de 

l’ajuntament del municipi, en sessió celebrada el 29 de novembre de l’any 2005. Tot i això, 

la resolució per la qual es donava conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi 

de Santa Maria de Martorelles no serà fins el 27 de gener de l’any 2006 (GAP/282/2006). 
Al seu torn, la resolució no fou publicada al DOGC fins el 16 de febrer del mateix any. Es 

tracta d’un escut caironat: de sinople, un ram de murtra d’or al costat de dues flors de lis 

d’argent. Per timbre, una corona mural de poble. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Escut de Santa Maria de 
Martorelles. Extret de 
https://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Escut_de_Santa_Maria_de_
Martorelles.svg 
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Pel que fa al seu significat, cal dir que la branca de murtra central faci referència, 

probablement, al nom de la vila, Martorelles. Al seu torn, les flors de lis són un dels 

atributs iconogràfics de la Verge Maria, patrona del poble. La seva presència a l’escut es 
va posar per diferenciar-lo de l’escut de la població de Martorelles, que no presenta 
aquestes flors però sí la branca de murtra. Antigament, entre els anys 1845 i 1862, el 

símbol oficial del poble era un segell ovalat amb un ram de murtra. L’any 1929, 
l’ajuntament usava un segell ovalat amb un escut truncat, primer amb l’anagrama de 
Maria i segon amb un ram de murtra. 

 

Tot i que l’origen del topònim del municipi és incert, hi ha dues teories més ben 

acceptades que la resta. La primera fa referència a que l’origen del nom Martorelles 
provingui d’un mot paleocristià que significa “petits cementiris” (martyretula-martorelias-

martorelles) (Coromines, 1997: 211). Sembla que podria fer referència a les necròpolis 

dels poblats ibèrics de la zona o bé al propi fossar situat al voltant de l’església de Santa 
Maria. La primera menció del municipi és de l’any 1005 com a “Martorelias superiores” 
(Coromines, 1997: 211). L’altra teoria fa referència a la murtra, arbust comú a les 
comarques litorals catalanes, amb presència dins dels termes municipals de Martorelles i 

Santa Maria de Martorelles 

 

 

6. EL PATRIMONI DE SANTA MARIA DE MARTORELLES 

 

6.1. Anàlisi de la informació recollida 

 

En aquest apartat s’exposaran, mitjançant algunes gràfiques, les xifres estadístiques 
elaborades a partir de les dades recollides al Mapa del Patrimoni Cultural de Santa Maria 

de Martorelles, atenent els camps referents a tipologia (general i específica), titularitat i 

estat de protecció, cronologia, estil i estat de conservació dels béns. Així doncs mitjançant 

aquest estudi es vol obtenir una radiografia del patrimoni local del municipi, per així 

poder-lo estudiar i gestionar. 

 

6.1.1. Tipologies generals 
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Com es pot observar en la gràfica anterior, la major part del patrimoni inventariat (un 

57%) es correspon amb el patrimoni immoble, el qual compta amb 86 elements dels 150 

que integren el total de l’inventari. En segon lloc destaca el patrimoni immaterial, amb 20 

elements i el 13% del total inventariat. A la tercera posició trobem el patrimoni natural del 

municipi, amb 16 elements i l’11% del percentatge. En darrer lloc, amb el mateix nombre 
d’elements i els mateixos percentatges, hi ha el patrimoni moble i el patrimoni 

documental, ambdós amb 14 elements i el 9% del percentatge total inventariat. 

 

6.1.2. Tipologies específiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Tipologies generals del patrimoni cultural de Santa Maria de Martorelles 

Fig. 5. Tipologies específiques del patrimoni cultural de Santa Maria de Martorelles 
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Dins de les tipologies específiques en les que s’organitza el patrimoni cultural del municipi 

destaquen en primer lloc els edificis, amb un total de 34 elements inventariats. Bona part 

de les cases més rellevants que conformen el nucli urbà han estat fitxades, així com totes 

les masies disperses pel terme municipal, incloses les enrunades. En segon terme, 

destaquen els 26 elements arquitectònics distribuïts per tot el terme municipal, consistents 

en gran part per fonts, rellotges de sol i fites de terme, entre d’altres. En tercer lloc 

destaca l’obra civil, amb un total de 15 elements fitxats entre pedreres, antics camins i 

mines d’aigua dispersos pel terme. En darrer terme, els fons documentals (amb 14 fitxes) i 

la tradició oral (amb 12 elements) són les tipologies que completen les més destacades 

d’aquesta categoria. 
 

6.1.3. Patrimoni immoble 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analitzem la gràfica corresponent al patrimoni immoble del municipi, observem que la 

categoria més nombrosa es correspon amb els edificis, amb un total de 34 elements i un 

40% del percentatge total. Dins d’aquesta categoria, el subgrup més nombrós fa 
referència a les cases del nucli urbà i a les masies disseminades pel terme. La segona 

categoria més nombrosa correspon als elements arquitectònics, amb un 30% del total de 

la categoria. Aquest grup és especialment nombrós donat el gran nombre de fonts 

documentades al terme. Seguidament es pot apreciar que la tercera categoria correspon a 

l’obra civil (un 17% del total), configurada bàsicament per la inclusió de bona part de les 

pedreres i de les mines o sèquies de la zona. En darrer terme es troben els jaciments 

Fig. 6. Elements que conformen el patrimoni immoble de Santa Maria de Martorelles 
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arqueològics, amb un total de 8 elements inventariats i el 9% del total i, per últim, els 

conjunts arquitectònics, amb el 3% del total de la categoria. 

 

6.1.4. Patrimoni moble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dues categories més nombroses relacionades amb el patrimoni moble del municipi es 

corresponen amb els elements urbans i amb les col·leccions, ambdues amb un total de 6 

elements inventariats i un 43% del percentatge total. Aquests grups estan definits 

sobretot per elements ubicats a la via pública, que en el cas de Santa Maria de Martorelles 

es corresponen sobretot amb els plafons ceràmics commemoratius i d’altres elements 

urbans, com per exemple la premsa de vi de ca l’Àngel o el Roc del Pedró. En darrer terme 

trobem els objectes, amb 2 elements inventariats i un 14% del percentatge total, 

representats pel dibuix de l’església de Santa Maria de Martorelles custodiat al Museu d’Art 
de Sabadell i per la imatge de Santa Eulàlia de can Matons, ubicada en l’actualitat a la 
casa de can Toni de Sant Fost de Campsentelles. 

6.1.5. Patrimoni documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Elements que conformen el patrimoni moble de Santa Maria de Martorelles 

Fig. 8. Patrimoni documental de Santa Maria de Martorelles 
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Pel que fa al patrimoni documental del municipi, cal especificar que el 100% fa referència 

als fons documentals, amb un total de 14 elements inventariats. Aquests fons es poden 

dividir en dos subgrups, tant d’àmbit públic com privat: el que correspon a documents 

únics i particulars per la seva singularitat, com per exemple els dos pergamins custodiats a 

la Biblioteca de Catalunya, i el que fa referència a fons relacionats amb el municipi, com 

l’Arxiu Municipal, la part del fons de l’arxiu parroquial de Santa Maria a l’Arxiu Diocesà de 

Barcelona o el fons dipositat a l’Arxiu Municipal de Martorelles, entre d’altres . 
 

