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1.PRESENTACIÓ 

La memòria que teniu a les mans s’emmarca dins del programa Estudis i projectes de Patrimoni 
Cultural, promogut per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un Servei especialitzat en la 
cooperació i promoció del patrimoni cultural local i organitzat a partir de l’articulació d’un seguit de 
xarxes territorials i programes sectorials que posen a l’abast dels municipis un conjunt de serveis de 
suport en l’organització, gestió, conservació, tractament, difusió i comunicació de béns patrimonials 
arreu del territori. Un dels seus objectius principals és donar 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. En aquesta línia, es duen a terme una sèrie d’actuacions per facilitar a les 
administracions locals la presa de decisions sobre el patrimoni, entre les quals es troba la promoció de 
la realització dels Mapes de Patrimoni Cultural Local. 
 
A banda d’un recull exhaustiu de les dades existents sobre el patrimoni cultural del municipi, entre els 
objectius dels Mapes de Patrimoni cal destacar la captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni 
cultural del municipi i la valorització dels elements fitxats per tal de poder prendre les mesures més 
adients per a la seva protecció i conservació.   
 
L’Ajuntament de Torrelles de Foix, interessat en disposar d’una eina de coneixement dels elements 
patrimonials del municipi, va sol·licitar-la a l’Oficina de Patrimoni Cultural, amb qui va signar l’any 2018 
un conveni per procedir a la seva realització. El resultat és la memòria que teniu a les mans, 
encarregada a qui signa, historiadora i arqueòloga, sota la coordinació de Pedro Barbado, tècnic de 
l’OPC i realitzada entre els mesos d’octubre de 2018 i febrer de 2019. 

Consulta de l’arxiu municipal 
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2. AGRAÏMENTS 
 
La realització del Mapa de Patrimoni de Torrelles de Foix ha comptat amb la col·laboració d’una sèrie 
de persones els coneixements de les quals han estat indispensables per a la realització d’aquest 
treball. En primer lloc, volem agrair a l’Ajuntament de Torrelles de Foix el seu interès en contribuir a la 
valorització del seu patrimoni cultural i natural i també per facilitar-nos les gestions amb els ciutadans 
del municipi. En aquest sentit, volem destacar la implicació del regidor de cultura, el Sr. Jordi Torné 
Solé, així com l’ajut indispensable de la Sra. Montserrat Artigas i Estalella, administrativa de 
l’Ajuntament. 
 
De manera molt especial, volem agrair el temps i la paciència a l’hora de respondre als nostres dubtes, 
així com a la voluntat de compartir coneixements i fins i tot d’acompanyar-nos a molts racons del terme 
municipal a Àngela Llop, a Mª Àfrica de Sangenís, a Joan Raventós, a Lluís Pujo i família i a Margarida 
Valentí. També a tots aquells propietaris que ens han atès al telèfon, ens han obert tan amablement les 
portes de les seves cases i fins i tot ens han acompanyat a ensenyar-nos algun dels elements 
patrimonials. També volem agrair l’amabilitat de Joan Solé Bordes, de cal Llantet, de Susanna Forcada, 
de can Soler de Secabecs, d’Assumció Guilamany i família, de can Senalles, de Josep Sancho i 
família, de la Torre de can Pepó,  de Joan Bertran, del mas de la Pineda, de Francisco i Montse del 
Castell, no només per la seva amabilitat i explicacions sino per l’estima que posen en el patrimoni 
torrellenc.  
 
No podem deixar d’agrair també l’atenció i amabilitat del personal i tècnics de les biblioteques i arxius 
que hem consultat: la biblioteca Torres i Bages, l’Arxiu Comarcal de Vilafranca del Penedès i el 
municipal de l’Ajuntament, així com també al personal del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Finalment, també volem donar les gràcies a Pedro Barbado Mariscal, tècnic de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, per la coordinació, la paciència, la facilitació de dades i l’ajut en 
resolució els dubtes sorgits durant l’elaboració del treball. 
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3. CONTEXT GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 
 
3.1.Medi físic1 

El municipi de Torrelles de Foix té una extensió de 36,8 km2 i es troba situat al nord-oest de la comarca 
de l’Alt Penedès. Limita amb els municipis de Font-Rubí i la Llacuna (Anoia) al nord, amb el de Sant 
Martí Sarroca a l’est, amb el del Montmell (Baix Penedès) al sud i amb el de Pontons a l’oest. 

Travessen el terme les carreteres BP-2121 a tramuntana i BV-2122 a migdia. La primera és una 
carretera local que, sortint de Vilafranca del Penedès des de l’A2 o la Nacional-340, passa per Sant 
Martí Sarroca i comunica Torrelles de Foix amb la Llacuna. La segona és una bifurcació de la primera  
poc després de Sant Martí Sarroca, abans d’entrar al terme de Torrelles de Foix, que mena cap a 
Pontons.  

        Terme municipal de Torrelles de Foix (Font: Nomenclàtor Oficial de toponímia major de Catalunya 

                                                            
1 Extret de VIRELLA, 1982. 
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Orogràficament, és accidentat al Nord per la plana de Font Rubí (758 m), l’altiplà de les Llambardes 
(706 m) i els contraforts de la serra dels Esgavellats. A la banda de ponent, prop del límit amb Pontons, 
destaca el puig de les Torres (758 m) i, al sud es troba la Roca del Papiol (631 m), fita dels quatre 
termes (Torrelles de Foix, Pontons, Aiguamúrcia (Alt Camp) i el Montmell (Baix Penedès), a llevant de 
la qual es troben les terres conegudes com els Navegants.  

Comprèn una bona part de la capçalera del riu Foix i també la conca Mitjana de la riera de Pontons, 
afluent del primer. Aquest neix al terme de la Llacuna, per dos braços; l’un, al vessant sud de 
l’Espinagosa; i l’altre, anomenat Torrent de la Pollina, procedeix del Puig Castellar. Ambdós rierols 
s’ajunten en el terme de Torrelles. Llavors, passa pel terme de Pontons, prop de Maspontons, fins que 
després de passar els Molinots i el molí de l’Horta, entra de ple en el terme de de Torrelles. Aigua avall, 
el curs travessa les gorges del riu de Foix i en sortir-ne rep per la dreta les aigües del Torrent de can 
Rossell, recollides unes i altres per la resclosa de Dosrius. En aquest indret presideixen la vall fluvial el 
tossal de Foix (642 m d’altitud) i el Puig on hi ha el santuari i les restes del Castell de Foix (659 m 
d’altitud). Al sector oriental, el terreny esdevé més planer i el riu s’endinsa en el terme de Sant Martí 
Sarroca prop de cal Sisplau.  

