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1. AGRAÏMENTS 

El treball que presentem a continuació ha estat possible gràcies a la 

col·laboració d’un gran nombre de persones. Primerament, hem de destacar 

l’assessorament tècnic rebut des de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona. La tècnica María del Agua Cortés n’ha fet el 

seguiment i la supervisió.  

També hem de remarcar el suport que ens ha estat donat des de 

l’Ajuntament de Tiana, del personal de la Regidoria de Cultura i el seu 

equip tècnic que han aportat els seus coneixements i han col·laborat en tot 

el que els ha estat possible. En especial, l’acompanyament incondicional 

del tècnic Sergi Quevedo, gran coneixedor del territori. També de la 

informació complementària facilitada per la tècnica Mariona Sagués.  

No volem deixar d’agrair la col·laboració de diverses entitats que han 

facilitat la tasca investigadora, en especial el Museu de Badalona, el Museu 

de Mataró, la secció de Patrimoni del Bisbat de Barcelona, l’Arxiu 

Comarcal del Maresme, l’Arxiu Diocesà de Barcelona, l’Arxiu de la 

Diputació de Barcelona, la Biblioteca de Can Baratau de Tiana i  l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 

Pel que fa a la col·laboració ciutadana, ha estat de gran rellevància 

l’aportació feta per estudiosos del lloc que han recopilat bona part de la 

informació històrica del municipi i han vetllat per la conservació i difusió 

del seu patrimoni cultural. En especial l’ajuda de Josep Maria Toffoli.  

Cal ampliar l’agraïment a la comunitat cartoixana de Montalegre, al 

mossèn de l’església de Sant Cebrià, al senyor Cardús per la visita a la casa 

de la Lola Anglada, als senyors Enric Ricart i Pere de Manuel per les 

visites a la Cartoixa de Montalegre i a la vil·la romana de Sentromà.  
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Segurament em deixo noms. Propietaris que han facilitat la visita a les 

seves masies, residències o edificis. Gràcies a tots ells.  
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2. PRESENTACIÓ 

 

El Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana és una iniciativa promoguda 

conjuntament entre l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Tiana.  

 

L’Oficina de Patrimoni Cultural impulsa des de l’any 1998 aquest 

programa amb l’objectiu d’inventariar i analitzar la situació del patrimoni 

cultural local, constituint un instrument de treball per als ajuntaments de la 

demarcació de Barcelona.  

 

Tots els Mapes inclouen, com a mínim: 

 Els Béns Culturals incoats o declarats d'Interès Nacional i d'Interès 

Local (BCIN i BCIL) o catalogats per l'Ajuntament de Tiana en el marc 

del planejament urbanístic. 

 Els espais naturals protegits per qualsevol nivell de l'Administració 

(local, provincial, autonòmica, estatal o europea). 

 Els jaciments arqueològics inclosos per la Generalitat a l'Inventari del 

Patrimoni Arqueològic. 

 Els elements i edificis catalogats per altres serveis supramunicipals. 

 Els béns inclosos en els inventaris etnològic i industrial de Catalunya. 

 I tots aquells altres elements significatius del patrimoni immoble, 

moble, documental, immaterial i natural del terme municipal. 

 

Per a tal objecte, l’Ajuntament de Tiana ha sol·licitat la seva execució a 

l’Oficina de Patrimoni Cultural. Després de l’aprovació del projecte, la 

persona a qui s’ha encarregat la seva execució és l’Àlvar Sáez i Puig, 

llicenciat en Geografia-Història (especialitat en Història de l’Art), Màster 

en Gestió Cultural i Doctor en Arquitectura. 
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A finals d’octubre del 2018 es va començar el Mapa del Patrimoni Cultural 

de Tiana, que no ha quedat finalitzat fins el maig del 2019. 
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3. METODOLOGIA 

 

El Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana s’ha desenvolupat d’acord amb el 

Plec de Prescripcions Tècniques que marca l’Oficina de Patrimoni Cultural. 

Aquest estructura el projecte segons tres fases de treball, les quals 

consisteixen en la recerca documental, el treball de camp i el treball de 

gabinet. 

 

Els mapes s'elaboren seguint el plec de prescripcions tècniques. Consta de 

les següents fases: 

 Documentació prèvia, amb la recollida exhaustiva de totes les dades 

bibliogràfiques disponibles i de la informació existent en bases de 

dades i inventaris realitzats prèviament. 