6.1.6. Patrimoni immaterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recull d’entrades relacionades amb el patrimoni immaterial està conformat per un total 

de 20 elements. El subgrup corresponent a la tradició oral és el més nombrós, amb 12 

elements i un 60% del percentatge total, format sobretot per les dites, corrandes, 

romanços i llegendes relacionades amb el municipi. En segon lloc hi ha el costumari, amb 

4 entrades (20%) que es corresponen sobretot amb els antics costums recopilats pel 

folklorista català Joan Amades. En darrer terme, i amb els mateixos percentatges, trobem 

els subgrups de les manifestacions festives i de les tècniques artesanals (2 elements, 

10%), representats per les dues festes majors que es celebren al municipi i per les dues 

tècniques artesanals més destacables, les cireres i la Denominació d’Origen Alella. 
 

6.1.7. Patrimoni natural 

 

 

Fig. 9. Patrimoni immaterial de Santa Maria de Martorelles 
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La darrera tipologia específica a comentar fa referència al patrimoni natural del municipi, 

en aquest cas conformada per dos subgrups: zones d’interès i espècimens botànics 
singulars. Les zones d’interès, amb 7 elements (44%), estan formades pels terrenys 
inclosos dins dels límits del Parc de la Serralada Litoral, la vall del torrent de can Gurri, el 

Turó d’en Galzeran i les carboneres. Pel que fa als espècimens botànics destacables (9 

elements inventariats que corresponen al 56% del percentatge total), cal dir que es 

corresponen amb arbres de diferent varietat: oliveres, alzines, pins i, fins i tot, un sequoia. 

 

6.1.8. Titularitat i estat de protecció 

 

En la gràfica 11 s’aprecia que més de la meitat dels elements inventariats són de titularitat 

privada, en concret el 57 % amb un total de 86 elements, sobretot en mans de particulars 

i institucions. En canvi, els béns inventariats de titularitat pública, amb un total de 64 

elements, tenen un percentatge del 43%.  

 

La gràfica 12 fa referència a l’estat de protecció actual en el que es troben els elements 

inventariats. Com es pot observar, un 87% d’aquests elements no tenen cap tipus de 
protecció. En aquest sentit cal dir que el fet que el catàleg de béns no estigui encara 

aprovat fa que la situació es pugui agreujar. El 13% restant presenta protecció legal i, en 

el cas de Santa Maria de Martorelles, es correspon amb bona part del patrimoni 

documental i del patrimoni moble del municipi. 

 

 

 

 

Fig. 10. Patrimoni natural de Santa Maria de Martorelles 
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6.1.9. Estat de conservació 

 

Majoritàriament, el patrimoni cultural de Santa Maria de Martorelles es troba en bon estat 

de conservació (59%). Alhora, un 21% presenta un estat de conservació regular i un 20% 

presenta un estat de conservació dolent. Alguns dels que es troben en un estat de 

conservació dolent estan en unes condicions força precàries, amb risc de desaparició. Pel 

que fa a aquells elements que presenten un estat de conservació regular, en la majoria 

dels casos es tracta de zones completament cobertes de vegetació que estan començant a 

afectar les estructures existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.10. Cronologia i estils artístics 

 

Pel que fa a la cronologia dels elements, podem observar com la major part correspon als 

períodes modern i contemporani (85% del total), en concret des del segle XVI-XVII i fins 

als nostres dies. Aquest fet coincideix amb el desenvolupament agrícola i forestal dels 

segles XIX i XX, associat al cultiu de la cirera i de la vinya, així com a les activitats 

forestals com el carboneig o l’aprofitament dels recursos del bosc. 
 

 

Fig. 11-12. Titularitat i estat de protecció del patrimoni cultural de Santa Maria de Martorelles 

Fig. 13. Estat de conservació del patrimoni cultural de Santa Maria de Martorelles 
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Quant als estils artístics s’observa un clar predomini de l’obra popular, amb un 95% del 

percentatge. Hi són representades les cases urbanes, les masies, l’església de Santa Maria, 

així com la major part del patrimoni cultural del municipi. La resta d’estils que apareixen 

estan representats amb un 1% del percentatge total, amb l’excepció del romànic amb un 
2% del total inventariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Elements no inventariats 

 

Durant la realització del Mapa del Patrimoni Cultural de Santa Maria de Martorelles van 

sorgir una sèrie d’elements dels que no s’ha fet fitxa per diferents motius. Les raons varien 
en funció de cada element, des del fet que no han pogut ser localitzats fins a que es 

troben ubicats fora dels límits del terme municipal, passant per no tenir rellevància 

suficient per formar part de l’inventari. És molt possible que hi hagi altres elements que no 
coneixem, i que en un futur podran fer que l’inventari s’ampliï. 
 

Fig. 14. Cronologia del patrimoni cultural de Santa Maria de Martorelles 

Fig. 15. Estils artístics del patrimoni cultural de Santa Maria de Martorelles 
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En general, la majoria d’elements no fitxats fan referència al patrimoni immoble 

desaparegut del municipi, sobretot pel que fa als edificis (20 elements), als elements 

arquitectònics (11 elements) i a l’obra civil (8 elements). En segon lloc destaca el 

patrimoni immaterial, amb un total de 18 manifestacions festives actualment 

desaparegudes, que majoritàriament han estat identificades amb antigues processons 

religioses que s’han deixat de celebrar. També cal dir que en el llistat, s’hi inclouen tot el 
seguit d’incidències sorgides durant les tasques de camp i gabinet. 
 

A continuació s’inclou el llistat d’elements no fitxats sorgit de l’elaboració del Mapa del 
Patrimoni Cultural de Santa Maria de Martorelles: 
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Nº ÀMBIT / TIPOLOGIA DENOMINACIÓ INFORMACIÓ 

1 
Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Masia de can Santpare 

Enderrocada (restes cobertes per un bardissar) 
Coordenades: 439230,4596611 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 109-110. 

2 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Masia de can Nofre Enrunada. Pertany al terme municipal de Vallromanes. 

Bibliografia: Sanjuan, 2012: 109-112. 

3 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Masia de can Barbeta Enrunada. Pertany al terme municipal de Vallromanes. 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 109. 

4 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Masia de can Gurri Enrunada i no localitzada. 

Bibliografia: Sanjuan, 2012: 109-110. 

5 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Mas de la Caseta 
Enrunada i no localitzat. 
Accés: a prop de les restes de can Rosanes. 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 108. 

6 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Can Martí 
Desapareguda. Actualment hi ha una promoció de cases adossades. 
Adreça: carrer de la Font del Ca, 47-53. 
Informació de Joan Sanjuan Esquirol. 

7 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Can Torrents vell 
Completament reformada i reconvertida en dos habitatges. 
Adreça: carrer de la Font del Ca, 18-20. 
Informació de Joan Sanjuan Esquirol. 

8 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Can Costa-L’Hostal 

Sense interès artístic ja que l’edifici fou remodelat. Durant la Guerra 
Civil havia estat el centre republicà. Hi havia hagut un teatre. 
Adreça: plaça Joan Matons. 
Informació de Joan Sanjuan Esquirol i Roger Candela. 
Bibliografia: Pérez, 2000: 15. 

