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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 
especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local, que s'organitza a 
partir de l'articulació d'un seguit de xarxes territorials (Xarxa d'Arxius Municipals, Xarxa 
de Museus Locals) i programes sectorials (Programa d'Estudis i Projectes) que posen 
a l'abast dels municipis un conjunt de serveis i accions de suport a l'organització, 
gestió, conservació, tractament, difusió i comunicació del conjunt de béns patrimonials 
presents en el territori i, sobretot, als equipaments culturals especialitzats que actuen 
des de l'àmbit municipal.  
 
Dins del seu programa anomenat Estudis i Projectes de Patrimoni Cultural es dona 
suport a les polítiques i estratègies dels ajuntaments en relació amb la conservació, la 
recerca, la difusió i la dinamització dels béns patrimonials del seu territori. El programa 
pretén facilitar a les administracions locals la presa de decisions sobre aquest, 
mitjançant diferents actuacions, entre les quals es troba la promoció de la realització 
dels Mapes de Patrimoni Cultural Local, abans anomenats Inventaris del Patrimoni 
Cultural. L’objectiu d’aquests inventaris és la de dur a terme la recollida exhaustiva de 
dades sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi concret i la seva valoració. 

 
L’ajuntament de Santa Maria de Miralles, interessat en disposar d’una eina de 
coneixement dels elements patrimonials que es troben en el seu terme municipal, va 
demanar a la Diputació de Barcelona, a través del Catàleg de Serveis 2013 (Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015), la realització del Mapa de Patrimoni Cultural, per tal 
d’inventariar aquest patrimoni i facilitar la seva gestió i conservació; la difusió als 
ciutadans, la presa de decisions en el planejament urbanístic, l’establiment de rutes 
didàctiques i turístiques, la planificació de la senyalització, etc. A tal fi va signar l’any 
2014 el corresponent conveni amb la Diputació de Barcelona. 

 
La redacció del projecte ha estat executada directament per l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, mitjançant el seu personal tècnic especialitzat 
(Pere Barbado Mariscal, F. Xavier Menéndez Pablo i Lluís Rius Font), al llarg dels anys 
2014, 2015, 2016 i 2017. 
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2. AGRAÏMENTS 
 
 
La realització d’aquest inventari no hauria estat possible sense la inestimable 
col·laboració de diverses persones que, des dels seu coneixement del territori, han 
facilitat la seva documentació i redacció. 

 
En primer lloc, cal agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles 
per la seva implicació i gestions realitzades, especialment a l’alcalde, Pere Argelich i 
Pujadó (que ens ha acompanyat amb el seu vehicle pels diversos camins del terme al 
menys en tres ocasions) i al personal de l’ajuntament, Elisabet Tort i Esther Claramunt, 
així com la del rector de la parròquia, Mossèn Frederic Esteve (Fredi). 

 
També cal agrair especialment als veïns que ens han ensenyat les seves cases o ens 
han indicat o acompanyat a diversos indrets d’interès patrimonial: Miquel Ferré, del 
Mas La Múnia; Jesús Zapater, de cal Serenes; Mary Gumà García; Miquel Tarragó i 
Pau Noguera; Joan Riba, de La Costa; Família Torrents; Joan Soler; Jaume Pons; etc. 

 
Igualment, volem agrair les informacions i facilitats aportades per Josep Riba i 
Gabarró, historiador de la comarca; Albert Vidal Martí, geòleg del Servei d'Arqueologia 
i Paleontologia de la Generalitat; Núria Molist i Capella, responsable de col·leccions 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya; Santiago Salvador, President del Centre 
d’Estudis Llacunencs (CELL); Marta Vives i Sabaté, directora de l’Arxiu Comarcal 
d’Igualada; el personal del Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada; etc. 

 
El treball de camp que s’ha fet per localitzar els elements patrimonials no hauria estat 
possible sense la memòria i el coneixement del territori de molta gent del municipi que 
ha estat entrevistada. 
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Mapa  topogràfic  i  l’ortofoto  corresponent)  del  terme  de  Santa  Maria  de  Miralles.  Institut 
Cartogràfic de Catalunya 



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL 
Memòria Tècnica 

SANTA MARIA DE MIRALLES

9

 

 

 
 
 
 
 
Des del punt de vista geomorfològic, Santa Maria de Miralles es troba dins la formació 
muntanyenca de la Serralada Prelitoral Catalana. 

 
El terme presenta un relleu força accidentat, marcat per la presència de la serra de 
Miralles, al nord, i la serra de Fontfregona, al sud. Entremig d’aquestes serres es troba 
la vall de Miralles, que segueix el curs de la riera de Miralles en direcció SW-NE. 

 
El principal accident orogràfic del terme és la Serra de Miralles, que constitueix el 
sector central de la Serralada, que seguint una orientació sud-oest nord-est, uneix el 
turó del Castell de Queralt amb el castell de la Tossa de Montbui. Els pics rocosos més 
característics de Miralles són el dos pics germans del Grony (870m) i de l’Agulla 
Grossa (840m), el Puig de la Ferriola (788 m) i la punta de Coma-roques (786 m). La 
serra de Brufaganya (922m), que en part és paral·lela a la de Queralt, resta 
interrompuda per la vall de Miralles, tot i que es perllonga per la serra de Françola o 
Florençola. Al sud, i al límit amb el municipi de Bellprat es troba la serra de Pinyol amb 
alçàries que superen els 800 m, destacant el Turó dels Segarresos amb 795 m. La 
serra de Fontfregona presenta alçàries màximes d’uns 700 m, destacant la plana de 
l’Apotecari, a l’extrem sud-oest del terme, i la plana dels Casals, al sud-est. Al sector 
central del municipi, al voltant del torrent de Fontanilles i separades de la vall principal 
per diversos turons, es troben les planes de Mas Retou i de l’Atzet. 

 

 
 

 
La Serra de Miralles 

 
La hidrografia del terme està definida per la riera de Miralles, tot i que aquesta només 
vertebra l’eix de la vall de Miralles que discorre de sud a nord fregant el perímetre 
occidental del terme. Aquesta vall, a uns 500 metres sobre el nivell del mar, es troba 
limitada pels contraforts de la Plana d'Ancosa i les Planes de l'Apotecari (714m.), 
Novell, els Canals i la serra de Fontfregona, i per les Serres de Pinyol i Miralles (870m. 
a l'Agulla Grossa). La riera de Miralles –aigües avall denominada de Carme- neix al 
coll de la Rovira Seca, a Querol (Alt Camp), al lloc anomenat Esblada, i s’adreça, en 
direcció NE, entre muntanyes, gorgs i congostos, vers Miralles i La Llacuna (la riera fa 
de partió dels dos termes) i desprès cap a Carme i a La Pobla de Claramunt, on 
desguassa al riu Anoia, de qui la riera és afluent. La riera, a Miralles, resta encaixada 
en el sector meridional per la serra de Fontfregona i la serra de Feixes, i està 
alimentada  per,  entre d’altres,  pels  torrents de  l’Aliò,  Coca,  Gol,  Les  Colomines, 
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Fontanelles o Fontanilles, Creu de la Françola, dels Cups, del Cal Pilot, de Ca l’Escolà, 
Fontpregona, Puça i dels Barrancs. 

 

 
 

 
 

La Riera de Miralles discorre per la Vall de Miralles entre arbres. Vista des de la carretera C-37 
(Foto OPC) 

 
Els materials geològic del terme de Santa Maria de Miralles resten en relació amb la 
antiga conca de l’Ebre, delimitada per les carenes costaneres catalanes, els Pirineus i 
el sistema Ibèric. Aquesta conca va tenir un evolució marcada per la segona 
transgressió marina del paleògen, és a dir, la seva inundació per part d’aigües marines 
procedents del golf de Biscaia. Al sector de Miralles trobem registres geològics en una 
seqüència de dipòsits variats que ens marquen molt bé les fluctuacions d’aquest mar 
interior eocènic, des del Ilerdià fins al bartonià-priabornià, és a dir, aproximadament 
entre els 55,8 milions d’anys (Ilerdià) i els 33,9 milions d’anys (priabornià). De forma 
molt simple, a la Serra de Frontfregona fins el Coll d’Orpí, trobem els materials més 
antics, corresponents a un episodi marí ric amb calcàries amb alveolina de l’Ilerdià. 
Aqui afloren mines de bauxita, una de poques explotacions locals. Per contra, la plana 
del municipi resta dominada per materials propis de reculada de les aigües o de 
regressió marina, amb presencia de materials al·luvials de fort color roig, ric amb 
argiles, marges, guixos i conglomerats. Destaquem els rodals del castell de Miralles 
formades per alternança de lutites vermelles, amb bancs de carbonats i, en menor 
proporció, per sorrenques, dolomies i gruixos nodulars. En canvi, a la part més 
septentrional, bàsicament la Serra de Miralles i Serra de la Portella, trobem els 
materials d’una nova transgressió marina representada per les formacions de Collbàs, 
Igualada i Tossa. A la formació de Collbàs trobem coralls solitaris rics amb 
foraminífers, alveolina nummulites, orbitolites, així com la presència de crustacis com 
portumus catalaunicus, montezumella amenosi i retrocypoda almelai. 
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En aquest context geològic destaquem l’aqüífer de la Riera del Carme-Capellades 
present en tot el sector est del municipi. La riera és la que nodreix l’aqüífer Carme- 
Capellades, reconegut per la Generalitat, que s’inicia a l’extrem oriental del terme en 
direcció NE (cap a Orpí, Carme i la Pobla de Claramunt) fins el riu Anoia i més enllà. El 
procés de compressió de l’orogènesi Alpina es la responsable d’un encavalcament de 
dipòsits sedimentaris de l’eocè i del mesozoic, combinats amb els antics materials 
paleozoics, poc permeables, que seran els responsables de tres aqüífers, el drenatge 
dels quals serà a través del pla de fractura o falla de l’Anoia (falla del Vallès - 
Penedès). Les calcàries amb alveolina de la formació Orpí de la serra de Fontfregona i 
Freixes, en contacte amb els materials més impermeables de l'eocè, situat a la plana, 
afavoreixen la seva surgència. A les muntanyes de l’Agulla Grossa hi trobem un sòl 
format al terciari amb conglomerats i una gran quantitat de fòssils, sobretot nummulits 
(llenties), cargolines i petxines 

 
La serra de Miralles-Queralt presenta l’interès de constituir un espai de transició entre 
les últimes digitacions dels altiplans centrals i les serres prelitorals centrals. L’espai 
reuneix un conjunt geològic d'especial interès per presentar un vessant interior 
continentalitzat i un vessant meridional de caràcter marí, ric amb relleus calcaris en 
què ha tingut un fenomen de carstificació. 

 
 
 

 
 

Turó del Grony vist des de la Vall de Miralles. Foto OPC. 
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Pel que fa a la vegetació, més de dos terços del terme està definit per una coberta 
forestal (1.755 ha.). Els boscos ocupen unes 990 ha i connecten amb els de la Serra de 
Queralt. La vegetació arbòria és de caràcter perennifoli i escleròfil·le. El pi blanc és el més 
abundant, seguit pel pinyoner i la pinassa. Els alzinars i rouredes tenen una 
presència menor. El matollar i els erms sumen 785 ha. Predominen entre els arbustos el 
garric i el llentiscle. En el sotabosc hi ha romaní, farigola, argelaga, botja i coscó. En la 
vegetació de les riberes de la riera de Miralles, els arbres dominants són els àlbers, els 
pollancres, les salseres, els oms i els freixes. Entre les espècies arbustives i 
lianoides hi ha l’heura, la ridorta, la vidalba, l’esbarzer, l’esparreguera, l’arc, el 
sanguinyol, el gatell, la sarga, la gavarrera i l’aranyoner (Riba, 1985:210). 

 
El 1974 Santa Maria de Miralles va patir un gran incendi forestal. Anys després, la 
Generalitat adquirí part dels terrenys, unes 70 ha. dels boscos de la Savinosa i dels 
Segarresos, que forn repoblats -entre 1976 i 1982- amb planters de pinasses, 
principalment . Posteriorment aquesta zona es convertí en la zona protegida Forest cup 
52-B.1033) (fitxa 114). 

 
Els ambients de rocam i el seu relleu permet la població de fauna cavernícola de 
notable interès i, d’altra banda, la diversitat de biòtops, fa de Santa Maria de Miralles un 
espai de nidificació de nombroses espècies d'ocells, reconeguda per la Xarxa 
Europea Natura 2000 d’espais naturals. 

 
El clima és, lògicament, mediterrani i temperat, tot i que és poc calorós a causa de 
l’altitud (entre 500 i 900 m.). Els estius són bastant eixuts i assolellats, i durant la nit, 
bastant frescos. Els hiverns acostumen a ser força freds amb moltes glaçades i alguna 
nevada. En alguns moments es produeixen inversions tèrmiques: l’aire fred és més 
dens i tendeix a acumular-se a la part baixa de les valls, causant rosades i boires. El 
vent és bastant notable durant tot l’any, i de vegades, intens. Les pluges estan presents 
durant tot l’any (660 mm a l’any de mitjana; el mes més sec és juliol, amb 31mm i el 
més plujós, setembre, amb 75 mm). La mitjana anual de temperatura és de 13’5°C. El 
mes més calorós és l’agost (21.8 °C de promig), i el més fred, el gener (6.2 °C de 
promig). 

 

 
 
3.2. EL POBLAMENT,  ACTIVITAT  ECONÒMICA I XARXA VIÀRIA 

 
 
Santa Maria de Miralles té actualment una població de 130 habitants que viuen en les 
masies i cases rurals que hi ha disseminades per tot el municipi (al padró de 1991 hi 
constaven 108 habitants; al de 2005, 123; i al de 2013, 133). 

 
 
El municipi no té un nucli urbà pròpiament dit: tot el poblament és dispers. 
L’ajuntament s’ubica en un edifici aïllat, que era l’antiga casa del mestre, al costat de les 
antigues escoles, a tocar de la carretera C-37. L’església parroquial està a uns 200 m. al 
SE, al lloc conegut com a Sant Romà, on hi ha, a prop, el gran casal o masia del mateix 
nom. En cap lloc del terme hi ha una concentració rellevant de cases i tampoc cap 
urbanització, tot i que en els darrers anys al lloc de can Retou (o Ratou) s’ha anat 
desenvolupant una concentració d’una vintena d’habitatges nous, que tampoc formen un 
continu urbà. Amb tot, el barri de can Retou és en aquests moments la major 
concentració poblacional del terme. 

 

Fins al segle XIX el nucli urbà es concentrava a l’esplanada inferior o recinte jussà del 
Castell, al costat de l’Església de Santa Maria del Castell. Aquest nucli s’abandonà 
progressivament a finals del segle XIX i principis del segle XX. A l’arrencar el segle hi  
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havia uns 400 habitants (de fet, és el seu màxim històric, d’acord amb el quadro de 
l’evolució demogràfica que adjuntem). El resultat del total abandó del castell és la 
fundació per part de les famílies d’un seguit de noves cases, a finals del segle XIX i a 
principis del segle XX, al llarg de la nova carretera d’Igualada (C-37) i dels seus 
voltants, cases que s’afegeixen al seguit de grans masos que ja existien amb anterioritat 
(veure el nomenclàtor de 1860), sobretot al llarg de la Riera de Miralles, alguns 
d’origen medieval. Un altre efecte del despoblament del lloc del castell és la pèrdua de 
la parroquialitat de l’església romànica del castell, que cap els anys 1911 (o 1915, segons 
les fonts) es traslladà a la capella de Sant Romà o de Françola, abans esmentada. 

 
 
 

Evolució demogràfica 
Font: Centre d’estudis demogràfics / wickipèdia 

 

1497 f 1515 f 1553 f 1717 1787 1857 1877 1887 1900 1910 
24 24 22 92 128 353 398 419 409 402 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 1992 1994 
415 348 333 341 234 160 98 114 108 111 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

96 94 88 98 115 128 - - - - 
 

1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990-2014: població de dret 
 
 
 

Actualment, moltes masies resten abandonades i algunes estan en estat de ruïna o 
totalment enrunades. D’altres s’han anat restaurant i s’han convertit en habitatges de 
cap de setmana o de vacances. 

 
A Santa Maria de Miralles segueix predominant l’agricultura com a principal activitat 
econòmica, especialitzada en la vinya, i complementada pels cereals, ametllers i 
fruiters, així com per la ramaderia. Als anys 80 del segle XX els conreus ocupaven una 
tercera part del terme, amb 763 ha. La major extensió era dedicada als cereals (635 
ha.) i la resta, als fruiters i al regadiu, ocupant la vinya 118 ha. Però en els darrers 
anys la vinya ha retornat (Riba, 1985:210). 

 
Durant la segona meitat del segle XIX, com a tota la Catalunya central i litoral, Miralles es 
va abocar al monocultiu de la vinya (tots els masos tenen cups de vi i cellers, com 
veurem), fins que als anys 80 del segle XIX va entrar en crisi a causa de la fil·loxera. En 
conseqüència, les vinyes es van substituir per cereals, però l’activitat vitivinícola va 
renàixer al primer terç del segle XX. En els darrers anys, s’ha tornat al cultiu intens de la 
vinya sobretot per la irrupció de Bodegues Torres, que ha comprat molts terrenys i ha 
revifat la producció (vegeu capítol d’història). 
 
Una activitat fugaç va ser la mineria. Fins a 5 mines de bauxita van ser explotades al 
terme entre els anys 30 i 60 del segle XX (vegeu capítol d’història).També va funcionar 
una teuleria gran i diverses de menudes. 

 
Cap altra activitat econòmica és present actualment a Miralles (concretament, cap activitat 
industrial), a excepció de l’empresa Petromiralles, que no només disposa d’una estació de 
servei de carburants, sinó que al seu costat hi ha les oficines centrals de la companyia, 
que donen feina a moltes persones. El sector serveis és també inexistent: no hi ha cap 
botiga al terme. En canvi hi ha tres restaurants: el restaurant Miralles, a la cruïlla entre les 
carreteres C-37 i B-220, on hi ha la benzinera de Petromiralles, obert tots els dies; el 
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restaurant Ca L’Escolà, obert mitja setmana i sobretot els caps de setmana; i el restaurant 
Cal Ramonet, que ha tornat a obrir recentment després de tancar, el 2014, per reformes.  
 
El turisme tampoc disposa d’infraestructures, excepte els restaurants esmentats. El 
terme no compta amb hostatgeries rurals, que si han arrelat a altres pobles de l’entorn, com 
La Llacuna. Tot i això, el terme compta amb quatre rutes turístiques a peu 
impulsades per l’ajuntament i amb fulleteria editada i una senyalització notable amb 
rètols de masies, petits plafons sobre elements d’interès i plafons generals sobre 
natura i patrimoni, finançats per la Generalitat (PEIN), la Diputació i el Consell Comarcal. 
L'afluència en caps de setmana és notable. Es tracta de la Ruta del Castell; la Ruta de la 
Serra; la Ruta de les Vinyes i la Ruta de la Plana. També l'ajuntament ha col·locat plafons 
en elements singulars del patrimoni cultural i natural com les tombes del Serral instal·lades 
a Sant Romà, l'aqüeducte o pont del Rec, el Balç de Fontanilles, la Cova del Vilar, etc.  
 
La Ruta del Castell (2300m) comença a peu de la carretera C-37, prop del km 53, 
davant de la finca de ca l'Escolà. D’allà es dirigeix a l’antic poble, església i castell de 
Miralles i posteriorment a la font de Cal Gol. Des d’aquí s’enllaça amb la Ruta de les 
Vinyes en direcció sud o amb la Ruta de la Serra en direcció nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Portada de la carpeta que agrupa els fulletons de les 4 rutes 
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Alguns dels rètols i plafons instal·lats per l’ajuntament i per la Generalitat, sobre el patrimoni 
natural i cultural de Santa Maria de Miralles. 
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La Ruta de la Serra (4300m) comença a peu de la carretera C-37, entre el km 54 i 55. 
L'itinerari recorre tota la Serra de Miralles, rodejant el turó de la Vinya Vella, el turó de 
Coma-roques i l'Agulla Grossa de Miralles. Es pot vorejar el turó de Coma-roques pel 
nord seguint el GR-172, o bé pel sud resseguint el torrent del mas d'en Sot. L'itinerari 
finalitza quan s'arriba al collet de l'Agulla Grossa, a 800m d'altitud. Es pot accedir al 
cim de l'Agulla Grossa (846m) per un sender carener, d’on es domina una amplia 
panoràmica des de Montserrat al Garraf. 

 
La Ruta de les Vinyes (4500m) es pot iniciar des de dos punts diferents: Cal Felip 
(proper al km 52 de la carretera C-37) o a Cal Ramonet (proper al km 51 de la 
carretera C-37). L'itinerari avança per pistes que ressegueixen camps de cultiu de 
cereals i de vinya, voreja la falda de la serra de Miralles, travessa diferents torrents 
(entre els quals el torrent de Fontanilles, punt en el qual es pot visitar el balç de 
Fontanilles) i acaba prop de la finca de les Colomines. 