 Treball de camp, consistent en la recollida d'informació oral a partir 

dels contactes facilitats per l'ajuntament corresponent i en la 

inspecció sistemàtica de tots i cadascun dels elements detectats. 

 Treball de gabinet, on després de contrastar les fitxes de camp amb la 

documentació prèvia i de fer les comprovacions oportunes, es 

procedirà a introduir la informació en les fitxes informatitzades, tot 

incloent-hi les fotografies i mapes. 

 Publicació a internet mitjançant un Sistema d'Informació Geogràfica 

(SIG). 
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a.  Recerca documental 

 

La primera fase pretén donar una base documental al projecte, a partir del 

buidatge de diversos arxius històrics, fons i biblioteques. En aquests s’ha 

recopilat la documentació d’àmbit cultural relacionada amb el municipi.  

 

S’han consultat l’Arxiu Diocesà de Barcelona, l’Arxiu de la Diputació de 

Barcelona, l’Arxiu Comarcal del Maresme, la Biblioteca de Can Baratau de 

Tiana i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  

 

Cal afegir la consulta de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya (IPA), l’Inventari del Patrimoni Arqueològic (CCAA) 

l’Inventari de Patrimoni Etnològic (IPEC) i l’Inventari d’Espais d’Interès 

Geològic (IEG), promoguts pel departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. Finalment, s’ha demanat informació al Museu Comarcal de 

Mataró i el Museu de Badalona. 

 

Pel que fa a la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya, de Tiana : topogràfic de 1:50.000; 

topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:5.000 i 

ortofotoimatge de 1:25.000. 
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b.  Treball de camp 

 

La segona fase de treball consisteix en ampliar el llistat d’elements que 

hem trobat en la fase anterior a partir dels que es localitzen sobre el terreny. 

Els béns materials i immaterials inventariats són analitzats i fotografiats 

sistemàticament, excepte en els casos en què no s’obté permís per fer-ho. 

El criteri de selecció dels elements segueix diverses consideracions: 

 

 Tots els elements que formen part d’un altre inventari hi han d’estar 

inclosos, com són l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic (IPA), 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic (CCAA) i l’Inventari d’Espais 

d’Interès Geològic (IEG), etc. En el cas que hagin desaparegut en el 

moment de fer l’inventari, seran inclosos a l’apartat d’Elements no 

Fitxats de la Memòria. 

 Els elements que gaudeixen d’una protecció legal s’han d’incloure 

sempre. 

 S’inclouran aquells béns que tinguin un destacat valor 

historicoartístic o social, tenint en compte el seu context i el 

significat pels habitants del municipi. 

 En cap cas seran incloses a l’inventari les entitats i associacions, les 

biblioteques, els festivals, esdeveniments ni personatges il·lustres. 

 És important recordar que els inventaris no són un llistat d’elements 

tancat, sinó que es pot ampliar amb nous béns que en aquesta 

primera etapa no es van incloure, sempre sota la supervisió d’un 

tècnic i informant a l’Oficina de Patrimoni Cultural. 
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És important recordar que els inventaris no són un llistat d’elements tancat, 

sinó que es pot ampliar amb nous béns que en aquesta primera etapa no es 

van incloure, sempre sota la supervisió d’un tècnic i informant a l’Oficina 

de Patrimoni Cultural. 

 

c.  Treball de gabinet 

 

La darrera fase de treball consisteix en la informatització de les dades 

obtingudes. La base de dades que s’utilitza està programada en MS Access 

2000. En cadascuna de les fitxes hi trobem els següents camps que s’han 

d’omplir: Número de Fitxa, Denominació, Lloc/Adreça, Titularitat, Nom 

del Propietari i adreça, Ús Actual, Descripció, Observacions, Estat de 

Conservació, Autor, Estil/Època, Any, Segle, Emplaçament, Coordenades 

UTM, Altitud, Accés, Fitxes associades, Història, Bibliografia, Nº Inventari 

de la Generalitat, Protecció, Autor de la Fitxa i Data de registre i 

modificació. Igualment, s’ha de classificar cadascun dels béns patrimonials 

segons uns codis predeterminats: 