9 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Can Flor 
Transformat en diversos habitatges. 
Adreça: carrer de can Flor. 
Informació de Joan Sanjuan Esquirol. 

10 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Can Riules Era la carnisseria, conegut com la “Compartiva” (cooperativa) 

Informació d’Àngel Tuxuera i Joan Sanjuan. 

11 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Can Frares 

Edifici molt transformat. 
Adreça: carrer López de Castro. 
Informació de Joan Sanjuan Esquirol. 
 

12 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Can Geroni 

Edifici molt transformat (els tocà la loteria i es van traslladar a baix) 
Adreça: carrer del Carme. 
Informació de Joan Sanjuan Esquirol. 
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13 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Casa del Ferrer Antiga ferreria del poble. 
Informació de Joan Sanjuan Esquirol. 

14 
Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Cal Boté 

On s’arreglaven botes. 
Informació de Joan Sanjuan Esquirol. 

15 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Can Mascara Origen dels Mascara de baix. 

Informació de Joan Sanjuan Esquirol. 

16 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Capella de Sant Vicenç a 
Castellruf 

Desapareguda. 
Bibliografia: Gavín, 1990: 185. 

17 
Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Capella de Sant Miquel a 
Castellruf 

Enrunada. Pertany al terme municipal de Vallromanes. 
Bibliografia: Triquell, 2012: 74-75. 

18 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) Capella de la casa Gorina Desapareguda. 

Bibliografia: Gavín, 1990: 185. 

19 Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Capella de Germà de Peyra Desapareguda. 
Bibliografia: Gavín, 1990: 185. 

20 
Patrimoni immoble/ 
Edifici (1.1) 

Colònia agrícola per adults-
Casa Gorina 

Desapareguda. 
Bibliografia: Gavín, 1990: 185. 

21 Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) Font de can Rosanes No localitzada 

Bibliografia: Candela, 2012: 101, 103-104. 

22 
Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) 

Font de can Barbeta 
Pertany al terme municipal de Vallromanes. 
Bibliografia: Candela, 2012: 104; Rovira-Gurri, 2000: 20, 22. 
 

23 Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) Font de l’Andrés Desapareguda. 

Bibliografia: Candela, 2011: 43. 

24 
Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) 

Font de Santa Madrona-
Santa Eulàlia 

Desapareguda. 
Bibliografia: Pérez, 2003: 25-26. 

25 Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) Font dels Amics 

Desapareguda. Està colgada, no tenia cap estructura i s’hi accedia pel 
mateix sender que portava a la mina de coure dels Plans d’en Xicola. 
Informació de Josep Marín. 

26 Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) Font de la Mineta 

Desapareguda. 
Accés: prop de la pedrera de can Guillemí. 
Bibliografia: Mapa Topogràfic-Excursionista Any 1982, Editorial Alpina. 

27 
Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) Fonteta de can Gurri 

No localitzada. 
Bibliografia: Candela, 2011: 43. 

28 Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) Font del Pi No localitzada. 

Bibliografia: Candela, 2011: 44. 
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29 Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) 

Bassa de can Barbeta Pertany al terme municipal de Vallromanes. 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 109. 

30 
Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) Creu de terme 

Destruïda. 
Bibliografia: Martí i Bonet, 2008: 39. 

31 Patrimoni immoble/ 
Element arquitectònic (1.3) Safareig de l’Hort del Rector 

Està tapat perquè la mina de la qual es nodria es va assecar.  
Situació: sota el carrer del pi. 
Informació d’Àngel Tuxuera. 

32 Patrimoni immoble/ 
Jaciment arqueològic (1.4) 

Cementiri vell 

Desaparegut. Poden quedar restes arqueològiques al subsòl del 
baptisteri i del jardinet exterior de l’església. També a la plaça Mossèn 
Josep Paituví. 
Bibliografia: Sindreu, 1985: cap. 10. 

33 Patrimoni immoble/ 
Jaciment arqueològic (1.4) Passatge Onze de Setembre 

Tot i que es va incloure perquè constava com a jaciment a l’Inventari 
del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPA), des del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat no en tenen cap informació. Pot estar 
relacionat amb les obres de l’ajuntament de l’any 1992. 

34 
Patrimoni immoble/ 
Obra civil (1.5) Pedrera de can Santpare 

No localitzada. La zona coberta d’abundant vegetació. 
Accés: des del dipòsit de maó situat darrera de les restes de la masia, 
s’intueix un camí en direcció est (tapat per bardisses), en direcció al 
sot dels Verns. 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 112. 

35 Patrimoni immoble/ 
Obra civil (1.5) Pedrera de can Nofre Pertany al terme municipal de Vallromanes. 

Bibliografia: Sanjuan, 2012: 112, 114. 

36 Patrimoni immoble/ 
Obra civil (1.5) 

Pedrera de ca la Treseta No localitzada. 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 109. 

37 
Patrimoni immoble/ 
Obra civil (1.5) Pedrera de can Gurri 

No localitzada. 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 112. 

38 Patrimoni immoble/ 
Obra civil (1.5) 

Pedrera de can Rana 
No localitzada. 
Accés: mateix sender que porta a la mina de coure dels Plans d’en 
Xicola. 

39 
Patrimoni immoble/ 
Obra civil (1.5) 

Mina de coure dels Plans d’en 
Xicola 

No localitzada. Probablement la seva entrada ha quedat colgada. 
Accés: Un cop passada la Font de la Mercè, agafem la pista de la dreta 
que puja al turó de Castellruf. A uns 600m. agafar un sender molt 
tapat per la vegetació a l’esquerra del camí. 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 116. 

40 Patrimoni immoble/ 
Obra civil (1.5) 

Mina de coure de ca 
n’Oliveres Informació de Roger Candela. 
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41 Patrimoni immoble/ 
Obra civil (1.5) 

Mina de can Barbeta Pertany al terme municipal de Vallromanes. 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 113-114. 

42 Patrimoni moble/ 
Objectes (2.2) 

Grup d’estaferms custodis de 
la processó de Dijous Sant 

Desapareguts. També van desaparèixer les dues figures de fusta que 
els van substituir quan aquests desaparegueren. 
Bibliografia: Milà, 2006: 79. 

43 Patrimoni moble/ 
Objectes (2.2) Veracreu sense lignum crucis 

No localitzada. 
Bibliografia: Martí i Bonet, 1981: 655-666; Pérez, 2014: 25. Al blog 
d’en Joan Sanjuan Esquirol hi ha informació respecte al tresor de 
l’església. Des del 1942 no se’n sap res 

44 Patrimoni documental/ 
Fons documental (3.2) 

Fons documental de Santa 
Maria de Martorelles a l’Arxiu 
Comarcal del Vallès Oriental 

No tenen cap documentació original referent al municipi de Santa 
Maria de Martorelles. 

45 Patrimoni documental/ 
Fons documental (3.2) 

Pergamí de la consagració de 
l’església de Santa Maria 

Desaparegut. Era del segle XII. 
Bibliografia: Blog d’en Joan Sanjuan Esquirol. 

46 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Ball de Gitanes Desaparegudes. La Societat Coral la Fló va fer un intent de recuperació 
durant dos anys, però no va tenir continuïtat. 

47 
Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) Caramelles 

Desaparegudes. 
Bibliografia: Milà, 2006: 90-91. 

48 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Representació de l’Anunciació 
i el Naixement 

Desapareguda. 
Bibliografia: Milà, 2006: 92. 