 
La Ruta de la Plana (10710m) és un itinerari circular. Es pot iniciar al coll de la Creu 
del Pla i va seguint la Riera de Miralles. Es passa per la Font de Sant Romà i pel Pont 
del Rec (aqüeducte). El camí puja fins la plana dels Casals i la Plana de l'Apotecari a 
través d'una pineda mixta de pi blanc i pi pinyoner. Abans d'arribar al punt de partida 
es pot gaudir d'unes vistes panoràmiques de la Serra de Miralles Queralt 

 
Per altra banda, el Castell de Miralles està inclòs en el projecte “Anoia, Terra de 
Castells”, un projecte de dinamització turística dels castells medievals de la comarca 
impulsat pel Consell Comarcal i els ajuntaments, i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, que compta amb fulleteria, plafons de senyalització i una app. 

 
La xarxa viària de Miralles està definida per dos eixos principals: la carretera que 
comunica el municipi de nord a sud amb Igualada i Valls (la C-37 d’Igualada a Valls) i 
la carretera que travessa el terme de SE a NO que ve de la Llacuna i de Vilafranca 
(BP2121) i s’adreça a Santa Coloma de Queralt (B-220). L’encreuament de les dues 
carreteres és el lloc conegut com l’Empalme o les Quatre Carreteres: és l’indret on 
s’ubica la benzinera, el restaurant i la seu corporativa de Petromiralles, que ja hem 
esmentat. De la C-37, a l’alçada del Km. 54, surt la carretera que mena a Carme i a la 
Pobla de Claramunt (BV-2131). 

 
En el 1900 es projecte la construcció de la carretera BV213 de Santa Maria de Miralles 
al poble de Carme i la BV 2132 d'Orpí a Carme. En una primera fase es buscava la 
comunicació ràpida entre Santa Margarida de Montbui amb Igualada i la Pobla de 
Claramunt amb Carme, restant Santa Maria de Miralles fora del projecte. No serà fins 
el Pla de camins del 1908 quan es projecte el tram de la B-213, de Santa Maria de 
Miralles fins a Santa Margarida de Montbui i la BV2132 d'Orpí a Carme. En aquest 
context es perseguia una comunicació ràpida a través de la Pobla de Claramunt i 
Igualada, molt més eficient a nivell comercial. Haurem d'esperar fins al 1910 per fer 
realitat el tram de Santa Maria de Miralles amb Igualada, passant per Santa Margarida 
de Montbui (BV213, actual C-37), restant així comunicat el terme amb la xarxa 
principal i amb Igualada. El 1918 trobem, ja definitives, les vies entre Santa Maria de 
Miralles i Orpí i Caldes de Montbui. 

 
La carretera C-37 abans B-213 es converteix en l’eix del terme a redós del qual es 
construeixen les noves cases. Substitueix l’antic camí que travessava el terme de SO 
a NE en direcció Igualada des de La Llacuna, en paral·lel a la riera de Miralles. 
Actualment  és  una  pista  amb  els  noms  de  Carrerada  de  la  Llacuna,  Camí  vell 
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d’Igualada i camí de la Llacuna de la Censada Nova. En aquest camí antic –paral·lel a 
la carretera, separada per una distància de 500 a 700 m.)- , que passa per la Creu del 
Pla (que separa La Llacuna de Miralles), és on es troben les cases més antigues (La 
Costa, Ca la Múnia, Sant Romà, Mas Françola, i els molins). 

 
La xarxa principal esmentada es sobreposa a una xarxa de camins rurals, senders i 
carrerades formada pel camí de Sant Romà; la carretera a les Colomines, passant per 
Ratou; la carrerada que passa pel mas Pinyer; el camí de Can Segarresos a Sant 
Magí de Brufaganya; el camí de Cal Puça; el camí de les Planes de l’Erzet; el camí del 
Castell -tots ells des de la carretera C-37-; així com el camí de Bellprat, que és el GR- 
7-2 (o 72). Aquesta xarxa que mira cap al N i a l’O del terme correspon en part a un 
antic traçat de camins lligat a la necessitat de comunicar Bellprat amb Igualada i, 
d’altra banda, a la transhumància entre el Pirineus i les planes del Penedès, mitjançant 
carrerades com la de la Llacuna (fitxa 28), la de la Llacuna a Santa Coloma de Queralt 
(fitxa 36) i la de Collderes (fitxa 80). 

 
 
 
3.3. EQUIPAMENTS I VIDA ASSOCIATIVA 

 
Lògicament, un municipi tant petit com Santa Maria de Miralles, de 130 habitants, no 
disposa d’equipaments públics, excepte l’edifici de les antigues escoles, davant 
l’ajuntament, que esdevé l’únic espai per a fer activitats cíviques, com exposicions, 
xerrades i altres activitats organitzades principalment per l’ajuntament. Tampoc té 
l’arxiu municipal organitzat. Miralles tampoc disposa de moviment associatiu, més enllà 
de les activitats de forestals i caçadors. L’ajuntament i la gent del poble organitzen, 
però, cada any, la festa major (15 d’agost) (fitxa 66) com també l’aplec de la 
Santíssima Trinitat al Castell, al mes de juny (fitxa 65), a més d'altres excursions i 
activitats. El terme no ha tingut cap ateneu popular, tot i que en feia les funcions durant 
gran part del segle XX la casa de Cal Ramonet (fitxa 19), amb teatre i ball, escola 
i botiga. Tampoc no hi ha hagut mai cap entitat local d’estudis i recerca (al 
contrari de La Llacuna o Tous), la qual cosa ens ha dificultat molt la recerca històrica 
i patrimonial al terme. El rector -Msn. Frederic Esteve, Fredi- ha atès, fins 2015, la 
parròquia de sant Romà (però també ha atès, juntament amb un altre sacerdot, les 
veïnes comunitats de feligresos de Capellades, Vilanova d’Espolla, Carme, Orpí i La 
Torre de Claramunt). 
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Cal Ramonet. Foto superior; a mitjans del segle XX. 

Foto inferior: en l’actualitat. 
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4. MARC HISTÒRIC I PATRIMONIAL 

 
 
 
4.1. SÍNTESI HISTÒRICA 

 
La prehistòria 

 
La presència humana al municipi de Santa Maria de Miralles es documenta des 
d’època prehistòrica. El jaciment més antic documentat és un possible taller de sílex 
del paleolític prop del mas dels Segarresos (fitxa 56) Un jaciment semblant es va 
localitzar entre cal Garracurt i cal Campaner (fitxa 46). 

 
El jaciment del neolític més important del terme és l’anomenat “Sepulcre de Santa 
Maria de Miralles”. El 1914 es va excavar (en un indret que avui desconeixem, per la 
qual cosa el jaciment no té fitxa) un enterrament en caixa de lloses amb un sol 
individu, inhumat fa més de 5000 anys amb un aixovar notable (un collaret i diversos 
ganivets de sílex i destrals polides), que es conserven al Museu d’Arqueologia de 
Catalunya (fitxa 99, de col.lecció). 

 
Del període que va del neolític final al bronze final destaca la Cova del Mas Vilà (fitxa 
51), que proporcionà cap el 1930 materials ceràmics, de bronze i de sílex actualment 
dipositats al Museu de Vilafranca. Coneixem, per troballes superficials, altres possibles 
jaciments d’aquesta etapa al terme (fitxes 49, 54 i 55), que confirmaria un poblament 
intens a Miralles en aquesta època, amb nuclis agrícoles sedentaris en plana 
(cabanes) o en coves. 

 
Època ibèrica i romana 

 
El període ibèric (segles VI-I aC) encara es troba més documentat a Miralles, on es 
constata un poblament important, sobretot en l’ibèric ple (segle III). Destaca un 
probable poblat ibèric, el de Fontanilles (fitxa 52), i altres possibles jaciments ibèrics en 
plana, dispersos, segons indiquen les troballes ceràmiques en superfície (fitxes 47, 49 
i 53). Es tracta de petites comunitats agrícoles que lliguen més amb la Cossetània 
septentrional i amb els lacetans que no pas amb la Laietània o l’àrea ilergeta, més 
proclius a un tipus de poblament més concentrat, elevat i fortificat (Ribas, 1988, 210 
seguint J. Enrich). 

 
En canvi, les evidències arqueològiques d’època romana són escasses: només alguna 
terrissa baiximperial a la zona de Cal Albert (jaciment que també ha proporcionat 
materials ibèrics, com ja hem vist; fitxa 53). També d’època tardana (segles IV-V) és la 
necròpolis del Serral, l’únic jaciment arqueològic excavat amb metodologia científica i 
en etapa recent (1995). El jaciment -avui totalment destruït i desaparegut- estava 
composat per unes 16 tombes i una cabana (fitxa 57). Algunes de les tombes de lloses 
foren recuperades, traslladades i instal·lades en un altre lloc –al costat de l’església de 
Sant Romà- per tal de fer-les visitables (fitxa 6). Una altra necròpolis de lloses ha estat 
localitzada al terme (fitxa 48), però de cronologia indeterminada (romana o medieval). 
Tot i que Miralles estava lluny de les vies romanes principals i de les ciutats que 
vertebraven els territoris rurals (les més properes serien Tarraco i Prats de Rei, el 
municipium  Sigarrensis),  hem  de  concloure  que  la  vall  de  Miralles  hauria  estat 
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abastament explotada en època romana, tal com ens indica el poblament precedent 
ibèric i la presència de vestigis i necròpolis baiximperials i tardoantigues. 

 

 
 

 
 

Primera pàgina de la publicació sobre el Sepulcre de Santa Maria de Miralles, del que hi ha 
fitxa com a col·lecció (fitxa 99) i no com a jaciment, per desconeixement del seu exacte 
emplaçament. BOSCH GIMPERA, Pere (1913-15). Sepulcre de Santa Maria de Miralles. a: 
Crònica de la Secció Arqueològica. Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) 1913-15, vol. 2, 
p. 811-12. Barcelona, 1915. 
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Etapa medieval 

 
L’etapa medieval de Miralles és força més coneguda. No tenim indicis fefaents, però 
per l’origen toponímic de “Miralles “ (relacionat amb les torres de vigilància de frontera; 
veure capítol següent) i pel context general de la zona, cal pensar que la Vall de 
Miralles fou ràpidament colonitzada pels cristians a partir del segle X, després d’una 
època en que el territori feia de frontera entre la Catalunya Vella i Al-Andalus. Fins i tot 
tenim a Miralles un topònim àrab que podria tenir origen en la Catalunya andalusina: 
La Múnia (la font i el Mas de Múnia, Armúnia o Almúnia, fitxa 26). En àrab Al-munya 
significa horta. 

 
En aquest context hem de situar la construcció del Castell de Miralles, que formava 
part de la línia defensiva que permeté el repoblament de la comarca cap a ponent a 
finals del segle X, i també la creació dels primers assentaments, que en alguns casos 
podrien haver precedit les cases més antigues que coneixem del terme, com el cas del 
Mas de Múnia i altres que veurem. 

 
Al peu del castell hi havia un important camí, avui carretera, molt freqüentat a partir del 
segle X al ser una de els rutes repobladores més importants i una via d’intercanvi amb 
els sarraïns. 

 
La primera menció documental del Castell de Miralles és del 28 de juliol de l'any 960, 
quan és mencionat com a kastrum Miralias en l'acta de cessió del Compte de 
Barcelona i d'Osona Borrell II a Isarn, fill de Sal·la de sant Benet, del Castell de la 
Roqueta, en que s'assenyalava com una de les afrontacions del Castrum de la 
Roqueta. El 978 "Miralia" apareix en una butlla confirmatòria de les possessions del 
Bisbat de Vic emesa pel papa Benet VII. A l’any 987 Énnec o Ennyec Bofill de 
Cervelló va fer un dels primers juraments de fidelitat a la monarquia a canvi de la 
senyoria jurisdiccional del Castell de Miralles. En aquest any, el comte-rei Borrell II va 
dividir a parts iguals els drets del terme de Miralles entre el Bisbat de Vic i l’esmentat 
Énnec Bonfill. Però de forma immediata el bisbe de Vic Froià revertí els drets a Énnec 
quedant els Cervelló com a senyors exclusius de Miralles. Al cap de cinc anys, el 992, 
el comte Ramon Borrell transferí tots els drets del Castell al Bisbat de Vic, però més 
endavant retornà a l’obediència comtal barcelonina i tot seguit fou infeudat als Cervelló 
(Riba, 1998, 212). 

 
El castell, per tant, és del segle X. Ara bé, segons l'estudi arqueològic fet per Júlia 
Miquel en el Marc del Pla Director del Castell (SPAL, 2016), l'angle oriental del recinte 
sobirà podria ser d'origen andalusí. 

 
Durant els segles XII i XIII el nom de Miralles apareix esmentat com a Mirayes (1131), 
Miraies (1193) i Miraliis (1238), fins arribar a Miralles.El castell pertanyé als Cervelló i 
després a la baronia de la Llacuna, com veurem. La continuïtat  del domini dels 
Cervelló és palesa entre els segles X i XIV. Això comporta el domini real, però no la 
residència; aquesta  estava en mans  dels castlans de Miralles.  El 1108  Alamany 
hereda el castell del seu pare Hug de Cervelló. El 1079 els Cervelló reten fidelitat al 
Bisbe de Vic. Els primers senyors de Miralles són Alemany I de Cervelló (mort el 
1064); Guerau Alemany I (mort el 1079); Guerau Alemany II (mort el 1097); Guerau 
Alemany III (mort el 1131), Guerau Alemany IV (mort el 1167) i Guerau Alemany V 
(mort el 1193). Un altre membre de la família, Hug de Cervelló (mort el 1171) fou 
arquebisbe de Tarragona (Riba, 1998, 212). 
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Vista actual de la façana de l’església de Santa Maria del Castell (Foto: OPC) 
 

 
 
El 1193, Guerau d’Alamany V, senyor de Miralles i d’altres 28 llocs i benefactor dels 
monestirs de Santes Creus i Sant Cugat del Vallés (on volgué ser enterrat), dividí els 
seus dominis entre els seus fills, i Miralles (i vuit llocs més) revertí a Guillem I. Mort 
aquest, el castell passa a Guerau de Cervelló, i d’aquest, a la seva filla Felipa. Així 
doncs, els següents descendents són Guerau Alemany VI (mort el 1229), Felipa 
Alemany (mort el 1235), Guillem II (1270), Guillem III (1323), Guillem IV (1347) i 
Guerau VII (1381) (Riba, 1998, 212). Galcerà de Miralles (S.XIII), veguer del rei, es 
dirigí a les sots-vegueries de Manresa i Berga, anunciant la prolongació de la treva en 
la guerra de Jaume II contra el rei de Mallorca. Un nou Guerau de Cervelló, el 1347, 
s’intitula Senyor de la Baronia de la Llacuna. 

 
Durant tot el període medieval, la població de Miralles no va tenir -com avui dia- un 
nucli urbà definit i sempre havia estat format per cases de pagès disperses, tot i que 
als peus del castell, a la part jussana del mateix, i protegida per torres i muralles, 
s’erigia un petit nucli de cases a l’entorn de l’església parroquial, dedicada a Santa 
Maria, que nosaltres hem fitxat com a Poble Vell (Fitxa 126). La primera menció que 
tenim del temple és de 1303, però la seva construcció -clarament d’adscripció 
romànica- es podria remuntar a finals de segle XII o a principis del XIII, però en cap 
cas abans. Per tant, el terme de Miralles estava clarament vertebrat pel castell feudal, 
amo i administrador de les terres del terme, en mans de la poderosa família dels 
Cervelló-Alamany (i dels castlans de Miralles) i per l’església parroquial de Santa 
Maria, que tenia cura de les ànimes dels feligresos i del cementiri al seu redós, als 
peus del castell. Cal pensar que l’església, construïda a la part jussana, deuria 
substituir a partir del segle XII la primitiva capella castral del castell del segle X, avui 
desapareguda. 
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Vista des del capdamunt de la part sobirana del Castell, on es veu l’esplanada  -entre 
l’església, a primer terme, i la muralla que delimitava la part jussana del castell- on es va ubicar 
fins a principis del segle XX el nucli urbà o Poble Vell de santa Maria de Miralles 

 
 
A partir del segle XIV, un nou nucli sorgeix a Miralles -a més del creat a l’entorn de 
l’església i al peu del castell- que és el grup de cases de Sant Romà. Els seus 
antecedents són coneguts pel matrimoni, concertat el 1351, entre el cavaller Guillem 
de Sant Romà i Elisenda, filla de Pere V de Queralt i d’Alamanda de Rocabertí, barons 
del Veí Castell de Queralt.  El 1359 Guillem de Sant Romà fou nomenat batlle baronial 
de Miralles i era alhora procurador de Guillem Ramon de Cervelló, senyor del Castell 
de Miralles i Baró de la Llacuna, com veurem. Així doncs la masia de Sant Romà fou la 
casa delmadora durant la segona meitat del segle XIV. En el capbreu de 1408 la masia 
de Sant Romà fou declarada per Antoni de Sant Romà i en la capbrevació de 1522 ho 
és per Joan de Sant Romà (Riba, 1988, 211). 

 

 
 

 
 

Mas San Romà a l’actualitat (Foto: OPC) 
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Una altra casa que podria tenir també un origen clarament medieval -com les citades 
de Sant Romà (fitxa 5), Mas de Múnia (fitxa 26) i La Françola (fitxa 14)- és la de la 
Costa (fitxa 27). Totes elles segueixen l’antic camí de la Llacuna a Igualada. La 
particularitat de la Costa es que hi ha indicis documentals que podria haver pertangut a 
la comunitat jueva abans de la seva expulsió de finals del segle XV. Conservem a La 
Llacuna (la Costa està prop de la partió amb aquest municipi) cites sobre “les costes 
de Natan”, topònim que s’ha conservat fins els segle XIX a la documentació i que 
podria fer referència a l’antic propietari jueu de La Costa i de les terres del voltant. 

 

 
 

Mas de la Costa (Foto: OPC) 
 
També la gran casa de Les Colomines (fitxa 34) (abans Coromines) apareix a la 
documentació, a partir del segle XVI, com a propietat dels Alemany. Els Alemany 
també apareixen com a propietaris del Mas de Françola a partir del segle XVIII. 

 
 
 

 
 

Mas Les Colomines Foto: OPC 
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La successió és la següent (Riba, 1988, 211-12). A principis del segle XV, el domini 
de Miralles és heretat per Berenguer Arnau III, casat amb Joana de Castre-Pinós. Des 
de 1522 el nou baró fou Berenguer Arnau IV de Castre i Cervelló, casat amb Estefania 
de Centelles, els quals practicaren la capbrevació de Miralles, a cura del notari igualadí 
Jaume Honorat Franquesa. En fou hereu Felip de Castre de Cervelló, casat amb 
Elisabet de Gualbes. Seguí Felip de Castre II de Cervelló, que també conservà la 
baronia de La Llacuna, però, en morir el 1554, sense descendents, els dominis 
passaren al seu oncle Berenguer Arnau de Castre V de Cervelló, casat amb Elionor de 
Boixadors. Heretà el fill Berenguer Arnau de Castre, casat amb Margarida d’Alagón. 
Fou successor el fill tercer Berenguer Arnau de Castre. En morir el 1588, passà 
l’herència al seu germà gran Felip de Castre, qui morí el 1590, i el succeí la 
primogènita i germana gran Estefania de Castre, casada amb Martí d’Espès. La seva 
filla única, Margarida d’Espès Alagón i de Castre, fou baronesa de Miralles i de La 
Llacuna i, el 1640, es casà amb Francesc de Montcada i Montcada (1586-1635), tercer 
marqués d’Aitona. Aquest fou un destacat polític, militar i escriptor, que ocupà càrrecs 
diplomàtics de confiança al servei de Felip IV a Europa, entre ells, el de governador 
dels Països Baixos. Amb aquest matrimoni la casa d’Aitona s’incorporà a la baronia de 
La Llacuna i Miralles. Morta Margarida, la casa d’Aitona esdevé nou titular. El marqués 
es casà en segones núpcies amb Magdalena de Guzman, comtessa de Villaverde. 

 
El nou baró fou el seu fill Guillem Ramon de Montcada (1618-1670), quart marqués 
d’Aitona, “Grande de España”, casat amb Anna Silva de Portugal, i membre de la Cort 
de Felip IV. El 1648, Lluís XIII, rei de França i fugaç comte de Barcelona durant la 
Guerra dels Segadors, desposseeix els Montcada, per haver-se declarat partidaris de 
Felip IV i del Comte-Duc d’Olivares, del marquesat d’Aitona i d’altres títols de les 
baronies de La Llacuna i de Miralles, i els cedeix a Josep Margarit i de Biure, marqués 
d’Aguilar. Però cinc anys després, perduda la Guerra, el Rei, al 1653, restaura els 
drets als Montcada. El cinquè Marqués d’Aitona, Miquel Francesc I de Montcada, mort 
el 1674, i casat amb Luísa Feliciana de Portocarrero-Noronya (duquessa de Cominha, 
marquesa de Villarreal i comtessa de Valença e Valadares, Alcoutin i Medellín), fou 
lloctinent general de Catalunya entre 1647 i 1652. Aquesta baronessa va encarregar el 
capbreu de 1682 al notari Bartomeu Costa, d’Igualada. El següent propietari és el sisè 
marques d’Aitona, Guillem Ramon V de Montcada, que morí el 1727. Fou membre de 
la Cort de Felip V i es casà, primer, amb Anna M. de Benavides, i després, amb Rosa 
M. de Castre i Portugal (duquessa de Turisano, marquesa de Sarrià i comtessa de 
Lemos) (Riba, 1988, 211-12). 