El riu Foix  a l’altura dels Pèlags de les Valls 

 

La riera de Pontons entra al de Torrelles per la gorja del Mas de la Riera i, paral·lela al riu Foix, 
travessa terres més planes passat el pèlag de les Dous, regant algunes hortes al peu del poble de 
Torrelles de Foix, cap del municipi.  

La riquesa aqüífera de Torrelles de Foix i l’abundància de fonts que hi ha al terme han estat objecte 
d’inventari en una publicació que també recull les de la resta de la comarca i fa que s’hagi titllat el 
municipi com “el poble amb més fonts del Penedès”. 
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La part muntanyosa del terme correspon al període del triàsic mitjà, caracteritzat pel predomini de 
calcàries sovint fossilíferes (muschelkalk). Abunden els fenòmens càrstics, amb coves i avencs, 
algunes de les quals van ser habitades per l’home en època prehistòrica i d’altres de gran interès 
geològic. 

3.2.Demografia i economia 

La població del terme, que l’any 1860 era de 1.479 habitants, va assolir el seu màxim demogràfic cap a 
l’any 1900, amb una xifra  de 1.676 habitants. D’aleshores ençà, però, va tendir a la regressió, bé que 
des del 1900 aquesta va quedar frenada, fet degut a la industrialització. El 1920 hi havia 1.399 
habitants; el 1940, 1.276 habitants; el 1960, 1.025 i el 1970 la població va assolir els 1.113 habitants. A 
partir d’aquell any les dades mostren un lleuger augment: el 1981 tenia 1.122 habitants, i el 1991 i el 
2005 havia augmentat a 1.272 habitants i 2.175 habitants respectivament. L’any 2018 Torrelles havia 
assolit els 2.281 habitants. Aquesta població està gairebé igualada per sexes, amb una lleugera 
superioritat dels homes respecte de les dones. Per franges d’edat, és remarcable un menor nombre de 
dones entre els 0 i els 54 anys, tendència que s’inverteix a partir dels 80 anys. 

 

  Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

La superfície conreada del municipi és dedicada gairebé tota al secà, malgrat la presència dels dos 
rius. Predomina la vinya, per bé que els cereals, que havien estat el principal conreu, mantenen encara 
bona part de la seva importància. Hom troba també olivera, ametllers, fruiters (sobretot préssec), 
farratge, llegum i patates. Les hortes es concentren a les vores de la riera de Pontons, a prop del poble 
de Torrelles de Foix. A la part muntanyosa, la superfície no conreada és constituïda per boscos de pi 
blanc amb alguna clapa residual d’alzinars o roures. Pel que fa a la ramaderia, hi ha granges avícoles, 
porcines i alguns ramats d’ovelles. La indústria mai no ha estat gaire representativa en l’economia del 
municipi, encara que des de la dècada del 1980 ha augmentat la seva importància. Les pedreres de 
guix, abans explotades, s’han abandonat. 
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El nucli de Torrelles de Foix, amb 1.370 habitants, és situat en una petita plana a 368 m d’altitud, a 
l’esquerra de la riera de Pontons. El terme, però, compta actualment  amb una sèrie de nuclis menors, 
veïnats o entitats de població2: 

- La urbanització de can Coral, amb 631 habitants. Creada en el decurs de la segona meitat del 
segle passat, constitueix avui el segon nucli de població del terme.  

- La urbanització de la de la Plana de les Torres, amb 217 habitants. 
- El mas Bertran, amb 56 habitants. 
- Eel Cusconar, amb 55 habitants. 
- La Berna, amb 38 habitants. Situada al sud-est del municipi, en una plana a 388 m d’altitud i a 

1,5 km del nucli principal, a prop del límit amb Sant Martí Sarroca, a la dreta del riu de Foix. 
- Les Llambardes, amb 33 habitants. És a l’extrem nord-oest del terme, a prop del límit amb la 

Llacuna, en un altiplà entre els 650 i els 700 m d’altitud. 
- Can Via, amb 22 habitants. És un agregat de cases escampades situat 4 km al nord del cap de 

municipi, a 340 m d’altitud. És a la riba esquerra del riu de Foix i a prop de la carretera de 
Vilafranca del Penedès a la Llacuna 

- Can Cruset, amb 22 habitants i en part al terme de Sant Martí Sarroca 
- El Pany, amb 10 habitants, al peu de la carretera BV-2122, passat el km. 6 

El nucli de Torrelles de Foix a l’altura de l’església parroquial de Sant Genís. Foto: Àngela Llop. 

 

                                                            
2 Dades del cens de 2011. 
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Originàriament, també va comptar amb diverses quadres, entre les quals cal destacar l’Albereda, 
situada al quilòmetre 14,4 de la carretera de Vilafranca a la Llacuna, als contraforts de la Plana de 
Font-rubí. El seu origen és bastant desconegut, ja que únicament se’n sap que el mas homònim era 
venut l’any 1203 per part de Ramon Alemany al monestir de Santes Creus i que aquest en va ser el 
propietari fins l’any 1625, en què el va vendre als senyors del castell de Torrelles, que aleshores eren 
els Peguera.  

La quadre de Dosrius també va ser de Santes Creus entre els anys 1230 i 1625. D’aquesta, però, 
només en resta el topònim, en la confluència del riu de Foix amb el barranc de Can Rosell. Una altra 
quadra torrellenca adquirida per Santes Creus el 1226 va ser la de Dagues, de la qual també només en 
resta un mas, a l’extrem nord-oest del terme, a prop del torrent de la Pollina, que és un dels torrents 
que forma la capçalera del riu de Foix. L’heretat actualment anomenada la Montsarra és situada al 
sud-est del terme, limitant amb Sant Martí Sarroca i en terreny bastant pla, a una altitud de 335 m. Es 
tracta d’un indret de gran interès per les dades històriques que se’n conserven. De l’any 1143 es coneix 
una nota d’unes deixes de Vidià de Sant Vicenç en la “parròquia de Sant Cugat de Muscarra”. El 1156 
llegim Muszarra, i el 1159, Almuzarra. La quadra de la Mussarra, per donació de Guillem de Tarragona, 
va passar el 1230 a patrimoni de Santes Creus i, curiosament, la parròquia va prendre l’advocació de 
sant Jaume i sant Corneli. En tenia cura el rector de Foix, al qual s’assignaven els delmes i les 
primícies d’aquesta quadra i de la de Dosrius. Fins a principis de segle, els seus cellers,  una bona 
mostra de l’arquitectura del segle XIX, encara estaven en ús.  