49 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Cerimònia del Salpàs Desapareguda. 
Bibliografia: Milà, 2006: 83. 

50 
Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) Processó de Santa Engràcia 

Desapareguda. Es feia vers l’any 1648. 
Bibliografia: Milà, 2006: 78. 

51 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) Processó de les Lletanies Desapareguda. Es feia vers l’any 1652. 

Bibliografia: Milà, 2006: 78. 

52 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Processó de la Diada dels 
Apòstols 

Desapareguda. Es feia vers el segle XVII. 
Bibliografia: Milà, 2006: 78. 

53 
Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 
 

Processó al castell de Sant 
Miquel 

Desapareguda. Es feia vers el segle XVII. 
Bibliografia: Milà, 2006: 78. 

54 
Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Processó dels Pagesos-Sant 
Antoni-Els Tres Tombs 

Desapareguda.  
Bibliografia: Milà, 2006: 79-80. 

55 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Processó de les Filles de 
Maria 

Desapareguda.  
Bibliografia: Milà, 2006: 80-81. 
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56 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Processó de Corpus Desapareguda.  
Bibliografia: Milà, 2006: 81-82. 

57 
Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Processó del Diumenge de 
Rams 

Desapareguda.  
Bibliografia: Milà, 2006: 83. 

58 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Antigues processons de 
Dijous i Divendres Sant 

Desapareguda.  
Bibliografia: Milà, 2006: 83-87. 

59 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Cursa de muntanya La Neo 
rural 

De recent creació. Poc rellevant pel patrimoni cultural del municipi en 
l’actualitat. Indicacions de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC). 

60 
Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Fira de Nadal 
De recent creació. Poc rellevant pel patrimoni cultural del municipi en 
l’actualitat. Indicacions de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC). 

61 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) Fira Medieval De recent creació. Poc rellevant pel patrimoni cultural del municipi en 

l’actualitat. Indicacions de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC). 

62 Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) 

Jornades micològiques De recent creació. Poc rellevant pel patrimoni cultural del municipi en 
l’actualitat. Indicacions de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC). 

63 
Patrimoni immaterial/ 
Manifestacions fest. (4.1) Setmana del vi D.O Alella 

No és una manifestació exclusiva del municipi. Inclosa a la fitxa de la 
D.O Alella (nº 87). 

64 Patrimoni immaterial/ 
Tradició oral (4.3) 

Noms populars de núvols, 
boires i vents de Santa Maria 
de Martorelles 

Genèrics i no exclusius del municipi (molts d’ells s’utilitzen a diverses 
zones del Vallès Oriental). 
Bibliografia: Manent, 2006: 54-55. 

65 
Patrimoni natural/ 
Zones d’interès (5.1) Cova d’en Mascaró 

Desapareguda. 
Bibliografia: Sindreu, 1990: cap. 33. 

66 Patrimoni natural/ 
Zones d’interès (5.1) Font o salt de can Ros 

No localitzada (torrent sense aigua). 
Bibliografia: Sanjuan, 2012: 108, 115; Candela, 2011: 44; Candela, 
2012: 101, 103, 104 

67 Patrimoni natural/ 
Zones d’interès (5.1) Coves de sota el poble  Informació de Roger Candela. 

68 Patrimoni natural/ 
Zones d’interès (5.1) 

Pas excavat del camí cap al 
barri Corber 

Informació de Roger Candela. 

69 
Patrimoni natural/ 
Espècimen botànic (5.2) Roure de la Font de can Gurri 

Desaparegut. 
Bibliografia: Triquell, 2012: 174 
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7. DIAGNÒSTIC DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

7.1. Estat legal de protecció del patrimoni 

 

En primer lloc, cal referir-se als elements protegits per normativa general. En aquest 

sentit, les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993, de 30 

de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, d’11 d’octubre de 1993) són 
tres: 

 

 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), declarats pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

 Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), objecte de protecció i catalogació per part dels 

municipis. 

 La resta de béns integrants de l’ampli patrimoni cultural català (BIPCC). 
 

Pel que fa als BCIN cal a dir que es corresponen amb els BIC (Bé d’Interès Cultural), 
categoria establerta per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. En 

ambdós casos es consideren BCIN tots aquells elements fortificats que es troben emparats 

pel Decret de 22 d’abril de 1949. Alhora també compten amb la protecció BCIN els escuts i 
les creus de terme, regulats pel Decret 571/63, de 14 de març de 1963. Dins del terme 

municipal de Santa Maria de Martorelles es comptabilitza un element adscrit a la categoria 

BCIN, el castell de Castellruf. En concret, el número de registre documentat a l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA) és el següent: BCIN / Monument històric / 

1029-MH / R-I-51-5530 / Decret 22-04-1949 / BOE 05-05-1949. Pel que fa al número de 

registre BIC d’aquest element és el següent: (R.I.)-51-0005530-00000 / Declaració 08-11-

1988 / Butlletí 05-05-1949. Cal però especificar que al web del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, el castell està adscrit al terme municipal de Martorelles i no pas al de 

Santa Maria. Hi ha, però, una dada fonamental. El castell ha desaparegut i no en queda 

cap resta aèria visible per sobre del nivell de circulació actual de la zona on estava situat 

en origen. Tot i això, és força probable que en el subsòl encara es conservin restes 

d’aquesta fortificació i d’altres estructures relacionades amb el castell. De fet, totes les 
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informacions relacionades amb el castell s’han recollit dins del Mapa del Patrimoni de 
Santa Maria de Martorelles, a la tipologia de jaciment arqueològic (fitxa núm. 2 del Mapa). 

 

Quant als BCIL, cal dir que ho són tots aquells elements inclosos dins d’un catàleg 
municipal redactat abans de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural 

Català. En el cas de Santa Maria de Martorelles, no hi ha elements a considerar al no 

tractar-se d’un catàleg pròpiament dit, sinó del Text refós del Pla General Municipal 

d’Ordenació de Santa Maria de Martorelles, aprovat definitivament per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 30 de març de l’any 2006. En aquest document 
s’especifica que seran objecte de protecció a nivell urbà, l’”Església de Santa Maria” 
(article 172), i a nivell territorial, “El Castell Ruf” (article 172). També menciona com a 

àrea arqueològica el “Sector Castell Ruf” (article 173). Aquest document està recollit al 

Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya, que depèn del Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

 

En aquest sentit cal especificar que la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Santa Maria de Martorelles, que actualment està en fase d’aprovació 
definitiva, recollirà i regularà les figures de protecció que afecten al patrimoni cultural del 

municipi. Tot i això, el Lledoner de la plaça de l’Església (fitxa núm. 113 del Mapa) sembla 

que fou declarat “d’interès local” pel Ple de l’ajuntament de Santa Maria de Martorelles el 
28 d’abril de l’any 2006. De fet, aquesta informació es recull tant a la pàgina web del propi 

ajuntament com en la “Relació d’arbres monumentals i arbres declarats protegits de 
Catalunya” de la Generalitat de Catalunya. En relació a aquesta dada caldria aclarir si la 

declaració és efectiva o s’ha de fer mitjançant el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
organisme que efectua aquest tipus de declaracions en municipis de menys de 5000 

habitants, a petició del propi ajuntament. Si ens fixem en el Decret 47/1988, sobre la 

declaració d’arbres d’interès comarcal i local de Catalunya, no queda clar si l’ajuntament 
pot fer aquest tipus de declaracions pel seu compte. 