 
Durant el mandat del sisè marques d’Aitona, al 1692, es va decidir la venda, pel preu 
de 22.000 lliures, de les baronies de Santa Maria de Miralles i de Sant Magí de 
Rocamora o de la Brufaganya. El comprador fou Jeroni de Magarola i Grau, jurista i 
magistrat de l’Audiència de Barcelona, que adquirí la major part de les fiques, i que 
morí el 1709. Aquest inicialment era felipista però es passà a la causa austracista fins 
el punt que l’Arxiduc Carles li va atorgar el 1709 el títol de comte de Quadrells, un lloc 
al terme de la Molsosa. Miralles, de tota manera, va seguir en mans de la família 
Magarola. Un dels successors fou Miquel Joan de Magarola i Clariana (1730-1807), 
jurista en cap de l’Audiència de Barcelona i primer president de l’Acadèmia de 
Jurisprudència barcelonina, des de 1789. El principal posseïdor a la primera meitat del 
segle XIX és Antoni de Magarola i d’Ardena. L’últim Magarola fou Josep de Magarola, 
comte de Quadrells i baró de Miralles. Amb les disposicions abolicionistes dels drets 
senyorials, algunes de les seves terres van anar passant a mans de particulars (Riba, 
1988, 211-12). 
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Durant l’esmentada venda de 1692, una petita part dels terrenys (una dotzena de 
finques) no van passar als Magarola sino que restaren sota el domini de Marianna 
Teresa de Montcada, la setena marquesa d’Aitona i hereva de la baronia de La 
Llacuna, a més d’altres títols. Es va casar amb Luís Antonio Fernández de Córdoba- 
Figueroa i de la Cerda, marqués de Cogolludo i duc de Cardona-Medinaceli. El seu fill, 
Pere d’Alcántara, duc de Cardona-Medinaceli, que visqué fins el 1790, havia 
encarregat al notari igualadí Francesc Melción una capbrevació de les seves terres de 
Miralles. La finca més important era el mas dels Segarresos, que comprenia també els 
masos de la Costa i Sant Genís, amb vuitanta jornals de llaurar, i que eren ocupats per 
Francesc Camps i Lafarga, calceter d’Igualada. Pagaven el delme al baró (és a dir, als 
Cardona-Medinaceli, hereus dels Montcada, marquesos d’Aitona i barons de La 
Llacuna) i la primícia a la parròquia de Santa Maria de Miralles. Els ducs de Cardona- 
Medinaceli conservaren aquest domini de Miralles fins molts anys després de les lleis 
abolicionistes de 1811, 1823 i 1837. La qüestió no es va resoldre fins a rebre una 
sentència del Tribunal Suprem del 1898 que confirmava l’acabament de les senyories 
jurisdiccionals. 

 
Per altra banda, els masos de Can Borràs i de can Francolí i algunes peces de terra de 
Miralles pertanyien a l’Escola Pia d’Igualada, des del 1734, fins que a causa de la llei 
desamortitzadora de 1855, foren adquirides per la família de Ca l’Alemany. A més, la 
parròquia de Santa Maria de Miralles fou posseïdora d’alguns béns i el 1922, amb 
l’autorització del bisbe, vengué a particulars les dues cases de la rectoria vella i 
diverses peces de terra situades a les partides de la Censadeta, la Coma-ruga, la 
Costa de la Font, el Coll de la Malambia, la Tria i l’Hort del Rector. (Riba, 1988, 211- 
12). 

 
El poblament i l’ocupació del territori 

 
Com hem dit, el terme de Miralles estava ocupat en època medieval i moderna per 
cases disperses. Coneixem algunes dades de poblament gràcies als fogatges, censos 
de cases actives (o focs). En el fogatge del compte-rei Pere III, de 1359, el primer fet a 
Catalunya, el Castell de Miralles hi consta amb 52 focs, 39 dins la vegueria de 
Vilafranca del Penedès i 13 dins de la vegueria de Cervera. En el fogatge de 1365-70, 
es produeix un significatiu augment: dins la vegueria de Vilafranca, hi consten 83 focs 
corresponents al “Castell de Miralles que és del noble G. Ramon de Cervelló”. En 
canvi, el fogatge de 1497 solament esmenta 24 focs, és a dir, una reducció de dues 
terceres parts. Els dos recomptes del segle XVI resulten estabilitzats, amb 24 focs el 
1515 i 22 focs el 1553. Podrien equivaler al centenar d’habitants. El fogatge de 1515, 
que es conserva a l’ACA (Iglésies, Feliu,1998) detalla 24 focs, un d’ells no privilegiat, 
sota control nobiliari. 

 
A la primera meitat del segle XVIII es manté el mateix nombre d’habitants i en el cens 
del Compte de Floridablanca de 1787 hi ha una xifra una mica més alta de 128 
habitants. El segle XIX ens presenten xifres contraposades i contradictòries: el cens de 
Galobardes (1830) apunta 60 veïns; Pascual Madoz, en el seu magne diccionari 
(1846), hi fa constar 42 habitants; el cens de 1860 constata 364 residents; el de 1877, 
registra 398 ànimes; el de 1894, 419 persones; i el de 1894, 456 habitants. (Riba, 
1988, 211). 

 
Per la seva banda, el Nomenclàtor del Cens de Població de 1860 (Esteve Palós, Valls, 
2010), que recull 27.000 entitats de població i més de 20.000 masos, masies o cases 
de pagès a Catalunya, llista a Santa Maria de Miralles 35 llocs o estructures d’hàbitat, 
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que inclouen 13 ”alquerias”, 10 “masias”, 6 “casas”, 1 “caserio”, 1 ”lugar (Santa Maria 
de Miralles), 2 “pajares” i 3 “molinos”. 

 
A més dels fogatges, una altra font molt important per conèixer el poblament i com es 
relacionaven els senyors amb els posseïdors de cases i terres, són els capbreus. 
Tenim documentades capbrevacions de 1408, 1552 i 1649, però el capbreu més 
important i conegut és el de 1682, que es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
(fitxa 145), i que esmenta les capbrevacions anteriors. 

 
Com hem dit més amunt, fou realitzat el 1682 pel notari d'Igualada Bartomeu Costa, 
encarregat per la Sra. Luísa Feliciana de Portocarrero-Noronya, vídua en segones 
núpcies del cinquè Marqués d’Aitona, Miquel Francesc I de Montcada. Els Montcada, 
marquesos d'Aitona, eren per herència barons de la Llacuna i de Miralles i senyors de 
les terres de Santa Maria de Miralles. Aquest document, encarregat per la baronessa 
de Miralles, conté molta informació sobre el règim senyorial del castell i el terme de 
Santa Maria de Miralles. Per exemple, hi ha referències a una agrupació de finques del 
mas de Florençola, on es constata que Josep Alemany, mestre de minyons de la 
Llacuna, comparegué al domicili llacunenc del procurador baronial Magí Onofre 
Estalella i, davant el notari Bartomeu Costa, va fer la declaració de tenir i posseir el 
mas de Florençola, al terme del Castell de Miralles, que el 1522 fou capbrevat per 
Miquel Requesens, conjuntament amb 38 jornals de terra, entre boscos, camps, vinyes 
i horts. El capbreu de 1682 incorpora els antecedents del capbreu de 1522 però hi 
estableix algunes reduccions en relació al de 1522. Per exemple, la finca del Puig 
Rubiol, de 6 jornals de vinya, el 1522, que llavors pagava un cens anual de dues 
quarteres de forment, ara, al 1682, la baronesa li atorga una rebaixa consistent en 
pagar només una quartera de forment i una "tassa de vi grech, bo, ardent i fi". El 
capbreu de 1682 també recull la declaració d'Isidre Querol de tenir una casa i 36 
jornals de terra, que formaven part del Mas de Florençola, i que el 1522 foren 
capbrevades per Jaume Carbonell. A mes dels delmes i carnalatge, també paguen tres 
quartans de forment per al llum sagramental. Els hereus de Jaume Doménech, Paula 
Doménech i Macià Esplugues, declaren la possessió d'un apartament al costat de la 
casa habitada per Josep Alemany, que el 1522 fou capbrevat per Miquel Recassens. 

 
L'antic mas d'Almúnia figura, en les capbrevacions dels segles XVI i XVII, com a 
propietat de la família Vivó. Segons el capbreu de 1522 la casa i les seves terres 
pagaven a la baronia de la Llacuna i Miralles els corresponents censos i delmes, 
d'entre altres prestacions, d'acord amb el següent detall: 2 quarteres i 11 quartans de 
forment; 5 quarteres de civada; 4 quartans d'ordi; 1 gallina i mitja; 2 conills; 2 garves 
d'ordi; 1 "joya" amb parell; 1 dia de "tirada" d'home amb mula; 1 dia de "femada" amb 
un animal; 1 jornal de "batuda" amb un home i una mula; 1 dia de verema i 3 dies de 
"tragí" amb un home i un animal; 1 quartà de vi; 1 fogassa i mitja i un sou i sis diners 
en moneda. En el capbreu de 1682 es mantenen aquestes prestacions llevat de la 
variació de donar 20 diners en lloc dels 2 conills, i 9 quartans d'ordi en lloc de les 2 
garbes d'ordi i del quartà de vi. 

 
En el capbreu de 1522 les Coromines apareix com pertanyent a Marc Alemany. També 
apareix citada a l'any 1552 com a propietat de Marc Alemany i al 1555 de Joan 
Alemany. Al testament d'Antoni Doménech, de l'any 1633, apareix com a propietari de 
la casa Gaspar Alemany. A l'any 1645 la casa és propietat d'en Joan Alemany. Segons 
el capbreu de 1682 pertany a Josep Alemany, que també és propietari dels masos de 
l'Agulla Grossa, del Formic i de la Torre, amb trenta jornals de terra. Entre censos i 
delmes, paguen cada any 1 quartera de forment, 4 quarteres i 6 quartans de civada, 5 
gallines i 6 diners, a més de satisfer el carnalatge. També paguen segons aquest 
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Pàgina dedicada a Santa Maria de Miralles del 2on Volum de la Gran Geografia General de 
Catalunya editada (sembla que al 1916) per Francesc Carreras Candi. 

 

 
 

El molins fariners. 
 

Una activitat econòmica important va ser la dels molins fariners, documentada des del 
segle XVI, que dona fe de l’activitat cerealística principal en aquella època. Es 
basteixen a la part septentrional de la Riera de Miralles, principalment, amb les seves 
rescloses, sèquies, recs i basses. Aquests molins, en funcionament fins el segle XIX, 
resultaren afectats pels aiguats de Sant Bertomeu (1842), de Santa Tecla (1874), la 
rierada del 17 d’agost de 1921, i l’aiguat de sant Ròmul (1926). 

 
Dels deu molins documentats, se’n conserven tres, que estigueren en funcionament 
fins el segle XIX: els molins de Dalt, del Mig i el del Serenes o de Baix (fitxes16, 13 i 
11, respectivament). Aquests tres molins són els únics que recull els estudis de Palau 
(1991) sobre l’Anoia, en relació al terme de Miralles. 

 
Els molins desaparegudes són, en primer lloc, el Molí de Miralles i el de Sant Romà, 
que coneixem per referències documentals. També un molí citat a La Múnia. També 
coneixem per fons documentals el molí de Can Morgades o Molí Vell (la cita fa 
referència a un tal “Francesc de Morgades del Molí”), declarat per Francesc Morgades 
al capbreu de 1682. Anteriorment havia estat declarat per Antoni Estalella en la 
capbrevació de 1522 i per Jaume Palau en la de 1649. Corresponien a aquest molí 
uns 40 jornals de terra, els quals a més de pagar els delmes, també paguen els 
censos de dues quarteres i sis quartans de civada, cinc quartans de forment i un parell 
de gallines. També donen 5 sous a benefici de Sant Miquel de Foix i lliuren quatre 
quartans de forment per a la llàntia del Santíssim. Per altra banda, també hi ha cites 
referents al Molí Nou d’Aguilera, establert per la família dels Alemany, en el primer terç 
del segle XIX. Finalment, prop de la partió amb el terme d’Orpí també hi havien 
funcionat els molins del Capdavall i del Serenet. Segons Ribas (1988: 214) els tres 
molins fitxats (de Dalt, del Mig i de Baix) més el molí Vell foren actius fins el segle XIX i 
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formaven part de l'heretat Mas de Françola. També hem recollit informacions sobre 
l’existència d’un molí al mateix Mas de la Françola (fitxa 14) (que no seria el Molí de 
Dalt), però la conversa amb els propietaris i la visita a la casa no ho confirmen. 

 

 
 

 
 

Molí de Dalt. L’edifici de la dreta aixopluga l’antic molí (Foto: OPC) 
 

 
 
L’activitat minera. La bauxita. 

 
Els recursos mineralògics de Miralles que han estat explotats tardanament. El terme 
presenta abundància d’argiles vermelloses, nombroses vetes de guix i bauxita. 

 
La bauxita és un mineral format per hidròxids i òxids hidratats d’alumini i erro amb 
materials argilosos. En la seva composició s’hi troben bohemita, goethita, hematites, 
calcita, caolinita, amb indicis d’alumogel, enatasa i rutil. A Miralles la bauxita es troba 
omplint cavitats d’origen càrstic. La bauxita de Miralles, per la seva riquesa en 
hidròxids d’alumini i de ferro, també podria ser catalogada com una laterita. Hi ha dues 
classes de bauxita: la roja, que té més òxid de ferro, i s’aprofita per extreure’n alumini, i 
la bauxita blanca, que té menys òxid de ferro i que s’aprofita per fer refractaris. S’hi 
feia extracció tant a cel obert com a través de galeries. 

 
Entre 1930 i 1965 s’explotaren diversos jaciments de bauxita, a cel obert, conegudes 
com a mines d’alumini. Les bauxites més abundants eren les de color vermell, amb 
vetes blanques i grogues. El període de màxima explotació va de 1940 a 1960. Des de 
peu de mina, el mineral era transportat en camió fins les estacions de ferrocarril de 
Capellades i la Pobla de Claramunt, amb destí a Barcelona o a als Quatre Camins. Les 
principals aplicacions de la bauxita de Miralles era la seva addició als aglomerats i 
ciments especials, i a la producció de sulfat d’alúmina, que és una substància molt 
emprada per millorar la fabricació de paper. 
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Hi ha documentades cinc mines (Consell comarcal de l’Anoia, 2007; Ribas, 1988, 216) 

  Mina Maria. Concessió atorgada 1931  Mina Eulàlia. Concessió atorgada 1946  Mina Carmen. Concessió atorgada 1958  Mina Eloïsa. Concessió atorgada 1958  Mina Pepita. Concessió atorgada 1958 
 
El 1931 va tenir lloc la concessió estatal de l’explotació de la Mina Maria, prop de la 
Obaga del Soler, amb una afectació de 240.000 m2, a favor de Joaquim Molins i 
Figueres, que el 1936 la va transferir a la societat Ciments Molins S.A. L’any 1948 fou 
venuda a la companyia La Alquímia S.A. 

 
Per altra banda, al 1931 també es va concedir l’autorització per explotar la mina 
Adelaida, aquesta de mineral de ferro, també a l’Obaga del Soler, amb una afectació 
de 200.000 m2, a favor de Lluís Queraltó i Guàrdia. Aquest la va arrendar el 1932 a la 
societat Explotaciones Mineras S,.A. de Bilbao. El 1944 és comprada per l’Alquímia 
S.A. 

 
També és l’Alquímia S.A. la que el 1946 obté el permís d’explotació de la mina de 
bauxita Eulàlia, amb afectació de 240.000 m2, a les partides de la Serra del Tubau i la 
Costa de Rubió, que en part eren terres de Bellprat. 

 
Al 1958 l’Alquímia S.A. obtingué també la concessió de l’explotació de les mines 
Carmen (prop del Coll de la llebre), Eloïsa (a les partides de Carrascals i les Vilates) i 
Pepita (al lloc del Mas dels Bous, compartint terme amb La Llacuna) 

 
Les galeries van ser ensorrades en el moment en que les mines van deixar de produir, 
quan ja no eren rendibles, per evitar perills. Ara aquestes mines presenten un aspecte 
de pedrera. En alguns punts s’hi veuen les vetes o bosses de bauxita dins les cavitats 
càrstiques. 

 
Hem fitxat dues mines (fitxes 18 i 121). La primera, que hem batejat com a mina de 
bauxita d’en Soler, situada prop de can Raspall (casa moderna ubicada al lloc on es 
devia situar la construcció de l’encarregat de la mina, avui desapareguda), podria 
correspondre a la Mina Maria. Des del mas Soler (fitxa 21) es domina visualment; 
els terrenys de la mina pertanyien a aquesta casa. La segona l’hem denominat 
mina de bauxita de Serra d’en Pinyol, i es situa entre el Mas dels Segarresos i la 
Serra d’en Pinyol, al límit amb Bellprat. Podria correspondre a la mina Eulàlia. 

 
També cal esmentar una activitat industrial avui desapareguda: la fabricació de rajoles 
i teules. La principal bòvila o rajoleria és la de can Maura (fitxa 45), actualment 
abandonada, a la carretera B-220 que va de Miralles a Santa Coloma de Queralt i 
Bellprat, prop de la casa de Cal Maura, que funcionà de 1968 a 1974. Però tenim 
notícies d’altres teuleries: una prop del Mas de Françola, activa a la dècada 1925-1935 
(no localitzada), i una prop del Mas de la Costa (fitxa 134). Ambdues aprofitaven les 
argiles vermelles dels encontorns. També sabem que hi havia forns de calç, dels quals 
hem localitzat un (fitxa 129), i tal vegada de guix (fitxa 156). 
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La crisi dura poc i el cereal no te temps de recuperar terreny, ni la població 
experimenta un retrocés significatiu. En el primer terç del segle XX es replanta la vinya 
fins a recuperar gairebé tota la superfície anterior. Es va fa servir l’empelt americà 
“Rupestris de Lot”, immune a la fil·loxera, el preferit de la repoblació. Així van poder 
continuar les varietat autòctones de raïm negre (sumoll, garnatxa, picapoll, monastrell i 
ull de llebre) i de raïm blanc (macabeu, garnatxa, montònec, parellada, sobirà parent i 
xarel·lo). 

 
Després de la Guerra Civil la vinya pateix una regressió en favor dels cereals. El 1975 
només quedaven 26 ha. A partir d’aquesta data es planten nous ceps, especialment 
als voltants del mas Françola. El cadastre vinícola de 1982 ja registra 54 ha. de vinya. 
En els següents 6 anys s’hi afegeixen 65 ha. més. El total de 118 ha. que fan 
equivalen a l’extensió que Miralles va assolir cent anys enrera, en el moment de 
màxima activitat vitivinícola. El 1980 el Mas de Françola i moltes finques del voltant 
(unes 290 ha. de superfície) van ser adquirides per la societat “Françola S.A.”, dirigida 
per l’empresari vilafranquí Miquel Torres i Carbó (de la prestigiosa Bodegas Torres), 
que ha programat les replantacions de forma altament eficient i competitiva. Des de 
1976 els vins de Santa Maria de Miralles i d’altres cinc municipis de l’Anoia poden 
portar la D.O del Penedès i denominar “cava” als seus escumosos elaborats amb el 
mètode “champenoise”. 

 
Segons Riba (1988, 211), l’eclosió de la vinya a tota la Catalunya Central a la segona 
meitat del segle XIX no explica per si sol l’enorme increment demogràfic de Miralles, 
per la qual cosa hi hauria una segona raó. Aquesta seria l’emigració al camp de molts 
famílies que s’havien quedat sense feina a causa de la crisi cotonera de les viles 
industrials, com Igualada. Durant el segle XX el descens de població és tant 
espectacular com l’increment de la segona meitat del segle XIX. El descens de 
població és progressiu i moderat durant la primera meitat del segle: dels 409 habitants 
de 1900 passem a 402 (1910), 415 (1920), 348 (1930), 333 (1940) i 341 (1950). 
Durant la segona meitat, és més contundent: 234 habitants (1960), 160 (1970), 98 
(1980), 114 (1990), 88 (2000), 133 (2013). A mitjans segle les condicions al camp 
s’endureixen i alguns emigren a les ciutats -com Igualada- a buscar llocs de treball 
industrials. 

 
En conclusió, els períodes àlgids de la vinya han estat: 1850-1880/90; 1900-1936; i de 
1980 en endavant. 

 
Amb tot, Santa Maria de Miralles conserva traces d’altres activitats agrícoles. L’olivera 
també hi fou present. Tenim notícies de l’existència de trulls d’oli al Mas de Múnia 
(que conserva també piques de pedra possiblement d’oli). Cal destacar també 
l’enorme quantitat de corrons per moldre el gra que es troben decorant els patis 
anteriors d’un gran nombre de cases. 