Mas de l’Albereda 
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Les Planes és un grup de cases escampades al nord del poble de Torrelles. El terreny, relativament 
pla, és plantat de vinyes, ametllers i oliveres i s’hi troben les masies de Cal Rei, Cal Deu, Cal General, 
Cal Jutge, Cal Governador i, també, Cal Paperines, Cal Blanc i Cal Negre, situades totes en un  paratge 
a 480-500 m d’altitud i a 2 km del poble de Torrelles.  

D’altra banda, al nord-oest de can Coral i al sud de la urbanització de la Plana de les Torres, es troba el 
veïnat de les Torres, de masies escampades, la més important de les quals és el mas de les Torres, o 
les Torres Altes de Foix (748 m) a l’obaga del puig de les Torres (762 m). A la plana immediata hi ha 
també un altre mas fortificat d’origen medieval, can Pepó, i, molt a prop, can Dameta.  

La resta del terme es caracteritza per un hàbitat rural dispers que es pot remuntar a l’època medieval 
amb construccions que han acabat conformant conjunts arquitectònics de gran bellesa i complexitat, 
com és el cas del mas Guineu o del de la Pineda. En d’altres casos, les masies resten abandonades, 
com passa amb el mas de les Valls o el de la Rovira Roja.  

 
3.3. Síntesi històrica 
 
Els vestigis humans més antics coneguts a Torrelles de Foix corresponen a una sèrie d’abrics i coves i, 
en menor quantitat, tallers lítics en superfície, tots ells situats majoritàriament al nord de la riera de 
Pontons i en zones muntanyoses. Es tracta de jaciments que mostren una  continuïtat d’hàbitat que en 
poques ocasions es poden remuntar al paleolític superior, com és el cas del jaciment del Molí de 
l’Horta. Cal  especificar però que, al Penedès, la tradició de la recerca de coves que es va donar a partir 
de mitjan segle passat es va centrar majoritàriament en l’estudi del neolític i l’edat de Bronze i, per tant, 
la majoria de jaciments corresponen a aquests període. En aquest sentit, el municipi ha aportat dades 
de gran interès per al millor coneixement de l’aparició de les primeres comunitats agrícoles i ramaderes 
a Catalunya. És el cas de l’excavació de l’esquerda de les Roques del Pany als anys 303, que va 
permetre demostrar per primer cop que la ceràmica cardial era anterior a les ceràmiques 
campaniformes. 
 
Durant el V-IV mil·leni ane es produeix un augment d’ús i d’ocupació de cavitats que prèviament no 
havien estat habitades. Malauradament, moltes d’aquestes cavitats o bé van ser excavades abans dels 
anys 70 i per tant avui no poden ser estudiades seguint els criteris arqueològics actuals, o bé han estat 
objecte d’espolis i excavacions il·legals. Així, tot i haver proporcionat materials interessants, no es 
disposa del context estratigràfic en el qual aquells va ser recollits. És el cas de jaciments com el de la 
Cova Freda, la de Secabecs, la del Cingle de Foix, la de Mahoma, la del Monòlit o la del Toixó. 
 
En el cas dels jaciments datats en el Neolític Antic Evolucionat s’observa una ampliació de l’ocupació 
territorial en indrets de plana al costat dels cursos del riu Foix i la Riera de Pontons, llevat del cas del 
jaciment del Fondo del Soler, que es troba en una plana interior.  
                                                            
3 Crivé, 1927-31. 
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Val a dir que dels 16 jaciments amb cronologies corresponents al neolític, només 2 han estat objecte 
d’intervencions arqueològiques, posteriors a l’any 1980 i seguint criteris estratigràfics. És el cas de la 
cova de la Masia i la cova de la Pesseta, tots dos amb fases també del bronze antic. En aquest sentit, 
els jaciments que es poden adscriure a finals del III mil·lenni ane i principis del II es distribueixen per 
zones muntanyoses i són majoritàriament de caràcter funerari, en coves. L’únic exemple ben estudiat 
constitueix, segons els seus excavadors, un cas excepcional, ja que es va poder documentar quasi la 
totalitat d’un sepulcre de corredor amb tanca. 
 
En el decurs del bronze final els jaciments es continuen localitzant en àrees muntanyoses, com ara les 
Coves de Can Soler de Secabecs, la Cova Freda, la del Cingle de Foix 2, l’Esquerda de les Roques del 
Pany, el sector de la Masia i la Cova del Toixó. 
 
Pel que fa a les restes atribuïbles a l’edat de Ferro, ibèriques i romanes, solen ser les més nombroses 
arreu del Penedès. Tanmateix, en el cas que ens ocupa, les cronologies són poc precises o abasten 
ventalls cronològics molt amplis. Els forns de les Valls de Foix, amb una cronologia entorn als segles IV 
i III ane, són un dels pocs jaciments que han estat objecte de recerca i l’únic jaciment avui encara en 
curs d’estudi, oferint dades de gran interès relacionades amb l’àrea de distribució de les peces que s’hi 
produïen. Des de l’any 2011 forma part d’un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona. 
Destaquen també a la zona penedesenca, a partir del segle II ane i amb una continuïtat fins l’I ane, una 
quantitat significativa  de nuclis situats en vessants de turons, essent el jaciment de cal Piu de Dalt 
l’exemple més significatiu a Torrelles de Foix. 
 
En el període ibèric tardà s’amortitzen alguns dels jaciments de la fase anterior, com ara el jaciment del 
Mas Florit, però també s’identifiquen nous assentaments arreu del Penedès que permeten constatar 
una progressiva romanització que donarà pas a la implantació de nous models d’explotació i 
organització del territori. Paral·lelament, es reaprofiten coves ja utilitzades des del neolític, com és el 
cas de la de cal Soler de Secabecs o la cova Freda. Finalment, també es localitzen restes ibèriques en 
la major part dels turons on s’aixequen edificis d’època medieval, com ara a Santa Maria de Foix. 
 
La manca d’excavacions recents és el factor principal causant del gran desconeixement que tenim per 
a l’època romana, representada en territori penedesenc per un dels jaciments més cèlebres de la 
comarca, el d’Olèrdola. Com sovint s’ha dit4, la conquesta romana al litoral penedesenc se centraria en 
el control de les zones conquerides i en la seva reordenació per a una ràpida explotació. Es tracta del 
període d’establiment d’una organització socioeconòmica del territori basada  en una xarxa de nuclis 
rurals agrícoles, les vil·les, instal·lades a la plana, prop de les zones aqüíferes. 
 