 

Pel que fa als Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català (BIPCC) són tots aquells que 

hagin estat o no objecte de declaració o de catalogació, reuneixen els valors descrits a la 

Llei del Patrimoni Cultural Català (Llei 9/1993, article 1). Són, per extensió, els restants 
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béns integrants del patrimoni cultural català i són susceptibles de ser inscrits a l’Inventari 
del Patrimoni Cultural Català (article 60 de la LPCC). 

 

En segon lloc, els elements protegits per normativa local són molt escassos tal i com hem 

vist. El planejament urbanístic vigent del municipi està format pel Text refós del Pla 

General Municipal d’Ordenació de Santa Maria de Martorelles, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 30 de març de l’any 2006. Ara bé, la 

redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Martorelles, que 
actualment està en fase d’aprovació definitiva, definirà i regularà les figures de protecció 
mitjançant el Catàleg de béns. Cal tenir present que el catàleg respon a la necessitat 

d’inventariar els edificis i elements amb valor arquitectònic i/o històric que es puguin 

considerar com a peces representatives de la identitat local. L’objectiu principal és regular 
la protecció, conservació i millora dels edificis i elements inventariats, assegurant 

d’aquesta manera la seva preservació al llarg del temps. 
 

En darrer terme, cal fer referència a d’altres elements protegits: 
 

-La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, d’11-

10-1993) també inclou els béns mobles d’un municipi que es troben ubicats a museus, 
incloent els que procedeixen d’intervencions arqueològiques i els que presenten unes 
característiques artístiques singulars, i que segons la llei tenen nivell de protecció legal. És 

responsabilitat dels museus la protecció, la conservació i la documentació dels mateixos, 

assegurant així la seva perdurabilitat (Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC 

núm. 1367, de 14-11-1990)). En el cas de Santa Maria de Martorelles trobem els materials 

procedents del jaciment arqueològic de Castellruf, que estan custodiats al Museu de 

Granollers (fitxa núm. 73 del Mapa), als magatzems del Museu d’Arqueologia de Catalunya 
a Cervera (fitxa núm. 74 del Mapa) i al Museu d’Historia de Catalunya de Barcelona (fitxa 
núm. 75 del Mapa). També s’inclou en aquest apartat el dibuix de l’església de Santa 

Maria de Martorelles, obra del dibuixant Agustí Masvidal, custodiat al Museu d’Art de 
Sabadell (fitxa núm. 70 del Mapa). 
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-La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya (DOGC núm. 3437, de 

24-07-2001) regula i protegeix el patrimoni documental conservat als arxius i amb una 

antiguitat de més de 100 anys. En aquest sentit, el Mapa del Patrimoni recull el fons 

documental de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Martorelles dipositat a l’Arxiu Diocesà 

de Barcelona (fitxa núm. 80 del Mapa), el fons documental relacionat amb la població que 

es troba a l’Arxiu Municipal de Martorelles (fitxa núm. 82 del Mapa), el fons documental 

dipositat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa núm. 83 del Mapa), el fons documental del 

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (fitxa núm. 142 del 

Mapa), el fons documental de l’Arxiu Capitular de Barcelona de l’Arquebisbat de Barcelona 
(fitxa núm. 143 del Mapa), el fons documental a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(fitxa núm. 144 del Mapa) i el fons documental a l’Arxiu Josep Maria Cuyàs del Museu de 
Badalona (fitxa núm. 145 del Mapa). Pel que fa a documents rellevants, cal destacar els 

dos pergamins relacionats amb el municipi, datats en els segles XI i XVII, i que es troben 

custodiats a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona. 

 

-La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i el Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, regulen i protegeixen el 
patrimoni natural de Catalunya. En el cas del Mapa de Santa Maria de Martorelles, s’hi 
comptabilitza el Parc de la Serralada Litoral (fitxa núm. 105 del Mapa). 

 

 

7.2. Intervencions sobre el patrimoni 

 

Abans de la realització del Mapa del Patrimoni Cultural de Santa Maria de Martorelles, el 

municipi comptava amb diferents inventaris i catàlegs previs que a continuació esmentem: 

 

-Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA). Està gestionat per la Secció 

d’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya. Iniciat l’any 1982, i amb diverses actualitzacions i ampliacions posteriors, 
aquest inventari inclou els béns integrants en les tres categories de protecció que estableix 

la Llei 9/1993: béns culturals d’interès nacional (BCIN), béns culturals d’interès local 
(BCIL) i la resta de béns integrants de l’ampli patrimoni cultural que defineix la llei. Les 
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fitxes de Santa Maria de Martorelles que estan incloses en aquest inventari són les 

següents: 

 

 Església de Santa Maria de Martorelles (núm. registre IPA 29522). 

 Castell de Castellruf (núm. registre IPA 1130). 

 Rectoria (núm. registre IPA 29524). 

 Can Coll (núm. registre IPA 29526). 

 Can Matons (núm. registre IPA 29527). 

 El Castell-Casa Bru (núm. registre IPA 29525). 

 

-Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (CC.AA). Iniciat a finals 

de l’any 1982 s’estructura i recull la informació per comarques. Des de l’any 2001, aquest 
inventari inclou també els jaciments paleontològics i les intervencions arqueològiques 

negatives. En el cas de Santa Maria de Martorelles, les fitxes incloses en aquest inventari 

són les següents: 

 

 Castellruf (núm. registre CCAA 2135). 

 Dolmen de Castellruf (núm. registre CCAA 2137). 

 Menhir de Castellruf (núm. registre CCAA 14007). 

 Turó de can Gallemí (núm. registre CCAA 2134). Es refereix al Turó de can Guillemí 

(fitxa núm. 52 del Mapa). 

 A prop del cementiri (núm. registre CCAA 2136). 

 

Alhora, tot i que l’inventari també inclou un altre jaciment arqueològic dins del terme de 

Santa Maria de Martorelles, les comprovacions efectuades no ens han aportat cap dada 

respecte al mateix. Des del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya no ens han 
sabut donar cap resposta respecte a la inclusió d’aquesta fitxa en el seu inventari. De 

totes maneres, podria estar relacionat amb les obres de construcció del nou ajuntament 

del municipi, inaugurat l’any 1992. Es tracta de la intervenció arqueològica realitzada al 

Passeig 11 de setembre (núm. registre CCAA 16522. Veure apartat 6.3 Llistat d’elements 
no inventariats), la qual presenta una errada en el nom, ja que es tracta del Passatge 

Onze de Setembre en realitat. 
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-Inventari del Patrimoni Arqueològic del Parc de la Serralada Litoral (IPASL). Elaborat per 

OTPN del Parc de la Serralada Litoral, gestionat per la Xarxa de Parcs Naturals de la 

Diputació de Barcelona. Les fitxes referents a Santa Maria de Martorelles foren elaborades 

entre els anys 2006 i 2007 pel Museu de Granollers i l’empresa d’arqueologia i patrimoni 
Actium, S.L. Són les següents: 

 

 Can Gallemí (codi 072). Es refereix al Turó de can Guillemí (fitxa núm. 52 del 

Mapa). 