 
L’època contemporània 

 
No tenim estudis sobre l’impacte dels grans esdeveniments històrics a Santa Maria 
Miralles en els segles XIX i XX, però cal pensar que tant la Guerra del Francés com les 
Guerres carlines degueren afectar la productivitat del territori i sobretot l’eclosió de la 
vinya al llarg del segle XIX (de les Carlinades, només coneixem una menció 
relacionada amb la casa de La Costa, transmesa per via oral). 
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4.2. INTRODUCCIÓ TOPONÍMICA. L’ESCUT MUNICIPAL 

 
“Miralles” prové del llatí i vol dir talaies, miradors. La geomorfologia del terme ens 
encaixa bé amb aquest nom. El castell de Miralles és una talaia evident, amb una 
excepcional vista panoràmica 

 
Es possible que el topònim de Miralles derivi de la seva situació geogràfica en terres 
frontereres, concretament de les torres fortificades que precediren els castells. 
Aquestes torres, altes i massisses, només tenien un únic accés a l’interior, una petita 
porta elevada oberta a uns 4 o 5 m. d’alçària respecte del sòl, només practicable amb 
una escala de corda, que es recollia a l’interior de la torre. A la part superior de les 
talaies hi havia unes terrasses que servien de plataforma de vigilància i fer a fer 
senyals (de fum o de foc), que rebien el nom de guàrdies o “miralles” (per “mirar”). 

 
Més amunt ja hem explicat que fins i tot tenim a Miralles un topònim àrab que podria 
tenir origen en la Catalunya andalusina: La Múnia (la font i el Mas de Múnia, Armúnia o 
Almúnia, fitxes 74 i 26). El topònim Almunia (en àrab Al-munya significa horta), segons 
Gibert (2006) i Martí (1997), correspon a una explotació agrícola periurbana o rural de 
dimensions considerables, d'època islàmica, que podria pertànyer a l'autoritat emiral, i 
que te associada estructures d'irrigació. Aquests autors citen el cas de Santa Maria de 
Miralles i destaquen que es relaciona amb una masia tradicional amb una font i a un 
petit sistema hidràulic. 

 
L’escut municipal que utilitza l’ajuntament de Santa Maria de Miralles (tot i que no està 
legalitzat o reconegut com a oficial per la Generalitat) és el següent 

 

 
 

  La Generalitat i l’ajuntament han creuat propostes de modificació, que estan pendents    
  del mutu acord. 
 
 
4.3. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

 

 
 
4.3.1.- Les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de 2002 i els 
Inventaris de la Generalitat 

 
El municipi de Santa Maria de Miralles no disposa de Pla d’Ordenació Urbanística 
General (POUM) però si de Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic. Les 
normes subsidiàries de planejament urbanístic de Santa Maria de Miralles es van 
redactar el 2000 (Camil Queraltó Ventura, arquitecte redactor), es van aprovar 
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió del 18 
de juny de 2002, i es va acordar la seva publicació d'executivitat en sessió de 12 de 
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novembre de 2003. Consten de 17 documents, incloent la memòria justificativa, les 
normes urbanístiques i els plànols en format pdf (vegeu enllaços a la bibliografia) 

 
Les Normes inclouen un Capítol 7 de "Condicions especifiques de la protecció 
d’elements d’interès històric, artístic, natural o arqueològic” amb tres articles: 127: 
Inventari i catàleg; 128: Usos admissibles i protecció; 129: Obres als edificis d’interès 
(pag. 79). 

 
També inclouen com a annex dos plànols amb els respectius inventaris, un de 
jaciments arqueològics, i un d’elements d’interès històric, artístic, natural, cultural i 
arqueològic (pag. 90). De fet, el plànol d’informació sèrie I indica un grup d'edificis i/o 
elements que es consideren importants des del punt de vista del seu interès històric, 
artístic, natural o arqueològic. Com a justificació d’aquests darrers les NSP adjunten en 
l’annex II l’inventari amb la “Carta Arqueològica i paleontològica” de la Generalitat de 
Catalunya corresponent al terme municipal, amb un segon plànol. 

 
Els elements recollits a l’inventari són els següents 

 
Patrimoni artístic comarcal Elements d’interès 

històric, artístic i natural
Carta Arqueològica 

C1. Castell de Miralles 
C2. Santa Maria de Miralles 
C3. Mas de Sant Romà 
C4. Església de Sant Romà 
C5. Església del Castell de 
Miralles 
C6. Pont de Françola 
C7. Pont de Rec 
C8. Creu de Françola 

 Sistema hidràulic Sant 
Romà-Molí de dalt  Sistema hidràulic 
Françola-Molí del Mig- 
Molí de Baix  Balç de Fontanilles  Creu del Pla  Escoles 

M1. Cal Serenes (Molí de 
Baix) 
M2. Françola 
M3. Molí del Mig 
M4. Cal Palau 
M5. Molí de Dalt 
M6. Cal Morgades 
M7. La Costa 
M8. Cal Flaviol-Mas de 
Múnia 
M9. Les Colomines 

A1 Cal Garracurt 
A2 Cal Melitó 
A3 Camp de Cal Guerxo 
A4 Coll del Bosc 
A5 Collet Coma del Mas 
A6 Cova de Mas Vilà 
A7 Fontanilles 
A8 Prop de Ca l'Albet 
A9 Prop de les 
Colomines 
A10 Prop del Mas d'en 
Sol 
A11 Els Segarresos 
A12 Sepulcre de Sana 
Maria de Miralles 
A 13 Serral 
A 14 Torrent de Cal Puça 
P1 Turó dels Campassos 

 

Es a dir, 8 elements d’interès “comarcal” (C); 14 elements d’interès -que abasten 5 
elements numerats i 9 “masies notables” (M)-, a més de punts que indicarien fonts i 
barraques; i 14 jaciments arqueològics (A) i 1 jaciment paleontològic (P). En total: 37 
elements concrets. 

 
Els dos plànols annex de les NSP -elements i carta arqueològica- contenen, a grans 
trets, els edificis i els jaciments arqueològics, respectivament, recollits als inventaris del 
Departament de Cultura de la Generalitat. 

 
Es tracta dels següents: 
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Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
(Gaudí) 

Inventari del Patrimoni Arqueològic 
(Arqueodada). Cartes Arqueològiques

Castell de Miralles Cal Garracurt
Mas de Sant Romà Cal Melitó
Església de Sant Romà Camp de Cal Guerxo
Pont de Françola Coll del Bosc
Pont de Rec Collet Coma del Mas
Creu de terme de Françola Cova de Mas Vilà
Molí de Baix-Molí de Serenes Fontanilles
Molí del Mig Prop de Ca l'Albet
Molí de Dalt Prop de les Colomines
Rajoleria de can Maura Prop del Mas d'en Sol

 Els Segarresos
 Serral
 Torrent de Cal Puça
 Turó dels Campassos

 

Són 9 immobles de patrimoni arquitectònic i 14 jaciments arqueològics. 
 

Pel que fa al patrimoni arquitectònic, val a dir que al 2014 eren 10; al 2016 la fitxa de la 
Rajoleria de can Maura ja no consta (es tracta d’un element industrial molt recent i poc 
singular, que no està inclòs a l’inventari de les NSP; nosaltres, a l’estar recollit per la 
Generalitat, si que l’hem inclòs al Mapa del Patrimoni Cultural). L’inventari de la 
Generalitat tampoc inclou la Creu de Terme del Pla (la té ubicada a La Llacuna). Pel 
que fa als masos, a més dels tres molins, la Generalitat només inclou el mas de Sant 
Romà, mentre que les NSP inclouen, a més dels tres molins, cinc masos més, els dos 
sistemes hidràulics, i les escoles. També inclou un element natural, el balç de 
Fontanilles. 

 
Els 14 jaciments de la carta arqueològica de la Generalitat coincideixen amb el mapa 
arqueològic de les NSP (que van, lògicament, reproduir l’inventari de la Generalitat), 
amb la única excepció que aquestes inclouen un quinzè jaciment, el “Sepulcre de 
Santa Maria de Miralles”. Es deu referir al jaciment arqueològic no localitzat (un 
sepulcre de fossa amb lloses, del neolític) excavat el 1914 del qual es desconeix la 
ubicació. És per això que, tot i figurar al llista d’elements patrimonials de les Normes 
Subsidiàries (que indica que és un jaciment “Il·localitzable, destruït”), no està ni inclòs 
a l’Inventari de la Generalitat ni al nostre Mapa del Patrimoni Cultural. Si que hem fet 
fitxa, però, dels materials que va proporcionar, que es conserven al Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (veure fitxa 99 “Material arqueològic del Sepulcre de Santa 
Maria de Miralles”). 

 
Com hem dit, les Normes subsidiàries inclouen un Capítol 7 de normes de protecció 
distribuïdes en tres articles. 

 
Segons l’article 127 de les NSP, “aquest inventari, i la normativa que segueix, tenen el 
caràcter de provisionals, en tant no s'aprovi un Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni, que afecta als elements d'interès, inclosos o no en el llistat. En tot cas es 
d'aplicació la Llei 9/93, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català” 

 
L’article 128 estableix que els edificis o elements protegits poden continuar amb el seu 
ús actual, o qualsevol dels admesos o compatibles a la zona on se situen. 
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Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Santa Maria de Miralles (2003). Plànol 
annex amb el plànol i inventari dels elements d’interès històric, artístic i natural 
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Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Santa Maria de Miralles (2003). Plànol 
annex amb el plànol i inventari de la carta Arqueològica. 
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S’entén per àrea de protecció estricta la definida per una distància de 25 m. envoltant 
dels murs exteriors de l’edifici, o de l’element a protegir, i per àrea de influencia la de 
100 metres. En relació als elements continguts a l'inventari arqueològic, es considerarà 
com a àrea de protecció un cercle perimetral situat a 50 m. de l'element inventariat. Cal 
demanar informe al Departament de Cultura prèviament a cap intervenció que afecti el 
subsòl de l'esmentada àrea de protecció. En el cas d’edificacions rurals incloses en 
l’inventari contigües amb altres edificacions no tradicionals, les distancies abans 
definides s’adaptaran a aquestes distancies, i les obres permeses en dites edificacions 
no tradicionals tindran les mesures de protecció adequades. 

 
Aquest destí de protecció no imposa l'afectació o titularitat pública dels terrenys, que 
poden continuar essent de domini privat. 

 
Quan se situïn en medi rural, les àrees de protecció d'aquests elements admeten 
només els usos agrícola, i l’enjardinament de l’entorn de l’edifici a protegir, per tal de 
millorar-ne l’entorn. Dins de l’àrea de protecció queda expressament prohibida 
l’edificació, però no l’acondicionament de l’espai. Quan se situïn en sòl urbanitzable, 
l’edificació que estigui autoritzada dintre de l’àrea de protecció serà respectuosa, en 
quant a volumetria, materials i colors, amb la presència de l’edifici o element protegit. 

 
L’article 129 autoritza, en els elements d’interès, les obres de reparació i manteniment 
necessàries, de manera que es mantinguin les característiques peculiars dels edificis, i 
amb especial atenció a l'elecció de materials. Queda prohibit l'enderroc, excepte el 
d’aquells elements que per ser reformes o ampliacions, o cossos adossats a l’edifici 
d’interès, sigui convenient enderrocar per a recuperar la imatge original de l’edifici en 
qüestió. Quan el mal estat de l’edificació faci necessari el seu enderroc, la nova 
construcció reproduirà els trets característics de l’edifici que hagi calgut enderrocar. 

 
Per a qualsevol de les obres o enderrocs esmentats, serà necessari previ informe 
favorable dels organismes competents. 

 
Es tindran en compte les condicions establertes en els respectius inventaris annexos, 
article 53, i les normes genèriques sobre edificacions de l’article 69 i 70. 

 

 
 
4.3.2.- El Catàleg de Masies de 2016 

 
Per altra banda, durant els anys 2015 i 2016 s’ha dut a terme la redacció del Catàleg 
de Masies en Sol no Urbanitzable, a càrrec de l’equip HELIX Arquitectes Associats 
SLP, de Vilafranca del Penedès, per encàrrec del Servei d’Urbanisme de la Diputació 
de Barcelona i a petició de l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles.  
 
El Catàleg de Masies presentat inicialment a l’ajuntament incloïa un total de 64 cases 
aïllades en sòl no urbanitzable. 
 
El document inicial fou qüestionat parcialment per la resolució TES/2960/2016, de 
19 de desembre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic del Pla especial del 
catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, al 
terme municipal de Santa Maria de Miralles (exp. OTAABA20160082), publicada al 
DOGC Núm. 7276 de 29.12.2016. 
 
Com a conseqüència, es van eliminar tres fitxes de cases degut a que estaven en 
estat ruïnós.  
 
El 2017 el catàleg va passar el tràmit d’aprovació inicial, i va recollir al·legacions en el 
període d’exposició pública, que foren desestimades. A principis de 2018 el catàleg ja  
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estava en tràmit d’aprovació provisional, per part dels serveis d’Urbanisme de la 
Generalitat. 
 
Per l’elaboració del present  mapa, hem consultat la versió inicial del Catàleg 
 

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, 
cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a 
l'aprovació inicial. Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona. 
Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016 

 
Si comparem el llistat inicial de les 64 cases aïllades en sòl no urbanitzable del Catàleg 
de Masies (ara 61) amb els 80 edificis del Mapa del Patrimoni Cultural (dels 166 
elements del Mapa, 80 són edificis i conjunts arquitectònics), ens trobarem amb les 
següents diferències. 

  Hi ha 6 edificis del Catàleg que estan considerades com a tres en el Mapa 
 

o Ca l'Albet (C-1) i Les Cases de l'Albet (C-2) estan al Mapa com a un únic 
conjunt arquitectònic (Fitxa 7) 

o Mas de Múnia (C-39) i Mas Flabiol (C-40) estan al Mapa com a un únic 
conjunt arquitectònic (Fitxa 26). 

o Cal Benito (C-13) i Cal Quintana (C-14) estan al Mapa com a un únic 
conjunt arquitectònic (Fitxa 10). 

Es tracta d'habitatges segregats però que antigament haurien format un de sol i 
que conformen un sol conjunt arquitectònic únic i coherent. 

  En canvi, nosaltres hem fet al Mapa 2 fitxes de la Caseta de l'Atzet (una sola fitxa 
del Catàleg C-30): La Caseta de Ca l'Atzet (Fitxa 115) i el Cup Nou de Ca l'Atzet 
(fitxa 116), ja que són dos edificis separats 

  Hi ha 2 edificis al Catàleg que no estan inclosos en el Mapa, al ser molt moderns 
(segle XX). Tot i així estan a la Llista d'Elements no fitxats. 

 
o L' Empalme (C-45) 
o Cal Curt (C-55) 

 
La Llista d'Elements no fitxats és un capítol d’aquesta memòria en que hi ha 
referenciats diversos elements però que s'ha considerat que no mereixien fitxa 
pròpia: edificis recents sense interès arquitectònic, elements desapareguts, 
elements no localitzats, etc....En aquesta llista apareixen cal Curt (C-55) i 
L'Empalme (C-45) que nosaltres tenim com La Palma) 

 
Altres cases que hem inclòs com a elements no fitxats (i que tampoc apareixen 
al Catàleg de Masies) són: Les Casetes d'en Domingo, Cal Pilot Nou, Cal 
Jaumet Francolí i Cal Raspall. No hem inclòs (tampoc ho fa el Catàleg de 
Masies) cases recents dels veïnats de Mas Ratou, de ca l’Albet i de ca La 
Múnia (en aquest darrer cas, cases com Cal Gómez, Cal Soares, Cal Rodriguez 
o Cal Guillen). 

  Hi ha tres edificis i conjunts arquitectònics del Mapa que no estan al Catàleg de 
Masies. Entenem que és així per que estan en Sol Urbanitzable 

 
o 59. Antigues Escoles i ajuntament 
o 2. Església de Sant Romà o La Françola 
o 5. Mas Sant Romà 
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 Hi ha 4 fitxes del Mapa que no estan al Catàleg. Es tracta del castell i de les 

antigues cases en ruïnes de la zona jussana del castell on hi havia l'antic poble. 
Tot l'àmbit es BCIN. L'única casa habitada i habitable del lloc es Can Tarragó (que 
si que està al catàleg de Masies i al Mapa, C6) 

 
o 1. Castell de Miralles 
o 4. Església de Santa Maria de Miralles o del Castell 
o 126. Poble Vell de Miralles 
o 127. Can Gol 

  Hi ha altres 6 fitxes del Mapa que no estan al Catàleg. Es tracta de cases en 
ruïnes. 

 
o 93. Ca La Llebra 
o 128. Can Samsó 
o 155. Can Xerraminis 
o 98. El Corralet o Cal 

Guerxo  
o 105. Ca l'Aleix 
o 164. El Castellot 

  
Les tres darreres s’havien inclòs inicialment en el Catàleg de Masies, però han 
estat finalment excloses a rel de l'informe ambiental estratègic emès per la 
Generalitat (resolució TES/2960/2016, de 19 de desembre; DOGC Núm. 7276 
de 29.12.2016), esmentat més amunt.  

  Hi ha altres 3 fitxes del Mapa que no estan al Catàleg. Es tracta d'edificis 
industrials en ruïnes, que no tenen per que estar al catàleg. 

 
o 12. La Fassina 
o 45. Bòvila de can Maura 
o 58. Edifici industrial prop de cal Cisquet 

  Finalment, el Catàleg no inclou, lògicament, les 6 barraques de vinya fitxades al 
Mapa (nums. 120, 86, 87, 119, 151, 159) 

 
Hem de dir que tots els edificis inclosos al Catàleg estaven localitzats i descrits al 
nostre mapa, excepte un. L'únic edifici del catàleg de Masies que desconeixíem del tot 
es el Castellot (una casa en ruïnes inclosa a la versió inicial i que posteriorment va ser 
exclosa del Catàleg, com ja hem dit). Es per això que hem fet una nova fitxa (164) 
utilitzant tota la informació escrita i gràfica del Catàleg. 

 
Hi ha algunes diferències en els noms de les cases, al Mapa i al Catàleg (si més no en 
el nom principal escollit), però en general als dos documents es recullen els diversos 
noms de cada casa. 
 
La llista total de les 61 cases del Catàleg de Masies són: 
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Catàleg de Masies Mapa del Patrimoni Cultural 
C1 -  Ca l’Albet (Cal Palomas) 7 Ca l’Albet
C2 - Les Cases de l’Albet 
C3 – Cal Coca 8 Cal Coca
C4 – Cal Pilot  135 Cal Pilot
C5 – Ca l’Escolà 9 Ca l’Escolà
C6 -  Cal Tarragó 125 Cal Tarragó
C7 – Cal Campaner 139 Cal Campaner
C8 – Cal Garracurt 140 Cal Garracurt
C9 - Cal Puça 24 Cal Puça
C10 - Cal Felip 147 Cal Felip
C11 – Cal Marqués (Cal Rebordosa) 146 Cal Marqués
C12 – Cal Miqueló (Cal Bitxo) 94 Cal Miqueló o cal Bitxo 
C13 – Cal Benito 10  Cal Benito i Cal Quintana 
C14 – Cal Quintana
C15 – Cal Palau 141 Cal Palau
C16 – Molí del Mig 13 Molí del Mig
C17 - Mas Françola 14 Mas Françola
C18 – Molí de Dalt 16 Molí de Dalt
C19 - Ca La Ramona 96 Ca La Ramona
C20 – Cal Serenes o Molí de Baix 11 Molí de Baix o de cal Serenes (La 

Molinera)
C21 – Cal Ramonet 19  Cal Ramonet
C22 – Mas Soler 21  Mas Soler
C23 – Cal Pallés (Cal Correu) 132 Cal Correu o Cal Pallers 
C24 – Ca La Parda 93  Ca La Parda
C25 – Cal Domènech 20  Cal Domènec
C26– Cal Pompo 103 Cal Pompo
C27 – La Torre Jordana 149 La Torre Jordana
C28 – Cal Ton Pastor 131 Cal Ton Pastor
C29 -Mas d’En Sol 130 Mas d’En Sol
C30 – La Caseta de ca l’Atzet 115 La Caseta de ca l’Atzet 

116 El Cup de ca l’Atzet
C31 -  Cal Massip 23  Cal Massip

  C32 - Ca l’Atzet 22  Ca l’Atzet
C33– Ca L’Andreu 25  Ca l’Andreu
C34– Cal Morgades 17  Cal Morgades
C35 - Cal Cisquet 153 Cal Cisquet
C36 – Cal Felip de l’Obaga 152 Cal Felip de l’Obaga 
C37 – Mas Retou 133 Mas Retou
C38 – Ca l’Oreneta (Cal Joan dels Bous) 162 Ca l’Oreneta o Cal Joan dels Bous
C39 -– Mas de Múnia 26 Mas de Múnia i Can Flabiol 
C40 Can Flabiol 
C 41 – Ca l’Agustí 136 Ca l’Agustí
C42 – Ca l’Arturo 138 Ca l’Arturo
C43 – Cal Sord (Cal Sort) 137 Cal Sord
C44 – Mas Vilar (Cal Cabrit) 29 Mas Vilà
C45  - L’Empalme Element no fitxat (La Palma) 
C46 - Cal Pau de Mas Vilar 31  Cal Pau de Mas Vilà 
C47 – Mas Formich (Cal Mateu) 32  Cal Mateu o Mas Formich 
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C48 – Cal Maura 33  Cal Maura 
C49 – Cal Campís 102 Cal Campís
C50 – Les Colomines 34  Les Colomines
C51 – La Costa 27  La Costa
C52 – Cal Domingo 30  Cal Domingo
C53 – Mas d’en Reure 109 Mas d’en Reure
C54 – Mas Pinyer 35  Mas Pinyé
C55 – Cal Curt Element no fitxat
C56 – Cal Torrossolla (La Casanova) 163 L a  C a s a n o v a  o  Cal Torrossolla
C57 – Can Fonts i Ca L’Oriano 37  Can Fonts i Ca L’Oriano 
C58 - Cal Rubió 38  Cal Rubió
C59 – Cal Pixallits 148 Cal Pixallits
C60 – Cal Segarresos 39  Cal Segarresos
C61 – Cal Ton Ramonet 165 Cal Ton Ramonet

 

 
 

 
 

Catàleg de Masies 2006 de Santa Maria de Miralles. Distribució de les 64 cases catalogades 
(Document ambiental estratègic del Catàleg, pag. 16; versió inicial 2016) 
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El Mapa del Patrimoni Cultural, iniciat el 2014, però que ha estat lliurat a l'Ajuntament 
el 2018, ha begut, en la seva darrera fase, del Catàleg de Masies (projecte provisional) 
que es va lliurar a l'ajuntament el 2016.) Per tant, hem pres dades i informacions del 
Catàleg i les hem incorporat al Mapa, citant procedència, i també a la Memòria. També 
hem esmentat el fet a les fitxes del Mapa quan l'element ha estat inclòs al Catàleg de 
Masies. 