A Torrelles, es documenta, per una banda, la continuïtat de jaciments amb cronologies anteriors (can 
Piu de Dalt). D’altra banda, a partir del segle I-II dC es documenta arreu del territori la implantació de 

                                                            
4 Miret, Revilla, 1988. 
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nous models d’ocupació, que perviuran en el decurs del període alt imperial. És potser el cas, encara 
que sense excavar, del jaciment de la Berna, amb materials clarament adscrits al segle II dC. En aquest 
cas, però, les troballes, bàsicament un fragment de làpida i un ungüentari, dipositats al Museu de 
Vilafranca, duen a interpretar-lo com un lloc d’enterrament.  
 
Els buit informatiu que comença a veure’s per a l’època romana, és gairebé complet per a l’antiguitat 
tardana, essent les primers notícies existents les referents al Santuari de Foix (607), al topònim de la 
Montsarra (Mussarra, 1143) i al castell de Foix (1067) o al castell de Secabecs (1213). Cal tenir 
present, però, la manca d’estudis històrics i d’intervencions arqueològiques d’aquest període, que, de 
dur-se a terme, ben probablement aportarien molta informació per a jaciments realment interessants 
com són les Torres Altes de Foix, les Torre de cal Pepó, els Casalots o tot el conjunt a l’entorn de cal 
Soler de Secabecs. En aquest indret, l’existència del castell, del mas i de la necròpolis del camp de 
l’Alzina ens remeten a un nucli d’habitat d’època alt-medieval de gran interès. D’altra banda, la 
documentació de diferents fases d’habitat al turó de Foix, fan pensar també en una continuïtat d’habitat 
ininterrompuda en aquell indret. 

 
Accés principal al cos bastit a tocar de la torre de cal Pepó. 
 
El lloc de Torrelles pertanyia al terme de l’antic castell de Foix, documentat el 1067. El castell va 
pertànyer al burgès barceloní Bernat Marcús (que va morir el 1166), conseller de Ramon Berenguer IV. 
L’any 1161, apareix documentat un personatge anomenat Miró Guillem de Torrelles, que signa en 
algunes transaccions de béns de la contrada. L'any 1172 el senyor del castell de Foix era Guillem de 
Bell-lloc, que també posseïa els castells de Font-rubí i de Subirats. Sembla que tots tres castells, amb 
els seus termes, van passar a mans del seu germà Benet. L’any 1198, Guillem de la Granada 
concedia, per testament, el castell de Foix a Guillem de Tarragona. Aleshores era castlà del castell 
Pere de Banyeres. El 1288 pertanyia a Guerau de Cervelló i el 1370 encara era d’aquest llinatge. El 
castell de Foix va passar posteriorment a la corona, que el va alienar el 1388, quan el rei Joan I el va 
vendre a Bernat de Pinós, que el va donar al seu fill Roger de Pinós.  
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És plausible pensar, tot i la manca d’estudis, que la majoria dels masos de la parròquia es començarien 
a bastir en aquest període, entre els segles XII i XIV. Sembla, per  alguns dels elements observats en el 
decurs del treball de camp, que podria ser el cas del mas de l’heretat Montsarra, el mas Florit, la Berna 
o les Valls de Foix. I potser també seria el cas de can Cruset, del mas Guineu, de can Bertran, avui 
completament reformat, o dels Giberts i la Rovira Roja, enderrocats. Ja al nucli antic, la planta baixa de 
la casa dels Peguera ens remet també a aquest mateix període. D’altra banda, s’han identificat un gran 
nombre de molins a l’entorn tan del riu Foix com de la riera de Pontons, alguns dels quals de ben segur 
cal remuntar a aquest mateix període, com és el cas del molí de can Morgades, el de la Pineda o el 
Molinot. 
 
A la primeria del segle XVII el lloc de Foix, junt amb la quadra de l’Albereda, pertanyia encara als 
Peguera, que s’havien establert al lloc de Torrelles, on tenien un castell o casa senyorial. El 1603 
consta que el vicari general de la diòcesi atorgava llicència a qualsevol sacerdot perquè pogués dir 
dues misses cada dia, “l’una on vulgui, i l’altra a la capella de Nostra Senyora del Roser, construïda al 
castell de Torrelles, gràcia que concedeix a petició de don Lluís de Peguera, senyor del dit castell”. Els 
Peguera van posseir, a més, durant gairebé tres segles, els llocs de Foix, Secabecs, l’Albereda i la 
Llombarda. Guerau de Peguera i Berardo, del partit austriacista durant la guerra de Successió, va ser 
nomenat pel rei Carles III de Catalunya Aragó primer marquès de Foix el 1710. El seu fill es va casar 
amb Gertrudis d’Armengol i Despujol, baronessa de Rocafort de Queralt, i la nissaga dels Peguera es 
va extingir amb la seva filla, Maria Manuela de Peguera i de Pedrolo, que va morir fadrina vella el 1881,  
deixant el seu patrimoni a les salesianes. 
 
Altres masos del terme, així com algunes de les cases del nucli antic, són ja  d’època moderna, com es 
pot llegir en algunes de les portes o finestres, així com també ho indiquen alguns dels seus elements 
constructius. Molts dels marges agrícoles del terme així com la construcció de les seves barraques de 
vinya es poden remuntar als segles XVIII i XIX. 
 
A finals de segle XIX i fins el primer quart del segle XX va tenir lloc un  procés de canvi significatiu, amb 
un nou fenomen constructiu de cases d’estiueig, la majoria d’estil colonial o noucentista. És el cas de 
moltes de les cases del carrer del Raval, que es configura plenament en aquest període, amb cases 
com cal Llantet (1923), cal Senalles (1924), can Canaletes, cal Segarra, els quatre cantons o cal Nisa, 
on hi consta la data de 1882 o, ja a la plaça de la vila, l’edifici de la cafeteria (1926). 
 
Durant la Guerra Civil Torrelles de Foix va ser ocupat per les tropes franquistes, concretament el dia 22 
de gener de 1939. El dia abans, però, unes masies properes a la població (cal Guix, cal Macià i cal 
Salet) van ser bombardejades per una esquadra de cinc avions italians model "Savoia", probablement 
per facilitar l'avenç de la infanteria franquista, un cop van tenir coneixement de l'existència de tropes 
republicanes sobre el terreny.  
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Conseqüentment, el dia següent, quan a les 10 del matí la divisió "Cuerpo de Ejército de Navarra" entrava a 
Torrelles de Foix, no es van trobar cap tipus de resistència. 