 Dolmen de Castellruf (codi 073). 

 Castellruf (codi 074). 

 Menhir de Castellruf (codi 075). 

 

-Catàleg de béns. Està inclòs dins del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa 

Maria de Martorelles (Document 4. Catàlegs; Part 1. Béns protegits), document redactat 

l’any 2014 i que actualment es troba en fase d’aprovació definitiva. És per aquest motiu 
que les figures de protecció proposades en aquest catàleg no s’han inclòs a les fitxes que 

conformen el Mapa de Patrimoni. Els elements que conformen aquest inventari són: 

 

 Conjunt de cases del nucli El Colomer (codi AC.01). 

 Castell de Castellruf (codi A.01). 

 Església de Santa Maria de Martorelles (codi A.02). 

 Rectoria (codi A.03). 

 El Castell (Casa Bru) (codi A.04). 

 Can Coll (codi A.05). 

 Can Matons (codi A.06). 

 El Pont Vell (codi A.07). 

 Turó de can Gallemí (codi J.01). Es refereix al Turó de can Guillemí (fitxa núm. 52 

del Mapa). 

 Castellruf (codi J.02). 

 A prop del cementiri (codi J.03). 

 Dolmen de Castellruf (codi J.04). 
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 Menhir de Castellruf (codi J.05). 

 El Lledoner (codi N.01). 

 El Plàtan (codi N.02). 

 Parc de la Serralada Litoral (codi N.03). 

 Font d’en Gurri (codi F.01). 
 Font del Llorer (codi F.02). 

 Font de can Sant Pere (codi F.03). 

 Font de la Mercè (codi F.04). 

 Font de la Teula (codi F.05). 

 Font del Ferro (codi F.06). 

 La Bassassa (codi F.07). 

 Font de Sant Domènec i del Ca (codi F.08). 

 Font Sunyera (codi F.09). 

 Font del Racó (codi F.10). 

 Font de can Girona (codi F.11). 

 Font de can Matons (codi F.12). 

 Font de Baix (codi F.13). 

 Font de can Roda (codi F.14). 

 

-Catàleg de masies i cases rurals. Està inclòs dins del nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Santa Maria de Martorelles (Document 4. Catàlegs; Part 2. Masies i Cases 

rurals), document redactat l’any 2014 i que actualment es troba en fase d’aprovació 
definitiva. Els elements que conformen aquest inventari són: 

 

 Can Roda (codi M.01). 

 Can Bernades (codi M.02). 

 Can Mariano (codi M.03). 

 Casa del Porxo (codi M.04). 

 Can Girona (codi M.05). 

 Ca n’Oliveres (codi M.06). 
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7.3. Equipaments i activitats sobre el patrimoni 

 

El municipi de Santa Maria de Martorelles compta amb alguns equipaments vinculats al 

patrimoni o que podem considerar de caire més cultural: 

 

 Arxiu Municipal: conserva el fons documental que genera el consistori amb un 

abast cronològic que va des del 1926 fins a l'actualitat, en concret des de la 

segregació dels municipis de Santa Maria de Martorelles i Martorelles L’arxiu està 
destinat íntegrament a la documentació municipal.  

 

 Casal cultural: aquest espai centra actualment tota l'activitat cultural del poble. S’hi 
organitzen exposicions de pintura, d’escultura, de fotografia, etc. També s’hi fan 
xerrades i conferències. Per la Festa Major esdevé la seu cultural de la festa, amb 

l’exposició de manualitats o la de cartells de la Festa Major. 

 
 Centre cívic: espai situat al costat de l’edifici de l’ajuntament de Santa Maria de 

Martorelles, que està destinat sobretot als serveis socials que requereix el municipi 

(assistent social, etc.). Ara bé, dins del seu espai, també s’organitzen tallers, 
classes, jornades divulgatives, etc. 

 

En darrer terme s’han d’esmentar altres serveis i equipaments municipals com són el 
Centre d’Ensenyament Infantil i Primari (CEIP) Les Mimoses, a través del qual es proposen 

activitats infantils i familiars d’interès cultural, social i festiu, adreçades a incrementar el 
teixit social del municipi. També cal destacar la presència d’una pista poliesportiva amb 

parc infantil i el parc de la Torrentera. 

 

Pel que fa a les activitats més destacades sobre el patrimoni cultural, cal destacar la 

realització del butlletí informatiu municipal Dalt la Vall. Fundat l’any 2013, el butlletí 

nasqué amb l'objectiu de donar compte de la gestió municipal, reflectir la vida social del 

poble i ser un canal de comunicació obert als veïns i a tothom. 

 

 



44 
 

8. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

AAVV (2001). Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de La Conreria - 

Sant Mateu - Céllecs. [Inèdit]. 

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA (1985). L'Escola-viver Castell de Sant Foix. Barcelona: 

Publicacions de l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

ALEGRET TEIJEIRO, O.; RODRÍGUEZ FLORENSA, E. (2011). Inventari de la documentació 

del Vallès Oriental al fons de la cartoixa de Montalegre de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 

[Granollers: inèdit]. 

 

ÁLVAREZ ARZA, R.; CUBERO ARGENTE, M. (1999). "Los pila del poblado ibérico de 

Castellruf". Revista Gladius, 19, p. 121-142. 

 

ÁLVAREZ ARZA, R.; CUBERO ARGENTE, M. (2000). "Els pila republicans del poblat ibèric 

de Castellruf". Revista Lauro, 18, p. 5-16. 

 

AMADES, Joan (1950-1956). Costumari català: el curs de l'any. Barcelona: Salvat, vol. I, p. 

42. 

 

AULADELL MARQUÈS, Jordi (2005). Tecnologia del treball del ferro al nord-est peninsular 

en l'Ibèric antic i ple. Tesi doctoral. [Universitat de Barcelona: inèdit], p. 411-446. 

 

BERTRAN, J.; BOSCH, J.; TENAS, M. (2011). "Els menhirs del Baix Vallès abans de la 

descoberta del menhir de Mollet: geologia, arqueologia, història i etnografia". Revista 

Notes, 26, p. 121-148. 

 

Butlletí Informatiu Municipal Dalt la Vall. Santa Maria de Martorelles: Ajuntament de Santa 

Maria de Martorelles, números 1-7 (2013-2015). 

 



45 
 

CAMPOY, G.; DURAN, A.; JURADO, R. (2006). Llegendes dels castells del Vallès Oriental. 

Barcelona: Marge Books, p. 162-164. 

 

CANDELA, A.; SÁNCHEZ, A.; SORIANO, Q. (2011). Les fonts martorellenques. Martorelles: 

[els autors]; Ajuntament de Martorelles; Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 

 

CANDELA RAMOS, A.; CANO, A. (2012). "Les fonts i l'ús de l'aigua a Martorelles". Revista 

Notes, 27, p. 91-105. 

 

CANDELA, Roger. Santa Maria de Martorelles. La sagrera i la parròquia. [Barcelona: 
Universitat de Barcelona, inèdit]. 

 

CATALÀ I ROCA, Pere (1990). Els Castells catalans. Barcelona: Dalmau editors, v. 2, p. 

311. 

 

CATALÀ I ROCA, Pere (1996). Llegendes de castells catalans. Barcelona: Dalmau, p. 79. 