 
 
4.3.3. – El patrimoni natural 

 
Al terme de Miralles hi ha també un altre espai protegit, aquest cop per la legislació de 
patrimoni natural, que forma part de l’Espai d’Interès Natural del Sistema Prelitoral 
Central (Fitxa 67 del Mapa). El Pla especial de delimitació definitiva dels espais 
del PEIN, que inclou els sectors Carbasí, Serra de Miralles-Queralt i Ancosa-
Montagut, i  elaborat per la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic 
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, data del gener 2000 
(vegeu enllaç a bibliografia). El PEIN ocupa gran part del terme municipal i s’estén per 
d’altres territoris dels municipis de Bellprat, Sant Martí de Tous i Santa Margarida de 
Montbui, tots dins la comarca de l’Anoia. D’aquesta manera es reconeix l’alt valor del 
medi natural de Santa Maria de Miralles. 

 
L’Espai d’Interès Natural (EIN) del Sistema Prelitoral Central forma part del Pla 
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i de la xarxa Natura 2000 i ocupa una 
superfície total de 18.171,81 ha entre diversos municipis de l’Anoia, la Conca de 
Barberà, l’Alt Camp i l’Alt Penedès. La superfície de l’espai natural protegit al municipi 
de Santa Maria de Miralles és de 1.178,51 ha (un 47% del municipi) si afegim al PEIN 
de la Serra de Miralles-Queralt la superfície protegida de Natura 2000 (Acord del 
Govern 5/9/2006) i la part corresponent a la Serra de l’Ancosa, que en terme de 
Miralles es refereix a l’espai protegit de la Serra de Fontfregona, a cavall dels 
municipis de la Llacuna i Santa Maria de Miralles. 

 
Els ambients de rocam i el seu relleu que afavoreix la població de fauna cavernícola de 
notable interès i, d’altra banda, la diversitat de biòtops, fa de Santa Maria de Miralles 
un espai de nidificació de nombroses espècies d'ocells. Es per això que part del terme 
també està reconegut per la Xarxa Europea Natura 2000 d’espais naturals (codi 
ES5110015), el qual és designat com a zona d'especial protecció per a les aus i 
declarat com a zona especial de conservació. 

 
Dins de l’espai protegit del Sistema Prelitoral Central s’hi troba la forest pública dels 
Segarresos (Fitxa 114 del Mapa). Aquest bosc, que ocupa una superfície de 68,4 ha 
al sud-oest del municipi, a la solana de la Serra de Pinyol, i que va estar afectat per un 
incendi l’any 1974, està inclòs al Catàleg de Boscos d’Utilitat Pública (CUP) definit per 
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. Aquesta forest va ser declarada 
refugi de fauna salvatge mitjançant la Resolució MAH/3785/2009, de 4 de desembre, 
amb la finalitat de protegir les comunitats animals en el manteniment estricte dels 
equilibris biològics que hi ha. Aquesta declaració implica la prohibició de qualsevol 
tipus d'activitat cinegètica i de captura d'animals. (Catàleg de Masies 2016) 
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Catàleg de Masies 2006 de Santa Maria de Miralles. Distribució de les 64 cases catalogades i 
zones naturals protegides (Document ambiental estratègic del Catàleg, pag. 18) 

 
 
Altrament, cal dir que la part est del terme municipal s'inclou a l'àmbit de l'aqüífer 
protegit Carme-Capellades (Fitxa 83 del Mapa), d'acord amb allò establert en el 
Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i 
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, 
essent d'aplicació allò establert a l'Edicte de 18 de juny de 2001, pel qual es dóna 
publicitat a l'Acord de 3 de maig de 2001, mitjançant el qual s'aprova la declaració 
provisional de sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades, i l'Edicte de 28 de 
desembre de 2006, pel qual es dóna publicitat a l'Acord d'11 de desembre de 2006 del 
Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aprova el Pla 
d'ordenació d'extraccions de l'aqüífer Carme-Capellades. L’aqüífer de Carme- 
Capellades està afectat per l’esmentat decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes 
de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers 
de Catalunya, i que per tant declara sobreexplotat el de Carme-Capellades. Aquest 
aqüífer s’estén des del sector oriental del municipi de Santa Maria de Miralles fins a 
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Situació de l’aqüífer protegit Carme-Capellades 
 
Cabrera d’Anoia. En el terme municipal de Santa Maria de Miralles ocupa una 
superfície de 777,5 ha. Com a mesura de gestió de l’aqüífer, l’any 2003 es va constituir 
la Junta Central d’Usuaris de l’aqüífer de Carme-Capellades i l’any 2006 l’Agència 
Catalana de l’Aigua va aprovar el Pla d’ordenació d’extraccions, que situa Santa Maria 
de Miralles a l’àrea de recàrrega de l’aqüífer. (Catàleg de Masies 2016). 

 
Al municipi no hi ha cap espai del patrimoni geològic inclòs a l’inventari d’Espais 
d’Interès Geològic de Catalunya, ni cap zona humida. Tampoc no hi ha cap arbre 
declarat com a arbre monumental. 

 

 
 
4.3.4.- Conclusió. 

 
En conclusió, l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles disposa d’un precatàleg però no 
d’una eina fefaent de protecció del seu patrimoni cultural, que l’ordenament posposa 
per un futur Pla Especial o Catàleg de protecció. Així, els elements que inclou en el 
seu inventari no adquireixen la categoria de protecció com a Bens Culturals d’Interès 
Local (BCIL), atès que la figura de planejament es posterior a 1993 i no s’indica 
fefaentment a les NSP la classificació dels esmentats immobles com a BCIL.. 

 
També està molt avançat el tràmit per a disposar d’un Catàleg de Masies en 
zona no urbanitzable, però aquesta eina, que regula l’activitat, no constitueix un 
instrument de protecció des del punt de vista del patrimoni cultural. 
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Per tant, els únics elements protegits jurídicament són els que tenen la consideració de 
Bens Culturals d’Interès Nacional (BCIN), que són tres: 

  El castell de Miralles (Fitxa num. 1), que inclou l’Església del Castell o de Santa 
Maria de Miralles (fitxa 4), d’acord amb el decret de 22 d’abril de 1949 (Ministerio 
de Educación Nacional) sobre la protecció dels castells espanyols, que declara 
monuments històric-artístics tots els castells i edificis militars. 

  Les dues creus de terme, la Creu de la Françola (fitxa num. 15) i la Creu de Pla 
(fitxa num. 108), d’acord amb el decret 571/1963, de 14 de març (Ministerio de 
Educación Nacional) sobre la protecció d’escuts, emblemes, pedres heràldiques, 
rotllos de justícia, creus de terme i similars, que declara monuments històric- 
artístics totes les creus de terme de més d’un segle d’antiguitat. 

 
Finalment, com ja hem dit, part del terme municipal de Santa Maria de Miralles s'inclou 
en l'espai Sistema prelitoral central del Pla d'espais d'interès natural (PEIN) (Serra de 
Miralles-Queralt i Serra de Fontfregona) i de la xarxa Natura 2000. 
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5.- METODOLOGIA 
 
 
5.1.- MARC TEÒRIC 

 
Aquest inventari ha estat realitzat directament per tècnics de l'Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, a petició i en col·laboració amb l'Ajuntament de 
Santa Maria de Miralles. 

 
L’objectiu d’aquest treball és la recopilació exhaustiva de tots els elements del 
patrimoni cultural local susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars 
pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, seguint els criteris establerts 
per la citada Oficina. 

 
De cada bé cultural s’elabora una fitxa amb totes les dades que s’han pogut recopilar. 
Els elements han estat agrupats per tipus d’ens patrimonials i, dins dels mateixos, 
ordenats en grups tipològics, en base a un treball previ de documentació bibliogràfica, 
d’arxius o d’informació oral, un treball exhaustiu sobre el terreny i un posterior treball 
de gabinet. El resultat final consta del recull de fitxes (una base de dades) i una 
memòria global 

 
Cal considerar el Mapa de Patrimoni Local com una eina dinàmica i activa. No és un 
instrument tancat o definitiu, sinó que es pot actualitzar des de la mateixa OPC. Amb 
posterioritat, es podran modificar continguts i afegir nous béns, si escau, bé perquè es 
consideri oportú, bé perquè apareguin elements que romanien desconeguts en el 
moment de la realització del treball. 

 
El Mapa esdevé una font d’informació bàsica que permet la recollida sistemàtica 
d’aquells elements que s’han preservat del passat o s’han incorporat recentment, i que 
han esdevingut un referent per ajudar a definir el tarannà i el territori d’una comunitat. 
En aquest sentit, es recullen aquells els béns patrimonials immobles (edificis, conjunts 
arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil); mobles 
(elements urbans, objectes i col·leccions); del patrimoni documental (fons d’imatges, 
fons documentals i fons bibliogràfics); del patrimoni immaterial (manifestacions 
festives, tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa i costumari); i del patrimoni 
natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars). 

 
El Mapa, com a instrument de coneixement de la globalitat del patrimoni local del 
terme, ha de permetre tant la realització de tasques d’investigació com l’establiment de 
mesures per a la seva protecció i conservació i el seu accés públic, així com la 
planificació de la seva rendibilització social; l’elaboració de programes de difusió (rutes 
didàctiques i/o turístiques, publicacions, jornades de debat, conferències,...); la presa 
de decisions en el planejament urbanístic; la planificació de la senyalització, etc. 

 
La redacció de les fitxes de l’inventari es fa d’acord amb el Plec de Prescripcions 
Tècniques del Programa i amb la base de dades (en MS Acces 97) dissenyada per 
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i correspon a la següent 
tipologia: 
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1. Patrimoni immoble: 
 

1.1. Edificis 
 

1.2. Conjunts arquitectònics 
 

1.3. Elements arquitectònics 
 

1.4. Jaciments arqueològics 
 

1.5. Obra civil 
 

2. Patrimoni moble: 
 

2.1. Elements urbans 
 

2.2. Objectes 
 

2.3. Col·leccions 
 

3. Patrimoni documental: 
 

3.1. Fons d’imatges 
 

3.2. Fons documental 
 

3.3. Fons bibliogràfic 
 

4. Patrimoni immaterial: 
 

4.1. Manifestacions festives 
 

4.2. Tècniques artesanals 
 

4.3. Tradició oral 
 

4.4. Música i dansa 
 

4.5. Costumari 
 

5. Patrimoni natural: 
 

5.1. Zones d’interès natural 
 

5.2. Espècimens botànics singulars 
 
 

S’ha utilitzat el model de fitxa facilitat per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona, que conté les següents informacions: Codi; Número de Fitxa; Àmbit; 
Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús Actual; 
Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; 
Emplaçament; Longitud; Latitud; Altitud; Accés; Historia; Bibliografia; Protecció; 
Inventari; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins a un màxim de 
tres fotografies. 

 
S’han intentat establir uns criteris de selecció, prioritzant els elements que s'han 
considerat rellevants pel seu valor material, col·lectiu o natural, que són testimoni de 
l’ocupació humana d’un territori, i que permeten tant obtenir un panorama complert de 
l’assentament rural, com de la realitat patrimonial del terme. En aquest sentit, no 
només es valoren els elements per la seva antiguitat, sinó que es tenen en compte 
també altres aspectes més específics i individuals. 

 
En primer lloc, el criteri principal és l'existència fefaent de l'element (si es tracta d’un 
element desaparegut o no localitzat, es pot incloure al llista d’elements no fitxats). En 
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segon lloc, s’inclouen d’entrada tots els elements que ja figuren en altres inventaris 
previs. Altres criteris importants de selecció són els d’exhaustivitat (es procura incloure 
tot element que tingui valor patrimonial), el d’identitat (és a dir, elements que 
caracteritzin especialment el lloc des del punt de vista de la història, la natura, les 
festes, els costums..); el d’atemporalitat (s’inclouen elements de qualsevol època); etc. 

 
 

Fitxa tipus dels Mapes de Patrimoni Cultural 
 
 
 
 
5.2.- PROCÉS DE TREBALL 

 
L’ordre de les fases de treball pautat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona consta del buidat bibliogràfic previ, seguit del treball de camp i de 
l’elaboració de les fitxes, per culminar amb la redacció de la memòria final. 

 

 
 
5.2.1.- Recerca documental 

 
En primer lloc, s’han inclòs d’entrada tots aquells elements documentats per altres 
institucions i recollits en els següents organismes: 

 
- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Carta 

Arqueològica. Generalitat de Catalunya. 
- Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic. 2002. Ajuntament de Santa Maria 

de Miralles. 
 
També es va fer una consulta a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) 
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La primera fase pretén donar una base documental al projecte, a partir del buidatge de 
diversos arxius històrics, biblioteques i altres fons trobades a Internet. Pel que fa a 
recerca bibliogràfica, els resultats van ser força limitats, degut la manca d’estudis 
històrics fets sobre Santa Maria de Miralles. L’Arxiu més consultat ha estat l’Arxiu 
Comarcal d’Igualada. També s’ha consultat l’arxiu del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. Lògicament, també s’han buidat 
obres bibliogràfiques de caràcter general, com la Catalunya Romànica, o el Costumari 
de Joan Amades. També s’han buidat un bon nombre d’articles breus sobre troballes 
arqueològiques al terme i a la comarca (vegeu bibliografia). Amb tot, la font més 
bibliogràfica més important ha estat el capítol dedicat a Santa Maria de Miralles del 
llibre Història de l’Anoia, editat el 1988 a Manresa, i redactat per Josep Riba i Gabarró 
(Riba, 1988, p. 209-219). També han estat determinants dos documents recents 
elaborats també per la Diputació de Barcelona: el Pla director del Conjunt Monumental 
del Castell de Miralles (Servei de Patrimoni Arquitectònic Local; 2015) i el Catàleg de 
Masies en Sol no Urbanitzable (2016; encara pendent d’aprovació urbanística) (Servei 
d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona). 

 
Pel que fa a la planimetria emprada, s’han utilitzat principalment els mapes (i ortofotos) 
digitals de del Sistema d’Informació Municipal de la Diputació de Barcelona (SITMUN) i 
de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, corresponents al municipi de Santa 
Maria de Miralles. 

 

 
 
5.2.2.- Treball de camp 

 
El treball de camp va consistir en visites dels tècnics redactors del present Mapa a les 
diferents zones del terme, per tal de fitxar tots els elements detectats durant la fase 
prèvia de documentació i de tots aquells nous elements que han anat apareixent en el 
decurs de les sortides i les entrevistes. En aquestes visites s’ha procedit a entrevistar 
els propietaris o masovers de finques que s’han pogut localitzar (en d’altres s’ha 
concertat la nostra visita mitjançant trucada telefònica prèvia), per tal de completar la 
descripció i marc històric dels diferents bens i fotografiar-los. En molts casos, aquestes 
entrevistes han derivat en la localització de nous elements d’interès. 

 
Cal dir que han estat decisives les tres sortides de llarg recorregut que l’alcalde, Sr. 
Pere Argelich i Pujadó, va realitzar, acompanyat dels tècnics redactors, amb el seu 
vehicle 4x4, que va possibilitar recórrer la major part de pistes (moltes d’elles només 
de difícil trànsit rodat) i mostrar-nos els elements més destacables. 

 
Val a dir que moltes de les masies només han pogut ser descrites des de l’exterior 
(algunes des de molt lluny, degut a la seva inaccessibilitat), ja que romanen 
abandonades o ocupades de forma molt ocasional. No obstant, algunes han pogut ser 
visitades gràcies a la intermediació de l’ajuntament, que ens ha facilitat el telèfon de 
contacte. Alguns elements que coneixem per fons orals o per bibliografia no s’han 
pogut localitzar per trobar-se desapareguts o emboscats. En aquests casos els bens 
s’han citat a la llista de elements no fitxats. 

 
La majoria de les fitxes disposen d’una, dos o tres fotografies, realitzades digitalment 
pels autors. S’han inclòs també diverses fotografies facilitades per l’ajuntament de 
Santa Maria de Miralles, sobretot d’alguns esdeveniments organitzats durant el curs de 
l’any. 
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5.2.3.- Treball de gabinet 

 
El treball de gabinet, tot i constituir el gruix de la feina de la darrera fase, s’ha intercalat 
amb el treball de camp i amb la redacció de les fitxes, segons anàvem obtenint les 
dades. Paral·lelament, s’ha anat recopilant informació sobre el marc històric i geogràfic 
del terme, sobre la seva biodiversitat, sobre l’estat de la protecció legal del patrimoni 
local, sobre dades econòmiques i socials del municipi, etc., per bastir la memòria. 

 
Les fitxes de cada element de l’inventari s’han elaborat amb la informació documental i 
la informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica com escrita o oral, i 
posteriorment s’ha dut a terme una anàlisi global i un diagnòstic concret sobre la 
rellevància, potencialitat i possibilitats del patrimoni cultural de Santa Maria de Miralles, 
en el marc de la memòria tècnica final. 

 
L'elaboració del Mapa del Patrimoni Cultural ha coincidit amb el temps amb la 
redacció, durant els anys 2015 i 2016, del Catàleg de Masies en Sol no Urbanitzable 
(encara pendent d’aprovació urbanística), a càrrec de l’equip HELIX Arquitectes 
Associats SLP, de Vilafranca del Penedès, per encàrrec del Servei d’Urbanisme de la 
Diputació de Barcelona i a petició de l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Ambdós 
equips han coordinat esforços i han intercanviat informació. 
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6. RESULTATS DE L’ESTUDI 

 
 

6.1.- ELEMENTS FITXATS I NO FITXATS 
 

S’han fitxat un total de 166 elements del patrimoni cultural i natural de Santa 
Maria de Miralles, agrupats en les següents categories: 

 

 
 

Àmbits/Tipologies Àmbits Tipologies

Nombre % Nombre %

 
PATRIMONI IMMOBLE 
 
1.1. Edificis 
1.2. Conjunts arquitectònics 
1.3. Elements arquitectònics 
1.4. Jaciments arqueològics 
1.5. Obra civil 
 

123 74,09%  
 
68 
11 
17 
13 
14 

 
 
 
40,96% 
 6,62% 
10,24% 
 7,83% 
 8,43% 

 
PATRIMONI MOBLE 
 
2.1. Elements urbans 
2.2. Objectes 
2.3. Col·leccions 
 

9 5,42%  
 
2 
1 
6 

 
 
 
1,20% 
0,60% 
3,61% 

 
PATRIMONI DOCUMENTAL 
 
3.1. Fons d’imatges 
3.2. Fons documentals 
3.3. Fons bibliogràfics 
 

7 4,21%  
 
1 
6 
- 

 
 
 
0,60% 
3,61% 
- 

 
PATRIMONI IMMATERIAL 
 
4.1. Manifestacions festives 
4.2. Tècniques artesanals 
4.3. Tradició oral 
4.4. Música i dansa 
4.5. Costumari 
 

5 3,01% 
 

 
2 
- 
-
 
3 
-

 
 
1,20% 
- 
- 
1,80
% 
- 

 
PATRIMONI NATURAL 
 

5.1. Zones d’interès 
5.2. Espècimens botànics 
 

22 13,25%  
 
20 
2 

 
 
 
12,04% 
   1,20% 

 
TOTALS 
 

166 100% 
 
166 

 
100% 
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Tipologia dels elements inventariats 

 
 
  
S’observa, per la quantitat de fitxes, una preeminència dels elements de patrimoni 
immoble, especialment del patrimoni arquitectònic, sobre la resta, com es habitual en 
la pràctica totalitat d’inventaris locals de patrimoni. 