 
Can Segarra, al carrer del Raval 
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3.4. Toponímia i escut municipal 
 
El primer esment conegut del topònim Foix és la que fa esment al seu castell, de l’any 1067, 
documentant-se després l’any 1185 i més tard en els fogatges de 1359 i 15553. Els esments a 
Torrelles, en canvi, són més freqüents entre 1089 i 1240.5  
 
Sembla que el primer és un indicatiu de procedència, traslladat del comtat de Foix. El seu origen és 
molt dubtós, ja que hi ha estudis divergents. D’una banda, Coromines el fa d’origen mossàrab o pre-
romà. Manuel de Montoliu, en cercar l’origen del topònim corresponent al riu, l’associa a “fuscidus” 
derivat de “foscos”, adjectivant com a fosca i tèrbola l’aigua del riu. 
 
Fel que fa al topònim Foix, segons Moll ve del llatí “turricella”. Es tracta d’un mot amb tota mena de 
derivats arreu del país: Torroella, Torrelles, Torrelletes.... És doncs un topònim associat a aquesta 
mena de construcció. 
 
L’escut del poble és caironat d’atzur, amb dues torres de sable obertes acostades i sobremuntades de 
tres estrelles de sis puntes d’argent posades una, dues. El timbre és una corona de marquès. Les dues 
torres són el senyal parlant tradicional referent al nom de la població. Donat que el castell de Torrelles  
va esdevenir la seu del marquesat de Foix l’any 1711, l’escut és una corona de marquès. Va ser 
aprovat el 15 de setembre de 1992 i publicat al DOGC el 25 del mateix mes amb el número 1649. 
 
La bandera de Torrelles va ser triada per votació popular el 
dia 3 de març de 1996 quan després de presentar dos 
dissenys, elaborats per l’heraldista Armand de Fluvià, se’n 
va triar una, que va ser aprovada el dia 3 de juliol de 1997. 
Es tracta d’una bandera apaïsada de proporcions dos d’alt 
per tres de llarg de color atzur amb dues torres de sable 
obertes, cadascuna de 7/28 de l’altura d la tela i 1/21 de 
l’amplada i separades entre elles per un espai del mateix 
gruix i tres estrelles d’argent de vuit puntes. Les torres 
presenten quatre merlets , dues finestres i una porta. Quant 
a les estrelles, el seu diàmetre  és d’1/21 de la llargària de la 
tela, la superior situada a 1/28 de la vora superior i a 3/21 de 
l’asta; les altres dues es situen sobre les torres i separades 
d’aquetes per espais de 1/28. Tot el conjunt es centrat sobre 
el primer terç vertical i a la meitat superior de la tela. 
 
 
 

                                                            
5 Puigcorbé, 1987: 155. 
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4. METODOLOGIA 
 
4.1. Marc teòric 
 
El Mapa de Patrimoni Cultural Local és una eina de coneixement del conjunt dels béns patrimonials 
d’un municipi determinat, des d’una concepció àmplia del patrimoni cultural. La seva finalitat és la 
recopilació exhaustiva de tots els elements susceptibles de ser reconeguts com a rellevants o singulars 
d’aquella població pels seus valors naturals, històrics, artístics, simbòlics i/o identitaris. 
 
A tals efectes, l’Oficina de Patrimoni Cultural ha establert una metodologia concreta on es recullen totes 
les accepcions possibles establertes. Així, l’eina bàsica de treball és un inventari elaborat a partir d’una 
base de dades que consta d’una fitxa per cada bé catalogat. La base de dades, a banda de recollir la 
informació relativa als elements patrimonials, també permet classificar-los en diferents categories, 
extreure’n anàlisis més generals i realitzar estudis estadístics a fi de fer-ne les valoracions 
corresponents, tant a nivell individual com a nivell global o atenent a trets més específics, com l’estat de 
conservació, el nivell de protecció que tenen o la seva cronologia. 
 
El Mapa de Patrimoni Cultural Local és, doncs, una eina que facilita a l’Ajuntament i a la població del 
municipi en general l’accés a la informació detallada de cada element patrimonial. D’aquesta manera, 
es converteix en un mitjà de coneixement, però també és primordial per a l’establiment de mesures 
destinades a la protecció i conservació dels béns culturals, així com per a la planificació dels projectes 
de rendibilització social. En aquest sentit, és un instrument molt útil a l’hora d’elaborar projectes de 
difusió i dinamització cultural: rutes didàctiques o turístiques, publicacions, jornades de debat, 
conferències, etc. També es recomana tenir-lo en compte en futures modificacions del planejament 
urbanístic, en la planificació de senyalització i/o en la coordinació de programes conjunts amb municipis 
veïns. 
 
Una de les característiques d’aquesta eina de treball és la seva flexibilitat per adaptar-se a les 
circumstàncies conjunturals de cada municipi. Per tant, es pot realitzar un mapa de  patrimoni 
personalitzat que permet aproximar-se de manera més acurada a la realitat patrimonial de cada 
població i el seu entorn immediat. Es tracta d’un instrument dinàmic que permet afegir o descartar 
elements quan es consideri oportú ja sigui per l’aparició d’elements desconeguts en el moment de la 
realització del treball (nous jaciments arqueològics, donacions de col·leccions, etc.), o bé en el cas que 
s’hagin de suprimir elements per robatori, destrucció natural o antròpica, o canvis de criteris. 
 
Cal entendre els Mapes de Patrimoni Cultural Local com a documents que recullen la informació sobre 
tot el patrimoni existent al municipi o relacionat amb ell, a partir d’una base de dades que relaciona 
cada element patrimonial amb unes coordenades que l’ubiquen en un espai concret. Ara bé, no s’han 
de confondre amb treballs de recerca que contemplen objectius científics elaborats a partir de 
plantejaments concrets o hipòtesis que cal corroborar. Ni pretenen fer una història del municipi, ni fer 
una anàlisi de l’evolució social o econòmica, ni un estudi estadístic o demogràfic d’aquell poble. 
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Tampoc es tracta de catàlegs del patrimoni arquitectònic o urbanístic del municipi amb una normativa 
associada de protecció. Per tant, no té cap influència ni transcendència en la protecció urbanística d’un 
bé o element, tot i que sí que poden servir com a document base per a futures catalogacions. 
 
A partir d’aquest treball es poden gestionar i implementar futures polítiques culturals o patrimonials, 
programar recerques o elaborar plans de protecció urbanístics, però sempre com un punt d’inici, sense 
capacitat legal ni normativa. 
 