1. Patrimoni immoble 

1.1. Edificis 

1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics 

1.4. Jaciments arqueològics 

1.5. Obra civil 
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2. Patrimoni moble 

2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

 

3. Patrimoni documental 

3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documentals 

3.3. Fons bibliogràfics 

 

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 
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4. INTRODUCCIÓ AL TERRITORI  
 

4.1. Marc geogràfic i medi físic 

Tiana és un municipi de la comarca del Maresme, limitant amb el 

Barcelonès i pertanyent al que es coneix per Barcelonès Nord. Pertany, 

també, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El nom prové del nom propi 

llatí Titius, documentat al segle XI com villa tizana o titiana. 

 

El municipi de Tiana és als vessants marítims de la Serralada Litoral, des 

del turó d'en Galceran o de Mates al nord-est, fins al Coll de Montalegre al 

nord-oest, pel que passa la carretera de La Conreria que dóna accés 

al Vallès Oriental, per Sant Fost de Campsentelles. Davalla cap a la costa 

fins al terme municipal de Montgat.  

 

El territori és drenat per diverses rieres, com la Riera de Tiana i la Riera 

d'en Font, que desguassen al mar passant per Montgat. Té un microclima, 

una orientació i un sòl molt similars als d'Alella.  
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Confina al nord amb els municipis veïns de Santa Maria de 

Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, a llevant amb el Masnou i Alella, 

a migdia amb Montgat, antiga barriada marinera de Tiana fins a la seva 

independència l'any 1933, i a ponent amb Badalona. 

 

Tiana està situada a la Serralada de Marina i a la costa de llevant 

de Catalunya, a la part més meridional de la comarca del Maresme, a 

15 km de Barcelona i a 20 de Mataró. 

 

Tiana té una extensió de 7,90 km², la major part de bosc, vinya i matoll. 
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4.2. Poblament i estructura econòmica 

Tiana té 8.709 habitants (2018), situant-se encara per sota dels municipis 

del seu entorn com Badalona, Montgat, el Masnou o Alella, que superen en 

el menor dels casos els nou mil habitants. 

L'escassetat de sòl declarat urbanitzable i la tipologia constructiva del 

municipi no ha permès que el creixement del municipi fos espectacular, tot 

i la seva situació en el contorn barceloní. 

La densitat residencial al municipi és de 60 hab/ha de sòl urbà, molt per 

sota de les densitats que es donen en el municipis propers del continu urbà 

de Barcelona, amb densitats que superen els 300 hab/ha, però per sobre 

d'altres municipis de l'entorn com Alella (30 hab/ha) caracteritzats per un 

creixement dispers. 

El creixement demogràfic de Tiana s'ha donat bàsicament a partir dels anys 

vuitanta. En els darrers anys aquest procés s'ha estabilitzat, tot i que el 

municipi segueix creixent en quant a nombre d'habitants. 

El procés de consolidació de les primeres residències ha estat el factor clau 

del creixement demogràfic del municipi. En poc més de quinze anys, el 

percentatge de primeres residències ha augmentat des del 62,6 % l'any 

1981, fins el 92,9 % a principis de l'any 2000 sobre el total de residències 

del municipi. 

Tiana és un municipi bàsicament residencial que acull gran part de la gent 

que vivia a Barcelona i que ha decidit establir la seva residència a l'àrea 

metropolitana tot i continuar treballant al Barcelonès. 
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Per tant els llocs de treball a Tiana són reduïts i estan destinats 

majoritàriament als serveis, concretament a aquells relacionats amb la 

satisfacció de les necessitats més immediates de les famílies, com 

l'alimentació.  

Pel que fa als altres sectors, la construcció s'ha vist potenciada pel fort 

creixement urbanístic de Tiana i en pocs anys ha crescut en gairebé un 

42%. 

Tot i l'elevat nivell socioeconòmic de la població, per les característiques 

de ciutat residencial del municipi, l'activitat econòmica local té un pes força 

baix en la renda de la població1. 

 

1 Font: http://www.tiana.cat/coneix-tiana/informacio-del-municipi/introduccio/ 
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4.3. Breu síntesi històrica 

No podem descartar altres possibles hipòtesis que apunten que l’origen de 

Tiana sigui anterior a l'època romana, és a dir, que la paraula Tiziana o 

Tizana sigui una cristianització o romanització d'un nom indígena anterior 

als romans2. 