 
El volum del patrimoni immoble, amb un 74,09% del total, comprèn edificis, conjunts 
arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil. 

 
La tipologia més representada és l’edifici (41,56% del total), seguit de les zones 
d’interès natural (12,04%). Les següents tipologies més representades són l’element 
arquitectònic (9,63%), l’obra civil (8,438%), el jaciment arqueològic (7,83%) i el 
conjunt arquitectònic (6,62%). 

 
La resta de tipologies estan molt poc representades. Només hi ha 9 elements de 
patrimoni moble, 7 de documental i 5 de patrimoni immaterial, a més de 2 espècimens 
botànics. 

 
Per altra banda, s’ha elaborat una llista del que anomenen “elements no fitxats” (33 
elements o grups), que s’ha inclòs al capítol 9 d’aquesta memòria. Com ja hem explicat 
en l’apartat 5, en la realització de l’inventari s’han descartat alguns elements 
patrimonials poc representatius, poc singulars o poc rellevants (alguns masos de 
factura molt recent, o que han estat remodelats de tal manera que han perdut els 
valors històrics o arquitectònics originals). Els hem inclòs en un llistat apart, al final 
d’aquesta memòria. També hem inclòs en aquest llistat alguns immobles que han 
desaparegut o que han estat destruïts, però que per la seva rellevància històrica o 
simbòlica mereixen si mes no ser citats. Finalment, hem incorporat també alguns 
elements que no s’han pogut localitzar i ubicar en un mapa, tot i tenir referències per 
informació oral o bibliogràfica, i que per tant s’ha descartat la seva inclusió a la base de 
dades (fitxes). 

 
 
 



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL 
Memòria Tècnica 

SANTA MARIA DE MIRALLES

66

 

 

 
 
6.2.- PATRIMONI IMMOBLE 

 
En el marc del patrimoni immoble, els bens més nombrosos i rellevants són les masies 
i cases, que a Miralles, mancat de nucli urbà, són totes aïllades. En alguns casos hem 
descrit dues cases adossades (Mas La Múnia i cal Flabiol, fitxa 26; Cal Quintana i Cal 
Benito, fitxa 10). En d'altres, la casa es va dividir en dos (cal Fonts-Ca l'Oriano, fitxa 
37). 

 
Es tracta de cases de tipologies molt variades. No abunden els casos de masies 
típiques catalanes a dos vessants (com cal Fonts-Ca l'Oriano) sinó que la majoria són 
cases complexes, amb dues o tres plantes, amb afegits diversos, com ampliacions i 
coberts (alguns d'ells cups de vi exteriors). Les orientacions de les cases sempre són 
les mateixes: la façana principal i l'entrada és a migdia, però amb una desviació SO- 
NE. La majoria han estat rehabilitades al llarg del segle XX per la qual cosa és difícil 
classificar-les i datar-les. Les cases d'estiueig són molt escasses (Torre Jordana, fitxa 
149). 

 
Per escatir quines cases formen part del patrimoni cultural i mereixen estar incloses al 
Mapa, no n’hi ha prou en fer un anàlisi visual (normalment exterior) de la fesomia de la 
casa, ja que moltes han estat rehabilitades amb gran profunditat en temps més o 
menys recents fent desaparèixer les evidències de la seva antiguitat. Cal, per tant, 
analitzar les cases existents i contrastar la seva existència amb les citades als 
repertoris antics (fogatges, bibliografia, etc). 

 
En el capítol històric hem fet referència al Nomenclàtor de 1860. Com hem vist, és el 
repertori històric de les cases més recent, i hem pres la decisió de que totes les cases 
que inclou aquest Nomenclàtor han d’estar incorporades al Mapa (a més de les 
incloses, com hem dit més amunt, a les Normes Subsidiàries de 2002 de Santa 
Maria de Miralles, i a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Departament de 
Cultura de la Generalitat). Però no totes les cases del Nomenclàtor de 1860 han estat 
identificades. 

 
El Nomenclàtor del Cens de Població d’aquell any (segons Esteve Palós, Valls, 2010) 
recull tots els masos, masies i cases de pagès a la Catalunya de 1860 i és l’únic que 
permet identificar les masies de forma individualitzada. De les 27.000 entitats de 
població que recull el Nomenclàtor de 1860 a Catalunya, més de 20.000 van ser 
classificades com a masos, masies o cases de pagès, fet que permet conèixer-ne la 
distribució a escala municipal. De Santa Maria de Miralles esmenta 35 edificis (segons 
la seva classificació: 10 “masías”, 13 “alquerías o casas de labor”, 6 “casas”, 1 “lugar”, 
1 “pajares”, 1 “caserío” i 3 “molinos”). 

 
A les fitxes, a la part d’història, hem posat si la casa en qüestió està inclosa al 
Nomenclàtor de 1860, i també hem esmentat si la casa està inclosa en dos mapes 
rellevants, que definim com "mapa Almera/Brossa”, de 1900, i com mapa IGE de 1914. 
Són tres documents rellevants, però que no han estat esmentats amb la corresponent 
cita bibliografia a les fitxes, per raons d’espai. 

 
Les cites correctes són: 
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Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les 
dades de Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que 
comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta 
y nueve provincias de España Dispuesto por riguroso orden alfabético entre las 
provincias, partidos judiciales y entidades de población, Madrid, Imprenta de José Mª 
Ortiz. (1860) 

 
ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia 
de Barcelona. Región Tercera ó del Río Foix y La Llacuna. Detallada. Geología por el 
canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. 
Diputación de Barcelona. (1900) 

 
Generalitat de Catalunya. Mapa planimètric de Santa Maria de Miralles. Instituto 
Geogràfico y Estadístico (Espanya) 1914. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
Correspon al Mapa planimètric de Santa Maria de Miralles. Escala 1:25.000. Còpia 
manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a 
l’aixecament del Mapa de España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico de 
1914. 

 
Per tant, a les fitxes estan simplement citats com a Nomenclàtor 1860, com a mapa 
Almera/Brossa de 1900 i com a Mapa IGE 1914. 

 
Les cites del llibre de Riba (1988) i del Catàleg de Masies (2016) si que estan 
indicades de forma completa als apartats de la bibliografia de les fitxes. 

 

 
 

 
 

Mas Vilar vist de de la cova de Mas Vilar, 
al costat de la carretera C-37 Valls-Igualada (Foto:OPC) 

 

 
 
A continuació, exposem un quadre en el que comparem els llistats de masies que 
inclou el Nomenclàtor de 1860 i que també inclou Riba (1988, 211-212), amb les que 
hem identificat al terreny. Riba cita, per separat, una trentena de masies amb noms 
antics (segles X-XVII) i una quarantena d’altres masies amb noms del segle XVII en 
endavant. Els noms subratllats són els que han estat fitxats. 
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Repertori cases Riba, 1988  Relació entre el Nomenclàtor 1860 i el Mapa 

Masies 
antigues 
(ant. S. XVII) 

Masies (S. XVII 
en endavant) 

 Cases citades al 
Nomenclàtor 1860 

Cases identificades i fitxades 
(num. fitxa) en el Mapa 

 
Albereda, 
Armúnia 
Agulla Grossa 
Baró 
Bellavista 
Bonella 
Codonyer 
Còdol 
Costa 
Coromines 
Filaborres 
Florençola 
Formic 
Guitart 
Grony 
Manyaneta 
Mateu 
Palau 
Pas Nou 
Perellada 
Planella 
Pontarró 
Pontils 
Prat 
Puigdengoles 
Osset 
Odzet 
Romeu 
Sant Genís 
Sant Romà 
Segarresos 
Soler 
Vilar 

 
Adzet 
Albet 
Baus 
Batet 
Batlle 
Borràs 
Campaner 
Capell 
Carbasser 
Coca 
Curt 
Escolà 
Flabiols 
Francolí 
Garracurt 
Gol 
Massip 
Menut 
Morgades 
Oreneta 
Palau 
Pallers 
Parda 
Peritxot 
Pinyer 
Pixallits 
Pilot 
Pompet 
Puça 
Quintana 
Ramonet 
Ratou 
Regordosa 
Reura 
Samsó 
Serenet 
Serral 
Sol 
Tardà 
Totxer 
Torre Jordana 
Xerraminis 

Acset, Can 
Albet, Can 
Batet, Can 
Borrás, Can 
Casa nova del Camí (La) 
Casa nova del Pas (La) 
Cocs, Can         
Colomínas (Las) 
Corralet den Domingo (El) 
Costa (La)         
Domenech, Can   
Domingo, Can 
Francolí, Can 
Fransola, Can 
Leura   
Maura, Can 
Molí de mes avall (El) 
Molí nóu (El)           
Molí vell (El) 
Morgádas, Can 
Múnia    
Paláu, Can 
Pallissas (Las) 
Pixallits, Can 
Pussa, Can 
Quintana, Can 
Rubió 
Sagarrésos 
Samsó, Can 
Sant Romá (a) 
Santa María de Mirálles 
Sarral (El) 
Solé              
Vilá (El Mas) 
Xerraminis, Can 

Ca l'Atzet (22) 
Ca l’Albet (7) 

 

 
  Enderrocada. Element no fitxat 
Can Torrossolla (162) 

  Podria ser de La Llacuna 
Cal Coca (8) 
Les Colomines (34) 

  El Corralet o Cal Guerxo (98) 
La Costa (27).  
Can Domènech (20) 
Cal Domingo (30) 

  Cal Ton Pastor o Cal Fadrí del Pompo (131)? 
Mas de Françola (14) 

  Enderrocada. Element no fitxat 
Cal Maura (33)  
Molí del Mig (13) 
Cal Serenes o Molí de Baix (11) 
Molí de Dalt (16) 
Cal Morgades (17) 
Mas de Múnia i cal Flabiol(26) 
Cal Palau (141) 

 
Can Pixallits (148) 
Cal Puça (24) 
Can Quintana i Cal Benito(10) 
Cal Rubió o Cal Peritxot (38) 
Can Segarresos (39) 

  Can Samsó (120) 
Mas de Sant Romà (5) 
Poble Vell de Miralles (126) 

  Enderrocada. Element no fitxat 
Mas Soler (21) 
Mas Vilar (29) 
Can Xerraminis (155) 
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De les 35 cases citades al Nomenclàtor de 1860 n’hem documentat 33. Les dues no 
identificades són Can Batet i Les Pallisses. De les 33 identificades, tres estan 
enderrocades (les hem posat al llistat d’elements no fitxats) i una correspondria a La 
Llacuna (La Casa Nova del Pas). Les cases documentades al Mapa, que són 29, són: 

  Ca l'Atzet (22). També citades com Ca l'Acset, Ca l'Adset, Ca l'Erzet i Ca l'Otzet. 
Can Acset segons el Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 211-212) cita Adzet dins 
del grup de masies de a partir del segle XVII, i Osset i Odzet dins del grup de 
masies antigues (fins el segle XVII).  Ca l’Albet o ca L’Albert (7). Can Albet segons el Nomenclàtor de 1860. Riba 
(1988, 211-212) cita Albet dins del grup de masies de a partir del segle XVII.  Can Torrossolla (162), seria, segons el catàleg de Masies (2016), la Casa Nova 
del Camí que apareix al Nomenclàtor de 1860.  Cal Coca (8). Riba (1988, 211-212) cita Coca dins del grup de masies de a partir 
del segle XVII. Podria ser el Can Cocs que surt citat al Nomenclàtor de 1860.  Les Colomines (34). Las Colomínas segons el Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 
211- 
212) cita Coromines dins del grup de masies antigues (fins el segle XVII). Ribas 
també cita Menut a la llista de les cases més recents; aquesta casa forma part de 
Les Colomines. També sita Sol (Mas d’en Sol?)  El Corralet o can Guerxo (98). Correspon al Corralet d’en Domingo del 
Nomenclàtor de 1860  Cal Toni Pastor (131), que podria ser també Can Fadrí del Pompo, podria equivaler 
al can Francolí del Nomenclàtor de 1860. Riba (1988) també cita Francolí a la llista 
de cases posteriors al segle XVII.  La Costa (27). La Costa segons el Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 211-212) 
cita Costa dins del grup de masies antigues (fins el segle XVII).  Can Domènec (20). Can Domènech segons el Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 
211- 
212) no el cita.  Cal Domingo (30). Surt citat al Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 211-212) no el 
cita. 
Res a veure amb Can Domènec (20)  Mas de Françola o Mas de Florençola (14). Can Fransola segons el Nomenclàtor 
de 1860. Riba (1988, 211-212) el cita com a Florençola dins del grup de masies 
antigues (fins el segle XVII).  Cal Maure o Cal Maura (33). Can Maura segons el Nomenclàtor de 1860. Riba 
(1988, 211-212) no el cita.  Cal Morgades (17). Can Morgádes segons el Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 
211- 
212) cita Morgades dins del grup de masies de a partir del segle XVII.  Mas de Múnia i cal Flaviol (26). Múnia segons el Nomenclàtor de 1860. Riba 
(1988, 211-212) el cita com a Armúnia dins del grup de masies antigues (fins el 
segle XVII) Riba També cita Flabiols dins del grup de masies de a partir del segle 
XVII.  Cal Palau (141). Inclosa al Nomenclàtor de 1860 (Can Paláu). Riba (1988, 211-
212) cita Palau tant al del grup de masies antigues (fins el segle XVII) com de les 
posteriors al segle XVII.  Can Pixallits (148). Inclosa al Nomenclàtor de 1860 amb aquest nom. Riba (1988, 
211- 
212) cita Pixallits dins del grup de masies de a partir del segle XVII.  Cal Puça (24). Can Pussa segons el Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 211-212) 
cita Puça dins del grup de masies de a partir del segle XVII. 
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 Can Quintana i Cal Benito (10). Inclosa al Nomenclàtor de 1860 amb aquest nom. 
Riba (1988, 211-212) cita Quintana dins del grup de masies de a partir del segle 
XVII.  Cal Rubió o Cal Peritxot (38). Rubió segons el Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 
211- 
212) no el cita com a Can Rubió però si com a Can Peritxot (llista de les cases 
del segle XVII en endavant).  Can Segarresos i Cal Pau (39). Sagarrésos segons el Nomenclàtor de 1860. Riba 
(1988, 211-212) cita Segarresos dins del grup de masies de a partir del segle XVII.  Can Samsó (128), una casa enderrocada i abandonada, l’hem identificat com el Can 
Samsó del Nomenclàtor de 1860. Riba (198) també cita Samsó a la llista de c ases 
més modernes (posteriors al segle XVII)  Mas de Sant Romà (5). Inclòs al Nomenclàtor de 1860 (Sant Romá). Riba (1988, 
211- 
212) cita Sant Romà al del grup de masies antigues (fins el segle XVII). Dins del grup 
de cases més recents de Riba, es citen dues de les cases que en formaven part: 
Pallers i Tardà.  Mas Soler (21). Inclòs al Nomenclàtor de 1860 (Solé). Riba (1988, 211-212) cita 
Soler al del grup de masies antigues (fins el segle XVII).  Mas Vilar (29). Inclòs al Nomenclàtor de 1860 (Vilà). Riba (1988, 211-212) cita 
Vilar al del grup de masies antigues (fins el segle XVII). 

 Can Xerraminis (155) Amb aquest mateix nom surt citat al Nomenclàtor de 1860 
i al llistat de masies de a partir del segle XVII (Riba 1988, 211-212) 

 
El Nomenclàtor de 1860 també inclou “Santa Maria de Mirálles” com a “Lugar”. Entenc 
que es refereix a l’antic poble, el nucli històric concentrat a la part jussana del Castell 
abandonat a principis del segle XX. Correspondria a la nostra fitxa 126 Poble Vell de 
Miralles. 

 
Els tres molins que hem fitxat: Molí del Mig (13), Cal Serenes o Molí de Baix (11) i Molí 
de Dalt (16), correspondrien, segons el catàleg de Masies de 2016, als tres molins 
citats al Nomenclàtor de 1860, que són, respectivament, el Molí de més avall, el Molí 
Nou i el Molí Vell. Ara bé, també tenim documentat un Molí Vell o de Can Morgades 
(aquesta casa està fitxada amb el num. 17) i el Molí Nou d’Aguilera (Riba,1988), que 
podria correspondre a alguns dels molins citats al Nomenclàtor. 

 
Pel que fa al topònim de Can Borràs, inclòs al Nomenclàtor (i també citat per Riba - 
1988, 211-212- dins del grup de masies de a partir del segle XVII), no ha estat fitxada 
com a tal, sinó que s’ha esmentat al llistat d’elements no fitxats, per que tant podria 
correspondre a dues cases desaparegudes (Cal Batlle i/o Cal Guineu), prop de Cal 
Rebordosa o can Marqués (fitxa 146) 

 
El mateix ens passa amb Can Francolí (inclòs al Nomenclàtor i també citat per Riba - 
1988, 211-212- dins del grup de masies de a partir del segle XVII). Als mapes apareix 
també el topònim de casa Cal Jaumet Francolí, a l’entorn de les cases de Can Felip 
(fitxa 147) i Can Rebordosa (o Can Marqués) (fitxa 146), en el mateix sector on es 
situaria can Borràs. Com que no l’hem identificada, també l’hem posada al llistat 
d’elements no fitxats. D’altra banda, com hen dit més amunt, Francolí també podria 
correspondre a cal Ton Pastor (o cal FradrÍ del Pompo) (fitxa 131). 

 
També hem citat com a elements no fitxats dues cases que estan al Nomenclàtor 1860 
i que foren enderrocades: Leura i El Sarral. Aquesta darrera (El Serral) la va citar Riba 
(1988) al seu llistat de cases posteriors al segle XVII. En aquest lloc s’hi va excavar 
una necròpolis tardoantiga el 1995 (fitxa 57). El lloc, un cop excavat, fou rebaixat i ja 
no queden restes de la casa ni segurament del jaciment.  
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Edificis: 
Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 68 elements (55,28% del patrimoni 
immoble). La majoria són masies i cases rurals (no hi ha cases de carrer, al no haver- 
hi al terme nuclis urbans). Al menys 9 són antics masos completament enrunats. 
D’altres, abandonats, conserven la morfologia però amenacen ruïna. També hi ha tres 
masos-molins, dues esglésies, tres edificis industrials (en ruïnes), les escoles- 
ajuntament i sis barraques. 

 
Conjunts arquitectònics: 
Hem classificat 11 elements (el 8’94% del total del patrimoni immoble). Al terme hi 
ha nou masos que per la seva morfologia arquitectònica complexa, i per estar 
constituïts per diferents construccions, resultat de diferents fases constructives al llarg 
del temps, les hem classificat com a conjunts arquitectònics. Es tracta de: Ca l’Albet; 
Cal Domingo; Cal Quintana i Cal Benito; Cal Ramonet; Les Colomines; Els Segarresos 
i cal Pau; Mas Françola; Mas Sant Romà; i Mas de Múnia i Can Flaviol. Els altres dos 
immobles inclosos en aquesta tipologia són el Castell i el poble Vell de Miralles, ubicat 
a la part jussana del Castell. 

 
Elements arquitectònics: 
S’han inventariat 17 elements (13,81% del total del patrimoni immoble). No són majoria 
les que representen el passat agrícola del poble, per que comptem amb 3 creus 
(incloses dues creus de terme de gran valor històric) i dues fites de terme, a més 
de 5 fonts obrades. Vinculades amb els masos, tenim un rellotge de sol 
especialment rellevant, dos pous, dos murs o feixes de pedra seca de cert interès, un 
forn de calç, un possible forn de guix i una teuleria. 

 
Cal ressaltar l'elevada presència de corrons en els patis i exteriors de les cases, de 
vegades amb finalitat ornamentals, que donen testimoni del passat cerealístic del lloc. 
També hi ha una notable presència de guarda-rodes o guarda-cantons de carretera i 
de moles, disposades en els exteriors de les cases. 

 
Jaciments arqueològics: 
Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat 13 elements (10’48% del total del patrimoni 
immoble), que corresponen als 13 de l’inventari de la Generalitat (Carta arqueològica). 
A  aquests  13  jaciments  hi  hauríem  d’afegir  un  jaciment  neolític  no  localitzat,  el 
“Sepulcre de Santa Maria de Miralles” (excavat el 1914) (citat a la llista d’elements no 
fitxats) i un jaciment paleontològic, el Turó dels Campassos, que està inclòs dins del 
patrimoni natural. Dels 13 jaciments de la Carta i que tenen fitxa, dos podrien ser del 
paleolític; quatre del període que va del neolític al bronze final (un d’ells, en cova, la 
cova del Mas Vilà); quatre més d’ibèrics (dels que destaca un possible poblat, el de 
Fontanilles). La resta de jaciments són tardoromans o medievals, amb molts dubtes 
(es tracta de jaciments dels que coneixem unes poques restes ceràmiques recollides 
en superfície). Destaca l’únic jaciment excavat científicament en època recent (1995), 
la necròpolis tardorromana de El Serral, jaciment presumptament destruït del que 
s’exposen a l’aire lliure algunes tombes, traslladades, al redós de l’església de Sant 
Romà. Sobta la absència quasi absoluta de vestigis romans d’època alt imperial. 