4.2. Model d’inventari 
 
El mapa del patrimoni local contempla cinc àmbits temàtics i diversos tipus d’elements. El 
patrimoni inclòs en el treball s’estructura amb la següent tipologia: 
 

1.-Patrimoni immoble  
1.1- Edificis 
1.2- Conjunts arquitectònics 
1.3- Elements arquitectònics 
1.4- Jaciments arqueològics 
1.5- Obra civil 

2.-Patrimoni moble  
2.1- Elements urbans 
2.2- Objectes 
2.3- Col·leccions 

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

 
L’eina bàsica que inclou tota la informació recollida sobre els béns patrimonials del municipi és una 
base de dades programada en MS Access 2000, proporcionada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona. El model de fitxa de la base de dades comprèn els següents camps 
d’informació: Número de Fitxa; Codi; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Propietat; Tipologia; 
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Ús Actual; Descripció; Observacions; Estat de conservació; Notes conservació; Autor; Any; Estil/Època; 
Segle; Emplaçament; UTM X; UTM Y; Altitud;; Accés; Núm. Negatiu; Fitxes associades; Historia; 
Bibliografia; Nº Inventari Generalitat; Protecció; Vincle; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de 
modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 
 
Alguns dels camps contenen un desplegable que permet optar entre uns continguts preestablerts per 
l'OPC, fet que reverteix en una major operativitat en el posterior tractament de les dades. Es tracta dels 
camps d’Àmbit, Codi, Tipologia i Titularitat. Pel que fa al primer d’aquests camps, es contemplen cinc 
àmbits temàtics i diversos tipus d’elements, de tal manera que els béns patrimonials es classifiquen 
segons la següent tipologia: 
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4.3. Programa de treball 
 
Per realitzar l'inventari es va adoptar una metodologia de treball estructurada en tres etapes principals, 
segons estableix el Plec de Prescripcions Tècniques de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Fase 1. Documentació prèvia 
 
El primer pas en l’elaboració d’aquest treball ha estat la recerca documental d’inventaris existents, 
arxius, biblioteques i serveis oficials on hi ha informació referent al patrimoni cultural. Aquesta tasca 
s’ha dut a terme mitjançant la recerca bibliogràfica en la que apareixen referenciats aquests elements 
patrimonials, en diferents biblioteques i arxius. També s’han consultat diferents inventaris i estudis que 
recollien elements del municipi. Entre els fons més destacats pel fet d’haver aportat informació per a la 
realització del Mapa de Patrimoni de Torrelles de Foix, es troben: 
 
Entitat Departament i unitat administrativa 
Inventari de patrimoni arquitectònic  
IPA  

Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Departament de Cultura 

Inventari del patrimoni arqueològic i 
Paleontològic. CCAA 

Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
Departament de Cultura 

Catàleg de patrimoni Festiu DG de Cultura Popular i Tradicional 
Departament de Cultura 

Inventari d’arbres monumentals i d’interès  
local i comarcal de Catalunya 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

Memòries d’excavacions Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès Xarxa d’Arxius Comarcals 

Departament de Cultura 
Registre de Planejament Urbanístic de  
Catalunya 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

Sistema d‘informació Territorial Municipal  
(SITMUN) 

Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local.  
Diputació de Barcelona 

Mapa de fosses comunes de la Guerra Civil Departament de Governació i de relacions 
Institucionals 

Wikipedra. Inventari interactiu de  
barraques de pedra seca 

Observatori del paisatge de Catalunya 

EspeleoÍndex Catàleg Espeleològic de Catalunya 
Goigs Amics dels goigs 
Pobles de Catalunya Iniciativa del Centre d’Estudis i  

Divulgació del Patrimoni (CEDIP) 
MDC Memòria Digital de Catalunya Repositori cooperatiu 
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A part de les entitats esmentades va a dir també que s’ha anat trobant documentació dispersa en 
diversos blocs d’excursionisme o d’espeleologia o alguns d’història local, que són citats en les fitxes 
corresponents. 
 
Quant a la bibliografia genèrica, consta annexa al final d’aquest estudi i consisteix en les col·leccions 
de referència en aquests casos, com ara la Catalunya Romànica de l’Enciclopèdia Catalana, els 
Castells Catalans de Rafael Dalmau o l’Inventari d’esglésies de l’Arxiu Gavin. També, de caire més 
específic, s’ha consultat el volum Les Fonts del Penedès i els seus voltants, de Manuel Córdoba, per 
ser Torrelles de Foix considerada com la “reina de les fonts” del Penedès, amb un recull per a Torrelles 
de Foix, de fins a 153 fonts. Trobem també diversos articles corresponents majoritàriament als treballs 
arqueològics i/ o de restauració efectuats entorn als jaciments torrellencs. Finalment, s’ha efectuat el 
buidatge de la revista local “El Xic Torrellenc”, publicació impulsada per l’Associació Amics de Foix que 
es va publicar durant 32 anys, amb 126 números. El mes d’abril de 2019, es va presentar un volum on 
es recullen i estudien els goigs a Nostra Senyora de Foix. Tots els volums consultats, així com aquells 
articles específics revisats o les webs visitades, consten en la bibliografia annexa. 
 
La consulta i el buidatge d’aquests arxius, inventaris i fons bibliogràfics i documentals va permetre 
elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual va ser contrastat amb els responsables del 
seguiment per part de l’Ajuntament i l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, així 
com amb alguns dels informants que han col·laborat durant la realització del present treball. 
 
Pel que fa a la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de Torrelles de Foix: topogràfic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 1:5.000; 
ortofotoimatge de 1:5.000, ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha consultat la 
planimetria del SITMUN i l’Hipermapa de Catalunya. 
 
Fase 2. Treball de camp 
 
Aquesta tasca és la més laboriosa, indispensable per a la recollida de dades i la descripció dels béns 
patrimonials. D’aquesta manera s’han cercat, localitzat i visitat els diferents edificis, les fonts, els 
jaciments arqueològics, les masies i tot aquell patrimoni immoble, moble i natural que figura en el Mapa. 
S’ha comptat amb la col·laboració d’alguns veïns i propietaris, que han facilitat la nostra feina 
acompanyant-nos en algunes ocasions o obrint-nos les portes de casa seva en d’altres. En d’altres 
casos no ha estat possible entrar dins les finques. 
 