Josep Maria Padrós Cuyàs, conservador del Museu Municipal de Badalona 

l'any 1961, situa el nucli romà de Tiana a l'interior del triangle format per 

can Moncerdà, can Fàbregas i cals Frares en l'estudi més seriós que s'ha 

efectuat sobre aquest tema. Concretament, entre ca l'Andreu i can Fàbregas 

s'han trobat vestigis d'una vil·la prou important per transmetre el seu nom a 

l'actual Tiana. 

Cal destacar les restes d'una vil·la romana a can Sent-romà, una de les 

vil·les més ben estudiades del Maresme. 

Anteriorment a l'època romana, les terres de Tiana estaven ocupades pels 

laietans. El seu territori comprenia aproximadament la costa des del 

Llobregat al Tordera, i per l'interior les planes del Vallès fins a Montserrat. 

De l'època dels ibers s'han trobat restes a Montgat, concretament al seu 

turó. 

Dels primers contactes comercials amb els grecs neixen els primers Nou 

Pins, que servien com a identificador pels vaixells que s'acostaven pel 

litoral. 

 

2 Font: http://www.tiana.cat/coneix-tiana/historia/ 
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Ja en temps de la colonització romana s'estabilitza l'assentament humà, ja 

que la situació geogràfica de Tiana potencia l'establiment de vil·les a 

resguard dels vents del nord, amb abundància d'aigua i suficientment 

allunyat del mar, per prevenir-se per a la defensa de les invasions. 

La resta de vil·les romanes, no tant importants, exceptuant la de Can 

Sentromà ens indiquen una certa densificació cap als segles III i IV d.C., i 

avui es comprova com hi ha un conjunt de masies algunes datades del 

s.XIII (les Pinyasseres, Can Montcerdà, Can Vilà, Can Guinart) amb 

fonaments i parets romanes de les quals s'ha perdut l'origen, a causa del 

despoblament que es va produir amb les invasions bàrbares, amb revoltes 

l'any 415 de poca consideració, i sarraïnes. 

De l'època dels visigots i dels musulmans no hi ha cap resta localitzada a 

Tiana, tot i que és possible que des del segle IV sant Cebrià sigui titular de 

la parròquia i patró de Tiana, a causa de les predicacions de sant Cugat 

(mercader arribat d'Àfrica), per les costes laietanes.  

Als segles IX al XI, un cop allunyat definitivament el perill d'invasions i 

consolidades les institucions monàstiques, especialment les benedictines, 

van néixer les primeres grans explotacions agrícoles sota les dedicacions 

religioses d'esglésies o ermites: Sant Martí, a Can Ribes (Montgat) prop de 

la Via Augusta; Sant Romà, a Can Sentromà; i Sant Cebrià són les primeres 

de què en tenim coneixement.  

Sant Cebrià, patró de Tiana, vingué de Cartago, al nord d'Àfrica, a aquestes 

terres a predicar l'Evangeli, però l'any 258 és perseguit i mort a la mateixa 

Cartago. Deixà ressenya en altres poblacions properes a Tiana com és la 

parròquia de Sant Cebrià de Cabanyes, a Sant Fost de Campcentelles, Sant 

Cebrià de Vallalta, dalt de Sant Pol de Mar i altres pobles de l'Empordà. 
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En el document del segle XI se cita sant Cebrià de Tiana en la descripció 

d'unes terres en què Tiana era literalment esmentada de la següent manera: 

in Chomitato Barch, in maritima, in termine de parochia S. Cipriani martir 

Tiziana. És possible, doncs, que des del segle IV, primer en una cel·la o 

sala, després en una petita església o ermita i més endavant en la primera 

església parroquial de la qual es té notícia de l'any 1100, mai deixés de 

venerar-se sant Cebrià3. 

L'Ermita de l'Alegria, de tipus romànic i consagrada a Sant Cebrià, fou 

beneïda pel bisbe de Barcelona, Berenguer, abat del monestir de Sant 

Cugat, el 16 de setembre del 1100, data de la Festa Major de Tiana. 