 

CCAA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, Santa Maria de 

Martorelles. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. 

 

Cinc mil refranys catalans i frases fetes populars/recull floklòric per Llibreria-editorial Millà. 

Barcelona: Millà, 1997. 

 

COLLELLDEMONT, Pep (1994). Del Mogent al Besós: Mollet del Vallès, la Roca del Vallès, 

Vilanova delVallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Vallromanes, Martorelles, Santa Maria 

de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, la Llagosta. [Girona]: Edicions Periòdiques de 

les Comarques, p. 51. 

 

COMAS, Pere (1986). “Santa Maria de Martorelles”. Plaça Gran, 342, 9 de gener de 1986, 

p. 12-13. 

 



46 
 

COROMINES, Joan (1980-1991). Diccionari etimològic i complementari de la llengua 

catalana. Barcelona: Curial. 

 

COROMINES, Joan (1989-1997). Onomasticon Cataloniae: els noms de lloc i noms de 

persona de totes les terres de llengua catalana. Barcelona: Curial, Caixa de Pensions "La 

Caixa", p. 210-212. 

 

CUYÀS, Josep Maria (1957). "Descubrimiento de pinturas murales en Badalona y de un 

poblado ibérico en Santa Maria de Martorellas". Diario de Barcelona, 10 gener 1957, p. 24.  

 

CUYÀS I TOLOSA, J.M. (1976). Història de Badalona. Badalona: Gràfiques Duran, vol. II, 

p. 182-186. 

 

DÍEZ DE LOS RÍOS SAN JUAN, M. Teresa (1992). Inventari de la documentació de la 

Generalitat de Catalunya al Archivo Histórico Nacional sección Guerra Civil. Barcelona: 

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, p. 72, 107, 147. 

 

DOPEC; GMG (2014). Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Martorelles 

(document en fase d'aprovació definitiva). [Inèdit]. 

 

"El poblat ibèric de Castellruf". El 9 Nou, 21 de gener de 1994. Suplement baix Vallès, p. 

1. 

 

ESBERT, Rosa Maria (1975). "Características mecánicas del granito de Santa Maria de 

Martorelles (Barcelona)". Acta Geológica Hispánica, t. X, nº 1, p. 29-33. 

 

ESPAÑOL COSTA, Anna (2008). Inventari i relació de la documentació i fons relatius als 

municipis del Vallès Oriental als arxius de Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó. 

[Granollers: inèdit]. 

 

ESTRADA, Josep (1950). Síntesis arqueológica de Granollers y de sus alrededores. 

Granollers: Museu de Granollers, p. 11. 



47 
 

 

ESTRADA, J.; VILLARONGA, L. (1967). La "Lauro" monetal y el hallazgo de Cànoves 

(Barcelona). Barcelona: Diputació de Barcelona, p. 188, 190. 

 

FARÍAS ZURITA, Víctor (2002). “Las fortificaciones medievales del Vallès (siglos IX-XIII). 

Un inventario a partir de las fuentes escritas”. Acta historica et archaeologica mediaevalia, 

23, p. 23-49. 

 

FERNÁNDEZ RIVERA, M.; LÓPEZ GARCÍA, J. Mines municipals. Ajuntament de Santa Maria 

de Martorelles: [Inèdit]. 

 

GASULL, Pepa [et al.]. Resultat de les excavacions arqueològiques portades a terme a 

Castellruf (Mastorelles, Vallès Oriental). Barcelona: Tribuna d'arqueologia, 1984-1985, p. 

53-62. 

 

GASULL, P.; BLANCH, R.M.; GONZÁLEZ, A. [et al.] (1995). El poblat ibèric de Castellruf 

(Santa Maria de Martorelles, Vallès Oriental). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

Departament de Cultura. 

 

GARCIA-MORENO, Consol; MAS, Jordi (2013). "Esglésies del Baix Vallès d'origen romànic". 

Revista Notes, 28, p. 124-152. 

 

GARCÍA-PEY, Enric (1994). "La font Sunyera". El 9 Nou, 8 de gener de 1994. Suplement, 

p. 16. 

 

GARCÍA-PEY, Enric (1997). Recull toponomàstic de Martorelles: Vallès Oriental. Barcelona: 

Fundació Vives Casajuana, Dalmau. 

 

GAVÍN I BARCELÓ, Josep Maria (1990). Inventari d’esglésies. Vallès Oriental 23. 

Barcelona: Pòrtic, p. 363. 

 



48 
 

GORDI I SERRAT, Josep (1984). Boscos i brolles del Vallès: aproximació a la vegetació del 

Torrent de can Gurri. Argentona: L'Aixernador, edicions argentonines. 

 

GORDI I SERRAT, Josep (1997). "Un passeig pels boscos del Vallès Oriental (dels alzinars 

de Castellruf a la fageda de la Sauva Negre". Revista Notes, 11, p. 161-178. 

 

Gran geografia comarcal de Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991-1996. 

 

Guia del Patrimoni Monumental i Artístic de Catalunya. Volum 1: Baix Llobregat, 

Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental. Barcelona: Pòrtic, 2000, p. 809-

810. 

 

IPA. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Santa Maria de Martorelles. 

Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit], 1983, 1990. 

 

IPASL (2008). Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Serralada Litoral. Santa Maria de 

Martorelles. Parc de la Serralada Litoral, Museu de Granollers, Actium. [inèdit]. 

 

JUAN, Xavier de (2004). Guia del Parc de la Serralada Litoral: EIN La Conreria, Sant 

Mateu, Céllecs. Barcelona: Pòrtic, p. 43-44. 

 

"La Societat Coral la Flor, de Martorelles, celebra 100 anys". El 9 Nou, 25 d'abril de 2003, 

p. 49. 

 

LLAGOSTERA I OLLÉ, M.T. (1971). "Vaso polípedo en Castell Ruf". Amistad, Boletín del 

Museo Municipal de Badalona, 30, p. 4-5. 

 

LLORET BLACKBURN, Marta (2010). Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural de 

Martorelles. Ajuntament de Martorelles, Diputació de Barcelona. [Inèdit]. 

 

LOIRE, Roser (2001). "Conservació de la diversitat biològica al Parc de la Serralada 

Litoral". Revista L'Atzavara, 9, p. 63-70. 



49 
 

 

MARTÍ I BONET, Josep M. (1981). Vallès Oriental. Catàleg monumental de l'Arquebisbat 

de Barcelona. Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona, p. 655-662. 

 

MARTÍ I BONET, Josep M. (2008). El Martiri dels temples. Reportatge informatiu i 

fotogràfic de les parròquies durant la guerra (1936-1939). Arquebisbat de Barcelona, 

parròquies de fora la ciutat. Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona, p. 323-324. 

 

Martorelles: 12 anys de cultura popular. [Martorelles?]: [s.n.], [1993?]. 

 

MILÀ I RIFÀ, Ferran (2006). Martorelles, la fe d'un poble. [Martorelles]: Parròquia de Sant 

Joaquim de Martorelles, La Trona. 

 

MONTLLÓ BOLART, Jordi (2011). Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural d’Alella. 

Actium, Diputació de Barcelona. [Inèdit]. 

 

MORERA I CORTINES, Agustí (2015). “La portada d’aigua de Santa Maria de Martorelles a 
Mollet del Vallès durant la II República”. Revista Notes, 31, p. 123-131. 