Només en el cas d’algunes coves o avencs on no s’ha pogut accedir, s’ha utilitzat la informació el més 
actualitzada possible, o bé de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic del Departament de Cultura quan 
s’ha tractat de jaciments arqueològics, o bé d’alguns dels grups d’espeleologia que les han pogudes 
visitar. En les fitxes corresponents hi consta l’entitat d’on s’ha extret  la informació i de quan és. 
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La visita in situ és necessària, en primer lloc, per poder situar geogràficament els elements amb 
precisió, utilitzant sistema geodèsic de referència ETRS89. En aquest sentit ens hem ajudat d’un GPS 
en alguns casos, dels mapes en línia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’aplicació Wikiloc en 
d’altres casos. En el cas del patrimoni immaterial s’han indicat les coordenades del lloc on succeeix de 
forma preeminent. Per als goigs, les coordenades s’han situat en les dues esglésies on es canten 
cadascun d’ells, Sant Genís i el Santuari de Foix. En el cas d’elements immobles que abasten una gran 
superfície, com ara zones naturals, jaciments arqueològics, o el cas del carrer del Raval, s’han apuntat 
les coordenades d’un punt central o intermedi.  
 
La visita també és necessària per a l’hora de descriure el bé i de contrastar informacions recopilades en 
la fase prèvia, moment en què es poden ser detectats alguns canvis que cal esmentar. És el cas 
d’edificis que s’hagin pogut ensulsiar o de béns restaurats o bé que les fotografies de què disposàvem 
ens han permès determinar un deteriorament o bé algun tipus d’arranjament en l’interval de temps entre 
la foto i la visita. En aquests casos, aquesta informació s’ha especificat en l’apartat d’observacions.  
 
Tots els elements visitats han estat fotografiats amb mitjans digitals, tot i que també s’han utilitzat les 
fotos de la wikipedra així com hem obtingut el permís d’Àngela Llop Farré, torrellenca coneguda per les 
seves fotografies de paisatge i patrimoni per utilitzar les seves imatges. Tanmateix, sempre s’ha 
prioritzat que les fotos siguin es més properes a la data de lliurament del Mapa de Patrimoni. Sigui com 
sigui, se cita l’autor de la foto sempre que aquest difereixi del de la fitxa. Val a dir que en aquesta tasca 
va ser cabdal l’ajut de l’Ajuntament, posant-nos en contacte amb els propietaris corresponents per tal 
de poder apropar-nos el màxim possible als edificis fitxats.  
 
Fase 3. Treball de gabinet 
 
La darrera fase del treball ha consistit en la redacció de les fitxes de cada bé a partir de les  dades 
obtingudes en el decurs de les fases prèvies. Finalment, la present memòria s’ha redactat un cop 
bolcada tota la informació a les fitxes corresponents.  
 
En el cas d’elements ja inventariats per la Generalitat o el planejament urbanístic vigent, sempre que ha 
estat possible, s’ha mantingut la mateixa nomenclatura. En el cas d’elements amb més d’un nom, s’ha 
prioritzat el més conegut per a la qual cosa s’ha consultat la propietat. És el cas de can Senalles, enlloc 
de vil·la Maria, nom que igualment consta en l’apartat d’observacions. També s’ha esmenat algun error 
com ara la nomenclatura de cal Llantent, al carrer del Raval núm. 82, enlloc de cal Llaudet, que era 
com constava en l’inventari 
. 
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5.RESULTATS DE L’ESTUDI 

5.1. Elements fitxats 
 
S’han fitxat un total de 240 elements del patrimoni cultural de Torrelles de Foix. En destaquem 
quantitativament els elements de patrimoni immoble, especialment els edificis entre els quals es 
compten les barraques de vinya, especialment nombroses, amb 129 elements. Es tracta d’un fet ben 
lògic d’acord amb la tradició vitivinícola de la zona, on la gran majoria dels camps disposen de la seva 
barraca, on el pagès es podia aixoplugar en cas de necessitat o bé guardar-hi les eines. És menys 
nombrós el patrimoni moble, documental, immaterial i natural.  
 

Àmbits i tipologies Codi Nombre % Nombre % 

PATRIMONI IMMOBLE  219 91%  

Edificis 1.1  163 74% 

Conjunts arquitectònics 1.2  7 3% 

Elements arquitectònics 1.3  10 4% 

Jaciments arqueològics 1.5  34 16% 

Obra Civil 1.5  3 1% 

PATRIMONI MOBLE  3 1 %   

Elements urbans 2.1  1 33% 

Objectes 2.2  2 66% 

Col·leccions 2.3  0 0% 

PATRIMONI DOCUMENTAL  5 2 %  

Fons d’imatges 3.1  1 20% 

Fonts documentals 3.2  4 80% 

Fons bibliogràfics 3.3  0  

PATRIMONI IMMATERIAL  6 2 %  

Manifestacions festives 4.1  3 50% 

Tècniques artesanals 4.2  0 0% 

Tradició oral 4.3  1 17% 

Música i dansa 4.4  2 33% 

Costumari 4.5  0 0% 

PATRIMONI NATURAL  7 3 %  

Zones d’interès 5.1  6 86% 

Espècimens botànics 5.2  1 14% 

TOTALS  240 100%   
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S'ha tingut en compte reunir el màxim nombre d'elements identificadors del terme incloent-hi tots 
aquells que podien tenir un valor patrimonial històric o de diferenciació. S'ha procurat obtenir el màxim 
d'informació de cada element de forma individual i de la relació amb el seu entorn per tal de mostrar la 
importància de cada element com a quelcom característic i definitori d'aquest territori. Però cal 
assenyalar que no s'han inclòs tots els elements detectats sinó que s'ha fet una selecció en relació als 
següents criteris: 

1. S'han inventariat tots els elements que prèviament havien estat compilats en altres inventaris, 
essent els que consten en la taula següent els més representatius a nivell quantitatiu.. 

2. S'han inventariat els elements mobles, immobles o naturals destacables per la seva singularitat 
històrica, artística, etnològica, identitària i/o simbòlica. 

3. S’han inventariat els fons documentals i fotogràfics que tinguessin un fons històric important 
individualment i per al conjunt del municipi. 

4. S’han inventariat les manifestacions festives, musicals i de tradició que són representatives i 
identificatives del terme. 

5. S’han catalogat automàticament tots els elements que disposen de protecció legal: (BCIN i 
BCIL segons la Generalitat o les Normes Subsidiàries del municipi), espais naturals protegits 
(PEIN, ZEPA, Xarxa Natura 2000, etc.), jaciments arqueològics (Inventari del Patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic de Catalunya), Edificis inventariats prèviament (Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya). 