Cap a finals del segle XVI, un dels altars laterals accepta l'advocació de la 

Mare de Déu de l'Alegria, i a partir d'aquesta data, tots els dilluns de 

Pasqua de Resurrecció es celebra l'Aplec de l'Alegria moment en el qual es 

canten els Goigs de la Mare de Déu de l'Alegria, escrits en plena Edat 

Mitjana. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Font: http://www.tiana.cat/coneix-tiana/historia/la-tiana-romana/ 
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Per altra banda, al segle X es construeix la primera ermita dedicada a Santa 

Maria de Montalegre, a dalt de la Conreria, regentada per una comunitat de 

germanes. El Convent fou abandonat el 1362, deixant darrera seu topònims 

com la Font de les Monges i llegendes com la de l'Arbre dels Nassos o la 

de Sant Bernat Calvó4
. 

La població de Tiana (tianencs), segons els fogatjaments del segle XIV, era 

de 61 focs el 1358 i de 66 focs en 1365-70 (repartits en 38 focs de 

ciutadans i 28 focs d’Església).  

 

 

4 Font: http://www.tiana.cat/coneix-tiana/historia/la-parroquia-de-sant-cebria/ 
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La població, però, fou de jurisdicció reial. Els censos de població es troben 

units als de Montgat fins el 1936; va experimentar un augment notable al 

segle XVIII, quan va passar de 307 h el 1718 a 887 h el 1787 i arribà a 

2.066 h el 1860.  

La proximitat amb Barcelona ha fet que el creixement no es deturés, com 

en altres pobles rurals, però l’escassetat de sòl declarat urbanísticament 

edificable no ha permès que l’augment sigui espectacular: 1.822 h el 1940 

(ja sense Montgat), 2.198 h el 1960, 2.608 h el 1970, 2.999 h el 1979, 4.685 

h el 1991, 6.082 el 2001 i 5.835 h el 2005, la qual cosa fa pensar que gran 

part de la seva població temporal ha esdevingut permanent5. 

                  

 

  

 

 

5 Font: https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0065977.xml 
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4.4. Toponímia 

El document més antic localitzat en el qual es cita el nom de Tiana és de 

l'any 989. És un document del Liber Antiquitorum de l'Arxiu Episcopal de 

Barcelona i en un dels paràgrafs apareix el nom Tiziana. 

L'origen de la paraula Tiziana és, ara per ara, desconegut. Amb tot, segons 

l'estudi que va dur a terme el baró d'Esponellà, el nom pot derivar de quatre 

possibles vil·les romanes: vil·la de Titiano, vil·la de Titiana, vil·la de Ticio 

o vil·la de Tito. 

Al segle XI s’esmenta villa tiziana o titiana. Del nom de persona llatí 

Titiana, derivat de Titius. Faceciosament s’ha considerat una contracció de 

tia i Anna.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6BOFARULL, Manuel (2002). Origen dels noms geogràfics de Catalunya. Valls: 

Cossetània, pàg. 174. 

 



23 Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana 

 

5. ANÀLISI DEL PATRIMONI CULTURAL DE TIANA 
 

5.1. Anàlisi dels elements inventariats 
 
Abans de fer un anàlisi global de la situació del patrimoni de Tiana, 
mostrarem amb percentatges els paràmetres que considerem a l’hora 
d’inventariar un bé i els reflectirem amb gràfics.  
 
Les dades obtingudes ens permetran fer una interpretació global 
relacionada amb l’àmbit, la tipologia, la titularitat, la cronologia i l’estat de 
conservació dels elements inventariats: 
 
Hi ha un total de 156 elements inventariats. Per àmbit les quantitats són les 
següents: patrimoni immoble (131), patrimoni moble (8), patrimoni natural 
(3), patrimoni documental (3) i patrimoni immaterial (12). 
 
Aquestes quantitats, en %, equivalen a: patrimoni immoble (82,58%), 
patrimoni moble (5,81%), patrimoni natural (1,94%), patrimoni documental 
(1,94%) i patrimoni immaterial (7,74%).  
 
Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana. Àmbit. 2019. 
 