 

PANOSA I DOMINGO, M. Isabel (2012). Els ibers del Vallès Oriental. Barcelona: 

Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 317-323. 

 

PARÉS I PUNTAS, Anna (1999). Tots els refranys catalans. Barcelona: Edicions 62, capítol 

12, nº 472, 1967, 1000. 

 

PÉREZ GÓMEZ, Ferran (2009). "Sant Fost i Martorelles en l'obra de Joan Coromines". 

Revista Campsentelles, 12, p. 37-55. 

 

PÉREZ GÓMEZ, Xavier (2014). "Una excursió a Sant Fost, Cabanyes i Martorelles el 1882". 

Revista Campsentelles, núm. 17, p. 21-29. 

 



50 
 

PÉREZ I GÓMEZ, Ferran (2000). "Sant Fost i Martorelles a través de les dites". Revista 

Campsentelles, 5, p. 9. 

 

PÉREZ I GÓMEZ, Ferran (2003). "La Santa Eulàlia de can Matons". Revista Campsentelles, 

6, p. 21-28. 

 

PÉREZ I GÓMEZ, Xavier (1996). "Sant Fost, Martorelles i Santa Maria a l'Arxiu Històric de 

Salamanca. Estudi de la documentació". Revista Campsentelles, 2, p. 8-24. 

 

PLADEVALL I FONT, Antoni (1991). Catalunya Romànica XVIII: El Vallès Occidental, El 

Vallès Oriental. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, p. 379. 

 

Programes d'actes de la Festa Major de Santa Maria de Martorelles (anys 1974, 1976, 

1977, 1978, 1980, 1983). Arxiu Municipal de Santa Maria de Martorelles, [Inèdit]. 

 

Projecte de restauració de fonts al Parc Natural de la Serralada Litoral. Setembre 2015 

[Inèdit]. 

 

RIERA M., P. (1957) "Un poblado ibérico en Santa Maria de Martorellas". El Noticiero 

universal, 18 març 1957, p. 11. 

 

ROVIRA I CUNÍ, F. Xavier (1995). "El Coro del Dragó". Revista Campsentelles, 1, p. 46-53. 

 

ROVIRA I CUNÍ, F. X. (2000). "Sobre la vinya i el vi". Revista Campsentelles, 5, p. 32-41. 

 

ROVIRA, A.; GURRI, J. (2000). "Les fonts del Vallès Oriental: de Sant Fost a la Roca". 

Revista Lauro, 19, p. 18-28. 

 

RUESTES I BITRIÀ, Carme (2012). El poblament antic a la Laietània litoral (del Besós a la 

riera de Caldes): l'aplicació d'un GIS (Sistema d'Informació Geogràfica) a l'estudi de la 

seva evolució i les seves relacions espacials. Tesi doctoral [en línia], 2012, Universitat 



51 
 

Autònoma de Barcelona, p. 161, 571. http://www.tdx.cat/handle/10803/5535 (Consulta: 

24-01-16). 

 

RUÍZ MONREAL, J.M. (2014). Catàleg de camins municipals de Santa Maria de Martorelles 

(Document provisional). Diputació de Barcelona: [Inèdit]. 

 

SALVÀ ROSSELLÓ, Isabel (2014). Pla Especial Urbanístic de can Girona a Santa Maria de 

Martorelles. [Ajuntament de Barcelona: inèdit]. 

 

SANJUAN I ESQUIROL, Joan (2012). "Can Girona, una finca singular de Martorelles de 

Dalt". Revista Notes, 27, p. 107-118. 

 

SANJUAN I ESQUIROL, Joan (2013). "L'església de Santa Maria de Martorelles: 

arquitectura i procés evolutiu". Revista Notes, 28, p. 115-124. 

 

"Santa Maria de Martorelles estrena una escultura de Mercè Ortega". El 9 Nou, 16 de juliol 

de 1996, p. 12. 

 

SINDREU, Jaume (1985-1990). Matorelles històrica i llegendària. [Martorelles: s.n.], vol. I i 

II. 

 

SINDREU, Jaume. Plànol descriptiu i mapa cartogràfic de Martorelles "dibuixat" l'any 1750, 

pel rector de llavors. [Martorelles: Arxiu Municipal de Martorelles] [Inèdit]. 

 

SOLER I SALA, Maria (2002). “Feudalisme i nucleació poblacional. Processos de 

concentració de l’hàbitat al comtat de Barcelona entre els segles X i XIII”. Acta historica et 
archaeologica mediaevalia, 23, p. 69-101. 

 

SORIANO, Quíxol (2003). Les fonts i el seu entorn. Itineraris per Martorelles i Santa Maria 

de Martorelles. [Martorelles: inèdit]. 

 



52 
 

TARRÉS MARTÍNEZ, Núria (2009). Inventari de documentació i imatges del Vallès Oriental 

a l'arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 

[Granollers: inèdit]. 

 

TARRÚS I GALTER, Josep (2011). "Menhirs i art megalític a Catalunya: les darreres 

descobertes i el seu context". Revista Notes, 26,p. 100. 

 

Transcripció i traducció de la còpia de la confirmació feta el 1585 pel rei Felip II dels 

privilegis que els seus predecessors havien atorgat a les universitats, parròquies i termes 

de Santa Perpètua de Mogoda, Sant Fost, Sant Cebrià de Cabanyes i Martorelles. 

Martorelles: Ajuntament de Martorelles, 2006. 

 

TRIQUELL I SALOMÉ, Adrià (2012). Parc de la Serralada Litoral: història i itineraris. 

Barcelona: Piolet. 

 

URTEAGA, L.; CAPDEVILA, J. (1993). "Tres hitos en el establecimiento de la red geodésica 

en Cataluña". Revista Ería, p. 293-307. 

 

VALL I RIMBLAS, Ramon (1983). El Romànic del Vallès. Sabadell: Ausa, cop., p. 216-217. 

 

VILLANUEVA, Santiago (1994). "El poblat ibèric de Castellruf. Bressol de la història d'un 

poble". Revista Notes, 8, p. 11-30. 

 

VINYALS, Fermí (1984). “Recull de notícies de la baronia composta per les parròquies de 

Santa Perpètua de Mogoda, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles i Sant 

Cebrià de Cabanyes, de la vegueria del Vallès”. Acta historica et archaeologica 
mediaevalia, 5, p. 433-450. 

 

 

 

 

 



53 
 

8.1. Pàgines web consultades 

 

http://www.festacatalunya.cat/ 

http://www.poblesdecatalunya.cat/ 

http://www.gnomonica.cat 

http://www.ced.uab.es/catalonia/fogatges/ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/ 

http://maps.google.com/ 

http://www.museuvidarural.cat/ 

http://www.diba.cat/ 

http://www.bnc.cat/pergamins/ 

http://www.creaf.uab.es/ 

http://www.institutagricola.org/ 

http://www.icc.cat// 

http://sitmun.diba.cat/ 

http://www.gencat.cat 

http://www.idescat.cat/ 

http://www.municat.cat/ 

http://www.scgenealogia.cat/ 



Comte d’Urgell, 187
Edi�ci del Rellotge
08036 Barcelona
Tel. 934 022 566
Fax 934 022 825
o.patrimonic@diba.cat
www.diba.cat/opc