 
Obra civil: 
Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 14 elements (11,29% del total del patrimoni 
immoble). Al terme municipal de Santa Maria de Miralles destaquen, per una banda, 
els camins antics i carrerades (5 fitxes) i els elements d’enginyeria civil rural de segle 
XIX relacionats amb la Riera de Miralles i el sistema hidràulic que en deriva, per 
canalitzar l’aigua i fer funcionar els molins (5 fitxes més). De mines de bauxita, només  
 
n’hem localitzat i fitxat dues. Les dues fitxes que resten corresponen a dos ponts. 
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6.3.- PATRIMONI MOBLE 
Dins d’aquest àmbit únicament s’han inventariat 9 elements. 

 
La tipologia més representada són les col·leccions, amb 6 fitxes. De dins el terme 
només s’han inclòs els dos fons artístics privats (només accessibles des de la versió 
íntegra, no pública, del mapa). Al poble no hem localitzat altres fons privats a les 
cases. És clar que no s’ha pogut accedir a l’interior de moltes cases, i en algun 
casos, no s’ha obtingut el permís per documentar determinats béns. Les altres quatre 
col·leccions corresponen a fons arqueològics dipositats en museus de fora del 
terme (dos al Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada, un al Museu Vinseum de 
Vilafranca del Penedès i un al Museu d’Arqueologia de Catalunya). 

 
Hem individualitzat un objecte singular, per la seva rellevància i interès científic: el 
sireni del jaciment paleontològic del Turó dels Campassos, que s’exposa des de 2016 
al Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada. 

 
Tot i que el municipi no disposa de nucli urbà ni d’espais públics per ubicar monuments 
o estatuària urbana, si que hem fitxat dos elements en aquesta tipologia que 
anomenem “elements urbans”. Un és privat (una premsa de gàbia del restaurant de 
Petromiralles, a l’exterior) i l’altre és municipal (les tombes procedents de la necròpolis 
de El Serral, instal·lades al costat de l’església de sant Romà). Efectivament, aquest 
darrer element no l’hem fitxat com a jaciment, per que es tracta de vestigis traslladats 
amb finalitat expositiva. El jaciment com a tal té una altre fitxa pròpia, en el seu 
emplaçament real. 

 

 
 

 
 
 
6.4. - PATRIMONI DOCUMENTAL 

 
El patrimoni documental detectat és escàs (7 fitxes). Sis corresponen a la tipologia de 
fons documentals. Correspon bàsicament a arxius públics: l’arxiu municipal, el fons de 
l’arxiu comarcal (Igualada) i el parroquial (que no es conserva a la parròquia, i que es 
troba, part d’ell, a l’arxiu de Carme). També hem individualitzat dos documents 
singulars, per la seva rellevància, i que es troben fora del terme. Es tracta de dos 
capbreus, un de 1682 i un altre de 1761, que es conserven respectivament a l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó, a Barcelona, i a l’Arxiu Històric de Tarragona. Només hem localitzat 
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un fons documental privat, la documentació que queda de l’antiga Germandat de Sant 
Sebastià, que conserva el Sr. Pere Argelich. 

 
És possible que existeixi documentació històrica i imatges fotogràfiques en mans de 
particulars, que tal vegada ja no viuen al municipi, i/o sense classificar en diversos 
arxius. Algunes imatges antigues ja han estat recopilades per l’ajuntament. Nosaltres 
només hem fitxat un fons d’imatges: el fons fotogràfic corresponent a Miralles que 
conserva l’Arxiu Comarcal d’Igualada. Per altra banda, amb els canvis de la propietat, 
la documentació original dels masos s’ha anat fragmentat i perdent pel camí. Es un 
tipus de patrimoni que anirà aflorant amb el temps i que es podrà incorporar al Mapa 
més endavant. 

 
 
 

 
 
 
 
6.5.- PATRIMONI IMMATERIAL 

 
En quant al patrimoni immaterial, només hem localitzat 5 elements: dues 
manifestacions festives i tres expressions de música i dansa a través de la localització 
de tres goigs. No hem detectat cap altre element destacable per via oral o bibliogràfica 
(cap llegenda; cap costum o tradició; cap recepta de cuina...). Respecte de les festes, 
s’han inclòs la festa major i l’aplec del Castell, que es segueixen celebrant. Hem sabut 
de dues festes desaparegudes, de la que no hem pogut aplegar prou documentació 
per fitxar-les, però que hem inclòs al llistat d’elements no fitxats. Tampoc hem fitxat 
l’aplec que es fa a Sant Magí de Brufaganya ja que Miralles només és territori de pas 
(però també l’hem inclòs al llistat d’elements no fitxats). Respecte dels tres goigs, 
només conservem els fulls impresos (dos estan penjats a l’església del castell i un 
tercer el tenen registrat l’Associació d’ Amics dels Goigs). Tot i que actualment no es 
canten, i que només els tenim registrats documentalment, configuren una antiga 
activitat musical i coral local. Altres manifestacions relacionades amb el cicle festiu, 
que tenen lloc a Miralles, formen part del costumari català ordinari, per la qual cosa no 
s’han inventariat. 
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6.7.- ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FITXATS 

 

 
 
6.7.1.- Estat legal de protecció 

 
Les principals figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 11 d’octubre de 
1993) són: 

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

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

dels municipis 
 
Pel que fa a la categoria BCIL, s’ha de tenir en compte que ho són tots aquells 
elements inclosos dins d’un catàleg municipal redactat abans de la Llei 9/1993, de 
Patrimoni Cultural Català, o bé, tots aquells ja inclosos explícitament com a BCIL en 
Catàlegs de protecció aprovats posteriorment . 

 
Com ja hem exposat al capítol 4.3, el municipi de Santa Maria de Miralles no disposa 
de Catàleg de Protecció del patrimoni Cultural ni de Pla d’Ordenació Urbanística 
General (POUM), però si de Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic, que 
daten del 2000 (aprovades el 2002). 

 
Aquestes NNSS inclouen un inventari de jaciments arqueològics (que reprodueix els 
jaciments de la Carta Arqueològica i paleontològica de la Generalitat de Catalunya) i 
un d’elements d’interès històric, artístic, natural, cultural i arqueològic. Es tracta de: 8 
elements d’interès “comarcal” (C); 14 elements d’interès -que abasten 5 elements 
numerats i 9 “masies notables” (M), 14 jaciments arqueològics (A) i 1 jaciment 
paleontològic (P). En total: 37 elements concrets. 

 
Tot i que les Normes subsidiàries inclouen un Capítol 7 de normes de protecció 
distribuïdes en tres articles, considerem que aquests elements no estan formalment 
catalogats, ja que l’article 127 de les NSP estableix que “aquest inventari, i la 
normativa que segueix, tenen el caràcter de provisionals, en tant no s'aprovi un Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni, que afecta als elements d'interès, inclosos o no 
en el llistat. En tot cas es d'aplicació la Llei 9/93, de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català”. Tot i això, a l’aparat de “protecció” de les fitxes els hi hem donat 
tractament de protecció “legal” (indicant NNSS 2002). 

 
Per tant, l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles disposa d’un precatàleg però no 
d’una eina fefaent de protecció del seu patrimoni cultural, que l’ordenament posposa 
per un futur Pla Especial o Catàleg de protecció. Així, els elements que inclou en el 
seu inventari no adquireixen la categoria de protecció com a Bens Culturals d’Interès 
Local (BCIL), atès que la figura de planejament es posterior a 1993 i no s’indica 
fefaentment a les NSP la classificació dels esmentats immobles com a BCIL. 

 
Tampoc hem esmentat la catalogació de les masies i cases rurals incloses en el 
Catàleg de Masies en Sol no Urbanitzable, ja que aquest instrument urbanístic, ja 
redactat, està encara en procés d’aprovació. 

 
Un 43,11% dels bens fitxats inclosos al present Mapa de Patrimoni Cultural tenen 
algun tipus de protecció. Dels 166 elements fitxats, 52 tenen protecció legal, 2 legal i 
física i  i 11 física. La resta no gaudeixen de cap tipus de protecció, ni legal ni física 
(protecció inexistent). 
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D’aquests 52, n’hi ha 41 que corresponen o formen part dels 37 elements citats més 
amunt inclosos en l’inventari de les NSP de 2002. A l’aparat de “protecció” de les fitxes 
consten com a protecció “legal” (indicant NNSS 2002). Però com hem dit, tenen una 
protecció urbanística molt limitada, per no dir inexistent. Cap d’ells té la consideració 
de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) 

 
Per tant, els únics elements protegits jurídicament són els que tenen la consideració de 
Bens Culturals d’Interès Nacional (BCIN), que són tres: 

  El castell de Miralles d’acord amb el decret de 22 d’abril de 1949 (Ministerio de 
Educación Nacional) sobre la protecció dels castells espanyols, que declara 
monuments històric-artístics tots els castells i edificis militars. En el nostre 
Mapa són 5 els elements afectats per aquesta declaració, i per tant, són 5 els 
immobles declarats BCIN en seu context: el castell pròpiament dit (fitxa num. 1) 
i els altres immobles destacables que s’hi inclouen, que són l’Església del 
Castell o de Santa Maria de Miralles (fitxa 4), el Poble Vell (fitxa 126), can 
Tarragó (fitxa 125) i can Gol (fitxa 127). 

  Les dues creus de terme, la Creu de la Françola (fitxa num. 15) i la Creu de Pla 
(fitxa num. 108), d’acord amb el decret 571/1963, de 14 de març (Ministerio de 
Educación Nacional) sobre la protecció d’escuts, emblemes, pedres 
heràldiques, rotllos de justícia, creus de terme i similars, que declara 
monuments històric-artístics totes les creus de terme de més d’un segle 
d’antiguitat. 

 
Encara hem d’afegir tres altres BCIN. 

  Segons la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural català, tota la documentació de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó es BCIN. Per tant, també ho és el capbreu de 
1682 que hem fitxat (fitxa 145) i que es conserva a l’ACA. 

  Segons el decret 474/1962, que declara un seguit de museus com a 
monuments històric-artístics, el Museu de Vilafranca del Penedès (Vinseum) és 
BCIN. Això comporta la consideració de BCIN dels fons que custodien. Es el 
cas de les fitxes 160 i 161. 

 
Per tant, 10 elements del Mapa del Patrimoni Cultural de Santa Maria de Miralles 
tenen la categoria de BCIN. 

 
Al terme de Miralles hi ha també un altre espai protegit, aquest cop per la legislació de 
patrimoni natural: l’Espai d’Interès Natural del Sistema Prelitoral central, que inclou la 
Serra de Miralles-Queralt, que ja hem descrit al capítol 4.3. Aquesta protecció –que 
ocupa un amplia extensió del terme- l’hem adjudicada a sis elements del Mapa, que 
són, a més del EIN pròpiament dit (fitxa 67), cinc elements més relacionats o inclosos: 
la xarxa Natura 2000 (fitxa 82), el Forest o bosc d’utilitat pública CUP 59 (fitxa 114), 
el GR-72 (fitxa 60), el Grony i l’Agulla Grossa (fitxa 40) i el Turó de la Vinya Vella 
(fitxa 84). També hem inclòs com a protegit l’aqüífer Carme-Capellades (fitxa 83) però 
no la Riera de Miralles (fitxa 42). 

 
Pel que fa als elements que tenen únicament protecció física, corresponen lògicament 
al patrimoni moble i documental -bens públics i privats- que està conservats en edificis 



MAPA
Memò

 

 

 
 
 
 
”sota
d’acc

 

 

 
6.7.2

 
La tit
el 78
muni
ponts
Serra
que 
Gene
per l
Carm
CUP
ser d
confo

 
   
 

          

A DEL PATRIM
òria Tècnica 

a clau”. La 
cés. 

2.- Titularita

tularitat del
8,31% del to
icipal (14) 
s del Rec i
al que hi h
estan en m
eralitat, de 
l’ACA, l’Agè

me-Capellad
P 59 (de la G
de la Diput
ormen el p

 

6

MONI CULTU

única exce

at 

s béns fitxa
otal). Nomé
(el castell 
i de Franço

ha al costat
museus i ar
l’Estat o d’
ència Cata
des, dos fo
Generalitat 
tació de Ba
atrimoni im

60,80%

78%

RAL 

epció es un

ats, en la se
s són públic
–en part-,

ola, sis cam
t de l’esglé
rxius públic
altres ajunt
lana de l’A

onts i les d
de Cataluny

arcelona. E
material. 

22%

na font, la

eva immen
cs alguns e
l’ajuntamen

mins, les d
ésia de San
cs fora del t
taments). T

Aigua, sis e
ues resclos
ya) i un pon
l cinc elem

31,30%

%

de can Go

sa majoria,
elements (36
nt i les esc
dues fites d
nt Romà) i
terme (9 m

També ho s
en total: la
ses sobre l
nt, el de la c

ments públic

1,20%

6,60%

prop

prop

SANTA MAR

ol (fitxa 134

 és privada
6), com són
coles, l’arxi
de terme, i
els objecte

més en total
ón els elem
Riera de M
a riera. Ca
carretera B-
cs que falt

protecció leg

protecció leg

protecció fís

sense protec

pietat pública

pietat privada

RIA DE MIRAL

4), que té 

 

a (130 elem
n els de pro
u municipa
i les tombe
es i col·lec
l, propietat 
ments gesti
Miralles, l’aq
al afegir el 
-220, que p
ten són els

gal

gal i física

sica

cció

a

LLES

79

porta 

ments, 
pietat 

al, els 
es del 
ccions 

de la 
onats 
qüífer 
Bosc 

podria 
s que 



MAPA
Memò

 

 

 
 
 
 
Com
la pro
segle

 

 
 
6.7.3

 
L’est
més 
 

Pel q
de s
que r

 
Algu
a l’ab
Dom

 
Els 
reha
Corra
ruïne
Cisq
baux

 
De p
cons
aqüe
terra
(fitxa
Dipu

 
Menc
tamb
seva

A DEL PATRIM
òria Tècnica 

m hem dit m
opietat dels
e XIX- eren

3.- Estat de 

tat de conse
de la meita

 
que fa al pa
etmana) m
resten en de

ns immoble
bandó ocas

mingo, ca l'A

masos en 
bilitat): ens
alet i el C
es: La Fas
uet. També

xita. 

pèrdua irrep
servat aque
educte, es 
 i en supe

a 15), que 
tació de Ba

ció apart m
bé està en m
a rehabilitac

MONI CULTU

és amunt, s
s terrenys d
n comunals.

conservac

ervació dels
at dels eleme

atrimoni imm
antenen, e
esús i aban

es emblemà
sionat per la
lbet, cal Fo

ruïnes só
s referim a 
Castellot. E
ssina, la R
é estan en

parable es p
ests (en pa
pot donar c

erfície. Sort
estava gre

arcelona (20

ereix el cas
mal estat pe
ió. 

21%

24

RAL 

subsisteix u
el castell, q
 L’església

ció 

s elements 
ents (91, un

moble, les c
n general,

ndonades, o

àtics, de gra
a pèrdua d'
nts-Ca l'Oria

n irrecupe
Ca La Lle

s el matei
Rajoleria de
n mal esta

pot qualifica
art) i algun
com a desa
osament, u
eument esq
017). 

stell i totes l
erò ja dispo

4%

un contenció
que segons
en reclama

inventariats
n 54,81%) te

cases i mas
un bon gra

o fins i tot en

an interès,
ús, com pe
ano i Ca l'A

rables (exc
ebra, Can S
x cas dels
e can Mau

at les sis b

ar el sistema
ns elements
apareguts l
un element
querdat, ha

les estructu
osa, al men

ós entre l’e
l’ajuntamen

a la propieta

s és, en gen
enen aques

ies (de resi
au de cons
n ruïnes . 

presenten 
er exemple,
Atzet. 

cepte Mas
Samsó, Can
s tres edif
ura i l’edif
barraques l

a hidràulic d
s com resc
les canalitz

emblemàt
a estat re

ures que aix
ys, d'un Pla

55

SANTA MAR

sglésia i l’a
nt -basant-s
at. 

neral, basta
sta consider

dència perm
servació, a 

una situació
el Mas de 

d’en Sol, 
n Xerramin
ficis industr
fici industri
ocalitzades

dels molins
closes, un 

zacions que
ic, la Creu 
centment r

xopluga (com
a Director q

%

RIA DE MIRAL

ajuntament s
se en mape

ant bo. Una
ració. 

 

manent o d
excepció d

ó precària d
Sant Romà

que esta 
is, Ca l'Ale
rials, tamb
al prop de

s i les mine

s. Tot i que 
pont i un 

e discorrien
 de la Fra
restaurat p

m el Poble 
que contem

bo

regular

dolent

LLES

80

sobre 
es del 

 mica 

e cap 
de les 

degut 
à, Cal 

sent 
eix, El 
bé en 
e cal 
es de 

s'han 
petit 

n sota 
nçola 

per la 

Vell): 
pla la 



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL 
Memòria Tècnica 

SANTA MARIA DE MIRALLES

81

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Casa en mal estat de conservació. Cal Domingo. Façana i celler (Fotos: OPC) 
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Casa en mal estat de conservació. Mas de Sant Romà. Vista general i celler (Foto: OPC) 
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Imatge de la creu de Françola amb el fust esquerdat i estintolat, abans de ser restaurat 
per la Diputació de Barcelona l’any 2017 (Foto: OPC) 

 
 
 
 
Un exemple del patrimoni que està a punt de desaparèixer són dues petites mostres 
que hem pogut documentar a dos dels immobles, dos petits i curiosos exemples de 
l'activitat humana que han sobreviscut, i dels que volem deixar constància aquí. Es 
tracta de dues sanefes gravades sobre fusta, en dues llindes de porta, amb un any 
esgrafiat. El primer cas correspon a Ca l’Alzet (fitxa 22). A l’exterior del mas s’observa 
una porta emmarcada per fragments d'una antiga biga de secció quadrangular que 
pertanyia a una premsa. El fragment principal està situat com a llinda de la porta i al 
centre presenta un dibuix decoratiu incís, que inclou una creu i una sanefa, així com 
una data: 1873 (la darrera xifra no és segura). Darrera la decoració s'aprecia el forat 
del cargol de la biga. El segon cas documentat correspon al Moli del Mig (fitxa 13). A 
l’espai de la mola s'observa, gravada sobre una llinda de porta, de fusta, i dins d'una 
sanefa, la següent inscripció: "ayn 1759" (ayn -amb l'n a l'inrevés- correspon a "any"). 
Son exemples de petites manifestacions humanes que caldria conservar. 
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les fons documentals, fins l’època medieval, com per exemple La Costa, Mas Sant 
Romà, La Françola, Ca la Múnia o Les Colomines. 
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http://agricultura.gencat.cat/web/.content/mn_medi_natural/mn15_espais_naturals_prot 
egits/documents/plans_delimitacio/fitxers_estatics/ancosa_montagut_carbasi_serra_mi 
ralles_queralt.pdf 

 

Inventari del Patrimoni Arquitectònic (Gaudí). Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. Santa Maria de Miralles 
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Llista?consulta=MCU0KzA4MjU3MyU=&index 
=0 

 

Inventari del Patrimoni Arqueològic (Arqueodada). Cartes Arqueològiques. 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Santa Maria de Miralles 
http://invarque.cultura.gencat.cat/Llista?Consulta=MCU2KzA4MjU3MyU%3D 

 

Rutes turístiques d’interès de santa Maria de Miralles 
http://www.santamariademiralles.cat/articles-mostra-2248-cat- 
rutes_turistiques_dinteres.htm 
http://www.santamariademiralles.cat/documents/cat/1227- 
mes_informacio_sobre_les_rutes_del_castell_de_la_s.pdf 
http://www.santamariademiralles.cat/documents/cat/1225- 
les_serres_de_miralles_queralt.pdf 

 

Inventari del Patrimoni Industrial (Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya) (IPIC). (no hi ha elements inventariats). 
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Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona (SPAL) 

 
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya (IPEC). Inventari 
del Patrimoni Festiu. 
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8. ÍNDEX D’ELEMENTS NO FITXATS 
 
 

PATRIMONI IMMOBLE 
 
 

Cups de 
Sant Joan 
 

Edifici Dos edificis rectangulars  -problablement dipòsits 
per a vi-  .que van subsistir fins als voltants de 
2017, quan van ser aterrats. Un d'ells, 
semisoterrat, estava cobert amb una volta feta 
amb obra. Estaven en estat d’abandó, 
semienrunats, i plens de deixalles. Segons 
informacions orals, aquests dos cups pertanyien 
a una casa que estava just a sobre, que havia 
estat enderrocada anteriorment, i de la qual no 
hem detectat restes visibles. Es situaven a 
l’extrem N. del terme, al camí de Bellprat (GR-7-
2), al costat de la carretera C-37. 