 
 
Per tipologies les quantitats són les següents: edifici (100), jaciment 
arqueològic (17), element arquitectònic (9), element urbà (5), conjunt 
arquitectònic (4), zona d’interès (3), fons documental (3), música i dansa 
(10), objecte (2), manifestació festiva (1), tradició oral (1), col·lecció (1) i 
obra civil (1).  
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A partir del gràfic podem constatar que Tiana té una notable diversitat 
tipològica d’elements patrimonials. Tot i així, destaca sobre la resta la 
tipologia d’edifici (67,3%), el segueix la de jaciment arqueològic (11,6%) i 
la d’element arquitectònic (6,1%). En un quart lloc trobem la d’element 
urbà (3,4%). 
 
 
Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana. Tipologia. 2019. 
 

 
 
 
Segons el gràfic següent podem observar que un important nombre 
d’elements patrimonials són de titularitat privada (75,86 %), superant la 
titularitat pública (24,14%). Tres de cada quatre elements patrimonials 
pertanyen a mans privades mentre que un de cada quatre són elements de 
propietat pública.  
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Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana. Titularitat. 2019. 
 

 
 
 
El gràfic referent a la cronologia ens indica que la major part dels elements 
pertanyen a l’època contemporània, segles XIX i XX (58,5%). La resta de 
períodes històrics els trobem representats per època moderna, segles XVI, 
XVII i XVIII (18,5%), època medieval, segles VI al XV (12,4%) i antiga, 
Neolític, Ibèric i Romà en el nostre cas (9,3%). Els elements que s’han 
classificat d’època indeterminada (0,1%) corresponen a aquells que no es 
poden datar en un període concret, com és el cas de les rieres.  
 
Si desglossem les dades trobem que els elements patrimonials del segle XX 
ocupen un primer lloc (35,4%), seguits dels del segle XIX (23,1%), del 
XVIII (10%), del XVII (6,2%) i de la cronologia romana (6,2%). En el 
darrer cas pertanyen a jaciments arqueològics, -que després de fer la 
descoberta i estudi-, no són ni visitables ni accessibles.  
 
En algun cas, dins les fitxes, trobem dues datacions o més. Sempre s’ha 
agafat la primera. En alguns casos hi ha hagut reformes posteriors.  
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Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana. Cronologia. 2019. 
 

 
 
 
En aquest gràfic veiem que l’estat de conservació dels elements 
patrimonials de Tiana és majoritàriament bo, amb un 77’1%. El segueixen 
els elements que es troben en estat regular de conservació, -que presenten 
algun desperfecte-, amb un 16’6%. Finalment, els que es troben en mal 
estat són un 6,3%, una part molt minsa d’aquest patrimoni.  
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Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana. Estat de conservació. 2019. 
 

 
 
 

5.2. Valoració general 
 
Com a valoració general, partint dels resultats dels anteriors gràfics, podem 
determinar que la situació del patrimoni del Tiana és bona. Hi ha un 
predomini dels béns immobles, especialment d’edificis. El patrimoni que 
més abunda correspon a l’època contemporània, que coincideix amb 
l’època de més poblament del municipi. També cal destacar els elements 
d’època moderna i antiga que han estat localitzats, aquests darrers es 
corresponen amb l’elevat nombre de jaciments arqueològics que trobem al 
Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana.  
 
D’altra banda, és important assenyalar que tres quartes parts del patrimoni 
tianenc és de titularitat privada, fet que explica en bona part el bon estat de 
conservació d’una part significativa dels elements. Cal remarcar que s’han 
trobat pocs béns en estat d’abandó, pel que es posa de manifest la 
preocupació de les autoritats i els habitants del municipi per a mantenir-los. 
 
 

5.3. Estat legal de protecció 
 
El municipi de Tiana té 2 elements que gaudeixen de la màxima figura de 
protecció del patrimoni cultural català, els BCIN (Bé Cultural d’Interès 
Nacional): Can Sentromà edifici i la vil·la romana. També hi ha 51 béns 
protegits com a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local), 35 de patrimoni 
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immoble i 16 com a jaciment arqueològic. Els BCIL es troben documentats 
en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana, aprovat el 
17 de juliol de 2002.  
 
Els nivells de protecció establerts i equivalències en aquest són: Nivell A: 
BCIN, Nivell B: BCIL, Nivell C: BPU, Nivell D: BPD i Nivell E i Nivell F 
per a conjunts urbans. També trobem els EIN per als fons documentals de 
més de 100 anys.  
 
 

Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana. Béns protegits i béns no  
protegits. 2019. 
 

 

  

 

 

Hi ha un total de 108 béns protegits i 39 no protegits. Un 73,5% es troba 
protegit i un 26,5% no ho està. El llistat dels béns protegits amb el seu 
número de fitxa, denominació i nivell de protecció és el següent: 

1 La Casa Alta- Nivell B 
2 Ca l'Andreu- Nivell B 
3 Can Baratau- Nivell C 
4 Can Boter- Nivell B 
5 Can Brossa- Nivell B 
6 Can Caneny- Nivell C 
7 Can Cirera- Nivell B 
8 Can Comas- Nivell B 

73,5 

26,5 

Béns protegits i no protegits 

Béns protegits

Béns no protegits



29 Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana 

 

9 Can Cosme- Nivell B 
10 Cal Cucut- Nivell C 
11 Ca n'Elies- Nivell B 
12 Can Fàbregas- Nivell B 
13 Cals Frares- Nivell B 
14 Can Garra- Nivell B 
15 Can Gaietà- Nivell B 
16 Can Guinart- Nivell B 
17 Can Jordana- Nivell B 
18 Can Marí- Nivell B 
19 Can Matas- Nivell B 
20 Can Maybé- Nivell C 
22 Can Masdeu- Nivell B 
23 Can Nolis- Nivell B 
24 Ca n'Orella- Nivell C 
25 Can Parxet- Nivell B 
26 Can Pere Morell- Nivell C 
27 Can Riera- Nivel C 
28 Can Roca- Nivell B 
29 Can Rosés- Nivell B 
30 Can Rovirosa- Nivell C 
31 Can Sentromà- Nivell A 
32 Cal Ros- Nivell B 
33 Can Tolrà- Nivell B 
34 Can Torredà- Nivell B 
35 Can Vilà- Nivell B 
36 Ajuntament- Nivell C 
37 Ermita Mare de Déu de L'Alegria- Nivell B 
38 La Conreria- Nivell B 
39 La Cartoixa de Montalegre- Nivell B 
40 Antic Casino- Nivell B 
41 El Casino- Nivell B 
42 Cementiri-Nivell B  
43 Cementiri del Còlera- Nivell C 
44 Convent Carmelites Descalces- Nivell C 
45 Convent Franciscanes del Sagrat Cor- Nivell C 
46 Església de Sant Cebrià- Nivell B 
47 Rectoria de Sant Cebrià- Nivell C 
48 Antiga Estació Tramvia- Nivell C 
49 Can Montcanut- Nivell B 
50 Can Barrau- Nivell C 
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51 Can Boccato- Nivell C 
52 Can Ribas- Nivell C 
53 Can Bretós- Nivell C 
54 Can Cardús- Nivell C 
55 Can Cruspinera- Nivell C 
56 Can Borés- Nivell C 
57 Can Durà- Nivell C 
58 Can Fatjó- Nivell C 
59 Can Garí- Nivell C 
60 Can Fàbregas de Baix- Nivell B 
61 Ca la Godó- Nivell C 
62 Can Grasses-  Nivell C 
63 Can Jaumet- Nivell C 
64 Ca Lamaña- Nivell C 
65 Casa Lola Anglada- Nivell B 
66 Ca l'Artusa- Nivell C 
67 Can Mascaró- Nivell C 
68 Can Figueres- Nivell C 
69 Can Noguera- Nivell C 
70 Can Nonell- Nivell C 
71 Can Peitx- Nivell C 
72 Casa de la Palmera- Nivell C 
73 Can Pous- Nivell C 
74 Can Puigcarbó- Nivell B 
75 Can Regordosa- Nivell C 
76 Casa de la Punxa- Nivell C 
77 Can Seguí- Nivell C 
78 Can Vergés- Nivell C 
79 Can Xipell- Nivell C 
80 Creu de Terme- Nivell D 
88 Ca l'Arnú- Nivell C 
90 Col·lecció pintures Lola Anglada (casa Lola Anglada)- Nivell B 
94 Can Mascaró- Nivell C 
97 Font de Can Nolis- Nivell C 
102 Font de Can Roca- Nivell C 
106 Can Cosme- Nivell B 
107 Can Gaietà- Nivell B 
108 Can Montcerdà- Nivell B 
109 Bòbila de Can Jordana- Nivell B 
110 Vinya de Ca n'Estela- Nivell B 
111 Can Parxet- Nivell B 
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112 Can Ciutadella- Nivell B 
113 Ca l'Andreu- Nivell B 
114 Turó de l'Arbret- Nivell B 
115 Can Moreu- Nivell B 
116 El Rocar- Nivell B 
117 Ca l'Estela- Nivell B 
122 Parc de la Serralada de Marina- EIN 
125 Retaule Nostra Senyora del Roser- Nivell B 
128 Sepulcre Vidal Xaus- Nivell B 
129 Vil·la romana de Can Sentromà- Nivell A 
131 Font de Can Comes i safareigs públics- Nivell C 
135 Sala Albéniz- Nivell B 
137 Font del Ronyó- Nivell C 
138 Can Godó- Nivell C 
140 Carrer Sant Bru- Nivell E 
141 Carrer Antoni Clapés- Nivell F 
142 Carrer Sant Domènec- Nivell F 
145 Riera de Tiana- Nivell F 