Les Casetes 
d’en Domingo 

Edifici Dos petits habitatges construïts fa uns 40 anys en 
terrenys de ca’l Domingo, no lluny d’aquest mas. 
Carretera C-37, prop del terme de La Llacuna. No 
tenen interès arquitectònic. 

Cal Raspall Edifici Habitatge aïllat situat a l’E del terme municipal, a la 
Serra de Fontfregona, al camí que va de Can 
Morgades al Coll de la Creu del Pla, cap a la 
Llacuna. Casa de dimensions reduïdes amb teulada 
a doble vessant, orientada N-S, d'una sola planta. La 
façana SO presenta, al quadrant meridional, un 
porxo on es troba l'entrada a l’habitatge, una entrada 
molt petita, rectangular. Cada façana presenta una 
finestra, rectangulars, de dimensions petites.  A la 
part posterior la casa presenta un petit edifici 
rectangular adosat d'una sola planta. Una part està 
rematada amb doble coberta. amb la mateixa 
orientació, i la resta, amb coberta plana. 
La casa es recent  -dataria de 1972-  però en aquest 
emplaçament, anteriorment, hi havia hagut una 
barraca d’obra on s’hi havia instal·lat l’encarregat  
que gestionava la mina de bauxita d'en Soler (fitxa 
18) 

Cal Curt Edifici Habitatge aïllat situat al SO del terme municipal, al 
marge dret de la riera de les Colomines, propera a la 
carrerada de la Llacuna a Santa Coloma de Querat 
al SO de la carretera B-220, i no lluny de la masia de 
Cal Torossolla. Tot i que està citada per Riba (1988, 
211-212) dins del grup de masies de a partir del 
segle XVII, Cal Curt no apareix als mapes de 1900 i 
1914. Es un habitatge del segle XX sense interès 
arquitectònic. La casa està inclosa al Projecte de 
Catàleg de Masies amb el numero de fitxa C-56. 
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Cal Pilot Nou Edifici Habitatge aïllat. A tocar la Carretera C-37, entre Ca 
l’Albet i Ca l’Escolà. Era la casa dels masovers de 
cal Pilot, just davant, a l’altra banda de la carretera 
(fitxa 135). No té interès arquitectònic 

La Palma Edifici Actual restaurant de PetroMiralles, situat a 
l’Empalme, la cruïlla entre la carretera de La Llacuna 
(a Santa Coloma de Queralt) BP-2121 i la carretera 
d’Igualada a Valls C-37. L'actual restaurant segueix 
el perímetre de l'antiga casa, que va ser totalment 
transformada. La part on avui hi ha el bar 
corresponia al graner i al carro. La casa va ser 
construïda cap el 1935 quan els propietaris, 
rabassaires i procedents del Mas Formich, van 
poder construir amb els seus estalvis una nova casa 
a la cruïlla de les dues carreteres. Per això no surt al 
Mapa IGE de 1914. La premsa de gàbia que hi ha a 
l’exterior (fitxa 97) pertanyia a la casa de pagès de 
La Palma. 
La casa està inclosa al Projecte de Catàleg de 
Masies amb el numero de fitxa C-45 

Cementiri Conjunt 
arquitectònic 

És una construcció moderna. L’antic cementiri de 
Santa Maria de Miralles estava al costat de 
l’església de Santa Maria del castell (fitxa 3) però va 
ser traslladat al nou 

Capella de 
Sant Miquel 
del Puig del 
Mas de Sant 
Elm 

Edifici Edifici citat en documents dels segles XVI-XVII, 
segons Riba (1988, 217), actualment desaparegut. 

Capella de 
Sant Joan 
Baptista de 
Les 
Colomines 

Edifici Edifici citat en documents dels segles XVI-XVII, 
segons Riba (1988, 217), actualment desaparegut. 

Abadia Vella Edifici Edifici citat en documents dels segles XVI-XVII, 
segons Riba (1988, 217), actualment desaparegut. 
Podria correspondre a una congregació religiosa. 

Cal Batlle – 
Cal Guineu- 
Cal Borràs 

Edifici Cal Batlle i Cal Guineu eren dues cases adossades 
que van ser enderrocades i de les que no queda cap 
resta. Es situaven entre la C-37 i La Françola, en 
terrenys de La Françola (eren cases de masovers o 
treballadors de La Françola), prop d’on avui es situa 
Can Felip (fitxa 147). Podrien correspondre a Can 
Borràs, topònim que correspon a una casa citada al
Nomenclàtor de 1860 (i que també cita 
Riba,1988, 211-212 dins del grup de masies de a 
partir del segle XVII), i que hem vist en alguns 
mapes associat a Can Rebordosa (fitxa 146). Per 
altra banda, fonts orals ens han informat de que en 
aquest sector existia un edifici, que tenia un us 
religiós (convent de frares),i que fou enderrocat. 
Podria correspondre precisament a Can Borràs o a 
Can Batlle. No podem identificar aquest possible 
edifici religiós amb l’Abadia Vella citada més amunt. 
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Cal Jaumet 
Francolí 

Edifici A l’entorn de les cases de Can Felip (fitxa 147) i Can 
Rebordosa (o Can Marqués) (fitxa 146) apareix en els 
mapes -juntament amb can Borràs- el topònim de casa 
Cal Jaumet Francolí, que no hem identificat. D’altra 
banda, hi ha un Can Francolí que  apareix al 
Nomenclàtor de 1860, però aquesta podria 
correspondre a la casa Can Ton Ramonet o Can Fadrí 
del Pompo (fitxa 131), ubicada en un altra vall (les 
planes de l’Orzet). Francolí també és citada per Riba 
(1988, 211-212) dins del grup de masies de a partir del 
segle XVII. Per altra banda, al costat de Can 
Rebordosa, hi ha una altre casa, molt moderna, que no 
hem fitxat. 

Leura Edifici En el camí que va de Les Colomines a Cal Pep de 
Mas d’Ensol, a sobre (en paral·lel) a la carretera B-
220, hi havia una casa que va ser enderrocada. 
Podria correspondre a Leura, una casa citada al 
Nomenclàtor de 1860 

El Serral Edifici Mas enderrocat als anys 90. Tot el terreny va ser 
rebaixat, inclòs el jaciment de la necròpoli 
tardorromana de El Serral (fitxa num. 57), que va 
ser excavat l’any 1995, i que posteriorment ha 
desaparegut pràcticament.  La casa apareix al 
Nomenclàtor de 1860 (El Sarral) i és citada per Riba 
(1988, 211-212) dins del grup de masies de a partir 
del segle XVII (Serral). 

Cal Meliton Edifici Edifici en ruïnes situat entre Cal Ratou i mas 
d’Ensol. No localitzat. Pràcticament no queden 
restes.   

Teuleria prop 
del Mas La 
Françola 

Edifici Citada per Riba (1988, 216). No localitzada. Activa a 
la dècada 1925-1935. 

La Fassina Edifici Casa que va ser enderrocada als anys 90, situada al 
costat dret del camí que va a la Françola, a tocar 
amb la carretera C-37. A l’altre costat del camí es 
situa Cal Miqueló o Cal Bitxo (fitxa 94). En alguns 
mapes (vol 1984) es situa la Fassina on avui hi ha 
Cal Bitxo, i es situa Can Miqueló on hi havia La 
Fassina. No confondre amb un altre la Fassina (fitxa 
12) 

Molins fariners 
  Molí de la 

Múnia  Molí de 
Can 
Morgades 

Edificis Una activitat econòmica important va ser la dels 
molins fariners, documentada des del segle XVI, i 
situats al llarg de la Riera de Carme. Dels deu 
molins documentats en bibliografia, tres es 
conserven parcialment i estigueren en funcionament 
fins el segle XIX: els molins de Dalt (fitxa16), del Mig 
(13) i el del Serenes o de Baix (11). La resta de 
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o Molí Vell  Molí Nou 
d’Aguilera.  Molí de 
Miralles  Molí de 
Sant Romà  Molí del 
Capdavall  Molí del 
Serenet 

 molins que hem trobat citats en la documentació 
històrica no han estat localitzats, com el Molí de 
Miralles, el de Sant Romà o el que hi havia a la 
Múnia. També coneixem el de Can Morgades o Molí 
Vell (la cita fa referència a un tal “Francesc de 
Morgades del Molí”) i al Molí Nou d’Aguilera. El Molí 
Vell, declarat per Francesc Morgades al capbreu de 
1682, havia estat declarat anteriorment per Antoni 
Estalella en la capbrevació de 1522 i per Jaume 
Palau en la de 1649. També hi ha cites sobre el Molí 
Nou, establert per la família dels Alemany, en el 
primer terç del segle XIX. El Nomenclàtor de 1860 
inclou tres molins a Miralles: el Molí de més avall, el 
Molí Nou i el Molí Vell. No podem assegurar que 
corresponguin als tres fitxats esmentats més amunt, 
ja que també tenim documentats, com hem dit, un 
Molí Vell o de Can Morgades (aquesta casa està 
fitxada amb el num. 17) i el Molí Nou d’Aguilera. 
Finalment, prop de la partió amb el terme d’Orpí, 
també hi havien funcionat els molins del Capdavall i 
del Serenet. Segons Ribas (1988: 214) els tres 
molins fitxats (de Dalt, del Mig i de Baix) més el molí 
Vell foren actius fins el segle XIX i formaven part de 
l'heretat Mas de Françola. També hem recollit 
informacions sobre l’existència d’un molí al mateix 
Mas de la Françola (fitxa 14) (que no seria el Molí de 
Dalt), però la conversa amb els propietaris i la visita 
a la casa no ho confirmen. 

Cova de 
Valldecerves 

Jaciment 
arqueològic 

Jaciment arqueològic en cova (hàbitat i necròpolis) 
que en determinada bibliografia va ser ubicat en 
terme de Santa Maria de Miralles, però que 
correspon al terme de la Llacuna, prop de la Vall de 
Cerves i de la Plana d’Ancosa. Cronologia: Neolític 
(antic i final), bronze, ibèric, romà. 

Sepulcre de 
Santa Maria de 
Miralles 

Jaciment 
arqueològic 

Jaciment arqueològic no localitzat (un sepulcre de 
fossa amb lloses, del neolític). Va ser excavat el 
1914 però es desconeix la ubicació exacte. Els 
materials es conserven al Museu d’Arqueologia de 
Catalunya (veure fitxa 99 “Material arqueològic del 
Sepulcre de Santa Maria de Miralles”). Tot i figurar al 
llista d’elements patrimonials de les Normes 
Subsidiàries (que indica que és un jaciment 
“Il·localitzable, destruït”), hem decidit no incloure’l a 
l’inventari, per considerar que el jaciment (que no 
hem pogut ubicar) hauria estat destruït. El jaciment 
no consta a la Carta Arqueològica de la GC. 

Prop del 
naixement del 
torrent de la 
Creu de 
Françola 

Jaciment 
arqueològic 

Riba (1988: 211) cita alguns jaciments arqueològics, 
i entre ells, un que es troba prop del naixement del 
torrent de la Creu de Françola o Florençola, que no 
hem pogut identificar 

 Mina Obra Civil De les 5 mines de bauxita documentades (Maria, 
concessió  atorgada  1931;  Eulàlia,  1946;  Carmen,
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PATRIMONI MOBLE 
 
 

Fragment de 
vertebra de 
sireni 
conservat al 
Museu 
Geològic del 
Seminari de 
Barcelona 

Objecte Hi ha restes d’un Sireni de Santa Maria de Miralles 
(Castell) al Museu Geològic del Seminari de 
Barcelona, amb el num. d’inventari MGSB 16.121), 
segons: 
PILLERI G.; BIOSCA J.; VIA, L. The tertiary sirenia of 
Catalonia. Brain Anatomy Institute. Ostermundigen 
(Bern). Switzerland. 1989. p. 15 i 52 
L’unic que diu es (p. 52): 
SIRENIA Incertae sedis. SMM (Castell) Via leg. 
1949. Eocè, Bartonià MGSB num. 16121. Frag de 
vertebra (“transverse process?’”). No hi ha figura. 
No sabem el lloc exacte on es va trobar. 
Un sireni és un vertebrat marí, mamífer herbívor 
aqüàtic, del gènere Prototherium, que vivia ara fa 
entre 42 i 49 milions d'anys. (Vegeu fitxa d’un altre 
sireni, trobat al Turó dels Campassos, fitxa 61). 

 
PATRIMONI DOCUMENTAL 

 
 

Plànol de Can 
Gual de 1880 

Fons 
documental 

Titol textual: 
“Plano geométrico de la heredad can Gual situada 
en el término municipal de Santa Maria de Miralles 
propiedad de D. Jaime Gual i Vidal. Igualada. 
Diciembre de 1880”. 
L’original, de roba, es guarda a una carnisseria de 
Santa Margarida de Montbui (propietat privada). 
L’ajuntament de Santa Maria de Miralles disposa 
d’una fotocòpia parcial. El plànol reprodueix una 
petita part del terme amb indicació de parcel·les i 
propietaris. S’hi representa el castell i la zona 
jussana, on hi ha l’església, que és retolada com 
“bienes comunales”.

Documentació 
de Miralles de 
l’Arxiu del 
SPAL de la 
Diputació 

Fons 
documental 

Documentació referida a Santa Maria de Miralles 
que conté l’Arxiu del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de 
Barcelona, corresponent a l’antic Servei de 
Catalogació i Conservació de monuments. 
Principalment, fotografies i documentació de la 
restauració de l’Església de Santa Maria del Castell 
l’any 1956 realitzada pel SCCM, però el fons es poc 
rellevant i per aquest motiu no ha estat fitxat. 

Capbreus de Fons Tenim documentades capbrevacions a Santa Maria
1408, 1522, documental de Miralles de 1408,1552 i 1649, que no incloem 
1649..... amb fitxa pròpia; si que hem fitxat els dos capbreus

més importants, que són el de 1682, que es 
conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa 145) -i
que esmenta les capbrevacions anteriors 
esmentades- i el de 1761 que es conserva a l’Arxiu
Històric de Tarragona (fitxa 166).
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PATRIMONI IMMATERIAL 
 
 

Festa de Sant 
Sebastià 

Manifestació 
festiva 

Festa major de la germandat de Sant Sebastià que 
es celebrava el 20 gener i que roman actualment 
perduda. Va subsistir després de la Guerra Civil 

Festa de la 
Santa Creu 
o del Roser 

Manifestació 
festiva 

Festa major de Primavera, actualment perduda, que 
es celebrava als voltants del 3 de maig a Can 
Ramonet. Citada també per Riba (1988:218). 

Processó a 
Sant Magí de 
Brufaganya 
(Festes de 
Sant Magí 
d’Igualada) 

Manifestació 
festiva 

Aplec o processó que es fa des d’Igualada fins a 
Sant Magí de Brufaganya (Pontils) passant per 
Santa Maria de Miralles. 

 
Sant Magí de Brufaganya és una nucli de població i 
un santuari situat al terme municipal de Pontils 
(Conca de Barberà, província de Tarragona), no 
lluny del terme de Santa Maria de Miralles. 

 
A Igualada existeixen les Festes de Sant Magí. La 
festa consisteix en una portada d'aigües de Sant 
Magí de Brufaganya (Sant Magí, Patró de 
Tarragona, és un sant proveïdor d’aigua) cap 
a Igualada. Tradicionalment es realitza el dia 16 
d'agost, ja que Igualada celebrava aquest dia una de 
les seves festes, però la comitiva, en carros sortia el 
dia abans -el dia 15 al matí- cap a Sant Magí. 
L’aigua que es carregava no es repartia a la població 
fins tres dies després, el 19 d'agost, dia de Sant 
Magí. 

 
A principis del segle XX va desaparèixer la confraria 
de sant Magí a Igualada. Tot i això, un grup de 
devots de famílies tradicionals d’Igualada seguiren el 
costum d’anar a buscar aigua a les fonts de la 
Brufaganya. El 1996 es va recuperar la tradició per 
part de Jaume Duran, president dels Amics dels 
Cavalls de l'Anoia, i la demanda d'aigua de Sant 
Magí a Igualada ha anat en augment. Segons Riba 
(1988:218),la tradició es recupera el 1971. El dia 16 
-jornada festiva a Igualada, ja que és Sant Roc- la 
processó retornava a Igualada i des de la plaça del 
Blat, es dirigia a l’església de santa Maria. 
Actualment, el dia de Sant Magí, el 19 d'agost, els 
Amics dels Cavalls de l'Anoia reparteixen l'aigua que 
han portat en carro des de Sant Magí de la 
Brufaganya fins al carrer de Sant Magí i l’església 
del Roser d'Igualada. També es poden degustar els 
‘maginets’, tradicionals pastissets en honor al sant, 
gentilesa de la Pastisseria Pla. L'any 2014 es 
repartiren més 1500 gots d'aigua i també s'ompliren 
moltes ampolletes i el càntir no parava. L’aigua és
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  beneïda a la Basílica de Santa Maria d’Igualada sota 

la presidència d’una imatge de Sant Magí del segle 
XVI provinent de l'antiga capelleta de Sant Magí que 
es troba al pla anomenat Sant Magí (al Poble Sec ). 

 
Es tracta d’una festa d’Igualada, que es desenvolupa 
a Igualada i a Sant Magí (Pontils). Però la comitiva 
passava per Santa Maria de Miralles. Segons Riba 
(1988:218), els pelegrins sortien el 15 al matí, en 
carros; paraven a Miralles al migdia on oïen missa i 
dinaven; a la tarda arribaven al santuari de sant 
Magí; i el dia 16 (dia de sant Roc, festiu a Igualada) 
retornaven a Igualada, on feien processó fins a 
l’església de Santa Maria. El dia 19 repartien l’aigua. 

 
La festa no es pròpia de Miralles, i el poble no la 
considera seva. Simplement, Miralles és lloc de pas. 
Venint d’Igualada, travessaven Miralles per les 
carreteres C-37 i B-220. Des d’Igualada es ve per la 
carretera de Valls (C-37) i a l’alçada de la cruïlla on 
hi ha l’Hostal de Miralles (L’Empalma), es pren la 
carretera B-220 que ve de La Llacuna i s’adreça, per 
Les Colomines, a Pontils i Santa Coloma de Queralt. 
Abans d’arribar a Pontils hi ha una desviació a mà 
esquerra (TV-2012). Per tant, no s’anava pel camí 
antic de la Llacuna a Sant Magí de Brufaganya (fitxa 
28), ja que aquest camí venia de la Llacuna, 
procedent de Vilafranca i del Penedès. Era l’antic 
camí a Sant Magí des de La Llacuna, no des 
d’Igualada. 

 
Per altra banda, es celebra, a Sant Magí, i des de 
1620, l’Aplec de Sant Magí de Brufaganya, cada any 
el tercer diumenge de setembre. Des de 2008 
l’organitza l’Associació d’Amics de Sant Magí de 
Brufaganya, A sant Magí hi fan via tres columnes: 
des de La Llacuna, des de Pontils i des de Santa 
Coloma. A la festa hi ha esmorzar popular, missa, 
cant de goigs, sardanes, bitlles, dinar popular, ball, 
grallers, etc. 

 
Per altra banda, el 25 d’octubre de 2015 es va fer 
una caminada a Sant Magí des de les escoles de 
Miralles (18 km). 

 
Segons un estudi sobre el paisatge i territori de Sant 
Magí de Brufaganya que realitza l’Institut 
d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a càrrec de Graham 
R. Jones, la Vall i la Serra de Brufaganya hostatja un 
important santuari objecte de pelegrinatge d’almenys 
des del segle XVI, per les seves aigües miraculoses 
que curaven malalties de la pell com la verola. No 
descarten una devoció més antiga, per que el culte a 
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  Sant Magí pot tenir els seus orígens a la 

tardoantiguitat. A Sant Magí, segons l’estudi, 
s’entrecreuaven el camí de pelegrinatge i un antic 
camí de transhumància. Entenem que el primer era 
la ruta que venia d’Igualada (i de Tarragona), però 
que el segon pot ser el camí que hem fitxat (fitxa 28), 
que prové de Vilafranca i de La Llacuna. 
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Practiques de 
Camp 
Paleontologia 
(Anoia-UB)” 

Zona 
d’Interès 
Natural 

Es tracta d’una pre-fitxa inclosa a l’IPAC (Carta 
Arqueològica) amb el num. reg. 19719. Sembla ser 
que correspon a unes pràctiques (prospeccions amb 
autorització d’intervenció preventiva) realitzades el 
26 i 27.11.2004 i dirigides per Josep Serra Kiel. La 
fitxa no inclou descripció (diu que està pendent 
d’entrega d’informe) ni ubicació (les coordenades 
corresponen a Girona). No hem aconseguit ubicar el 
jaciment objecte de prospecció, però pensem que no 
seria el Turó dels Campassos

Font de cal 
Puça 

Zona 
d’Interès 
Natural 

Font inventariada a les NNSS però les fonts orals 
locals ens indiquen que està perduda i no es 
localitzable. 

Font Llarga Zona 
d’Interès 
Natural 

Font citada per Riba (1988). No identificada. 
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