 

5.4. Equipaments patrimonials 

L’únic equipament patrimonial que hi ha a Tiana és l’arxiu municipal. El 
Servei d’Arxiu Municipal de Tiana és el servei de l'ajuntament destinat a 
l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental 
local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines 
municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal, garanteix els 
drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i 
fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi 
de Tiana. L´Arxiu Municipal de Tiana forma part de la Xarxa d’Arxius 
Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2012. 

Els serveis que ofereix són: 

 Consulta de fons 
 Reprografia 
 Assessorament a arxius d'entitats i associacions 
 Suport a la investigació 

La consulta es pot fer a l’Ajuntament de Tiana, plaça de la Vila nº1, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores.  
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L’arxiu municipal de Tiana conté bona part dels fons que integren el 
patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons 
generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, 
però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i 
recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi 
vulguin dipositar. 

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i 
col·leccions del Arxiu Municipal de Tiana. Es troba classificat de la 
següent manera:  

 Fons de l'Administració Local 

 Fons públics no municipals 

 Fons privats 
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6. ELEMENTS NO FITXATS 
 

Els elements No Fitxats són tots aquells que han estat descartats per formar 
part de l’inventari però que es recullen en aquest apartat de la memòria 
perquè en quedi constància. A continuació detallem una llista d’aquests 
elements no fitxats: 
 
ELEMENTS DESAPAREGUTS 

 

En el cas de Tiana hi ha pocs elements desapareguts. Hi ha una política i 
gestió del Patrimoni Cultural que ha permès conservar-lo i preservar-lo.  
 
- Can Mingo. Sala Giralt.  
- Can Peitx 
 

 
ELEMENTS POC RELLEVANTS 
 
Els elements que es troben en aquest apartat corresponen a aquells que no 
reuneixen prou entitat, es troben mal conservats (per exemple, a causa 
d’una restauració poc respectuosa) o han perdut llur significació. En alguns 
casos, quan aquests guarden relació amb un dels elements inventariats són 
descrits a la mateixa fitxa. 
 
- Antic Escorxador (molt restaurat, quasi nou) 
- Antiga fàbrica passeig de la Vilesa 
- Antiga cotxera municipal 
 
 
ELEMENTS no localitzats o no accessibles 

 

Els elements no localitzats són aquells que no s’han pogut documentar en 
el període de realització del Mapa del Patrimoni Cultural de Tiana i que 
caldrà incorporar en un futur proper.  
 
- Arxiu del Coro 
- Arxiu del Casino 
- Arxiu del Futbol Club Tiana 
- Arxiu Carreras 
- Arxiu Cartoixa de Montalegre 
- Arxiu Fresquito 
- Arxiu Reixach 
- Arxiu Carme Cusó 
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- Arxiu Enric Canals 
- Arxiu Enric Terrades 
- Arxiu Epifani Fortuny 
- Col·lecció eines del camp Serra 
- Creu processional del Bisbat 
- Cançó Colom Bailà 
- Frescos Serra Goday 
- Fons privat partitures musicals 
- Dolmen Can Gurri (per motius d’accessibilitat) 
- Col·lecció nines Lola Anglada (Sitges) 
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