6.  
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INVENTARI ELEMENTS 
 
Inventari de Patrimoni Arquitectònic (IPA) 

 
36 

Inventari de Patrimoni Arqueològic (CCAA) 31  
Inventari de construccions de pedra seca de la wikipedra 
Inventari  d’arbres monumentals 

129 
1 

Inventari de fosses de la Guerra Civil 1 
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En el procés de selecció s’han descartat aquells elements que no reuneixen els requisits necessaris per 
formar-ne part. A trets generals, i tenint en compte els criteris establerts per l’OPC, s’ha decidit no fer 
fitxa dels elements patrimonials poc representatius per algun d’aquests motius: 

- No se n’ha pogut confirmar l’existència, com ha estat el cas d’alguna barraca de vinya. 
- Han perdut aquelles característiques que n’havien motivat la catalogació, com ha estat el cas del 
carrer Major. 
- No es troben situats dins el terme municipal, com és el cas del Forn de les Planes de Salt o el 
Pont del Torrent de Mata-Rectors, que constaven en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic (IPA). 

Aquests elements consten en la present memòria sota l’epígraf d’elements no fitxats, on s’expliquen els 
motius de la seva exclusió. 
 
Finalment, hi ha una sèrie d’elements que no són mai fitxats ni apareixen a l’apartat d’elements no 
fitxats. Es tracta dels següents casos: 
 

- Entitats i associacions culturals, socials o esportives 
- L’escut municipal 
- Personatges il·lustres 
- Manifestacions festives que es celebren habitualment al conjunt del territori català i que no 
tenen cap tret distintiu o característic. 

 

5.2. Patrimoni immoble  

Dins d’aquesta categoria s’inclouen tots aquells edificis considerats singulars pel seu valor monumental, 
artístic, històric, etnològic, identitari, religiós, industrial o simbòlic. Seguint el Plec de Prescripcions 
Tècniques de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el patrimoni immoble s’ha 
classificat en cinc tipologies. 
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4% 

16% 1% 

Elements del patrimoni immoble 

Edifici Conjunt arquitectònic Element arquitectònic Jaciment arqueològic Obra civil
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Edificis 
 
Tipologia entesa com a construcció unitària, tant formalment com volumètricament. En aquesta 
tipologia s’han inventariat un total de 163 edificis, dels quals 129 són barraques de vinya, 9 són cases 
del nucli antic, 8 molins, 6 edificis religiosos, 5 edificis defensius (castells i torres), 3 masos, els dos 
cementiris de Torrelles i un pou. Val a dir que aquesta llista ha de créixer, ja que de ben segur es 
troben més barraques de vinya i pous al territori. D’altra banda cal esmentar el cas de la capella del 
Roser, inventariada com a edifici religiós, però en realitat ubicada ben probablement dins una torre. 
 
Així, els elements més nombrosos són, com s’ha vist,  les barraques de vinya, totes elles recollides en 
l’espai web “wikipedra” sobre construccions de pedra seca de Catalunya. Es tracta d’un projecte 
desenvolupat per l’Observatori del Paisatge i hi col·laboren diverses associacions com ara l’Associació 
Drac Verd de Sitges, que ha recollit la gran majoria de les barraques de vinya de Torrelles de Foix. Es 
tracta d’una pàgina viva amb constants aportacions, de tal manera que en el decurs de la realització del 
mapa de patrimoni la web també va anar creixent en nombre de barraques.  La gran majoria d’aquestes 
barraques es concentren en dues àrees molt concretes del municipi. D’una banda, a les Planes, situada 
al nord-est del nucli de Torrelles, i delimitada majoritàriament entre la carretera BV-2122 al sud-oest, 
can Coral al nord-est, la Plana de les Torres, al nord-oest i les Costes al sud-est. Es tracta de part de 
les terres conegudes com els “Vegants” o Navegants. D’altra banda, un grup considerable de 
barraques de pedra seca es concentren en la zona muntanyosa del sud del municipi. Val a dir que 
alguns d’aquests elements han estat informats per propietaris o bé s’han localitzat de forma fortuïta en 
el decurs dels treball de camp. 
 

La major part dels edificis inventariats són barraques de vinya, molt nombroses al municipi 
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Els elements més destacats del conjunt d’edificis fitxats, tant per la seva entitat, com per la seva 
antiguitat i nivell de protecció en alguns casos, són  els castells de Foix i de Secabecs, les Torres Altes 
de Foix, la torre de cal Pepó, el Santuari de Foix i la muralla i casal dels Peguera, tots ells d’origen 
medieval, essent el castell de Foix documentat des de l’any 1067. De fet, aquest castell, juntament amb 
el Santuari de Foix, són els únics elements que compten amb un estudi de la documentació i, en el cas 
del Santuari, també amb un estudi arqueològic i artístic elaborat per pels tècnics del Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, arran de la seva restauració els anys 1985-
87. D’altra banda, les Torres Altes de Foix i la Torre de cal Pepó, a més de trobar-se, com el castell de 
Secabecs, en l’Inventari de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, estan referenciats a la Catalunya 
Romànica, que també inclou el Santuari de Foix. 
 
A més d’aquest temple, Torrelles també compta amb l’actual església parroquial, amb advocació a Sant 
Genís, i l’ermita de Foix, ambdues construïdes al segle XVIII, trobant-se aquesta darrera en desús. Sí 
que s’oficia en canvi a l’ermita nova de Santa Maria o del Terme, que, construïda l’any 1983, va 
substituir en la seva funció parroquial al Santuari de Foix quan s’hi va assassinar el rector, mossèn 
Joan Pallerols. Finalment, també consta com a edifici religiós la capella del Roser, de la qual es coneix 
que va formar part del casal dels Peguera i beneïda l’any 1579.  
 

 
Una part considerable dels edificis fitxats són cases d’estiueig bastides en el decurs del primer quart del segle XX. 
 
 
Com s’ha indicat anteriorment, en la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit 
bàsicament de l’inventari del POUM, on hi constaven 3 edificis. D’aquests, 2 (Can Canaletes i Can 
Senalles), bastits a principis del segle XX com a cases d’estiueig de famílies benestants, han estat 
recollits, mentre que el tercer va ser enderrocat fa uns anys. També s’ha utilitzat el catàleg de masies, 
tot i que amb l’ajut del personal indicat per l’ajuntament, s’han destriat aquelles cases més destacades, 
moltes de les quals han estat fitxades com a conjunts arquitectònics. Val a dir que alguns d’aquests 
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masos es troben en un estat d’enderroc molt avançat, com és el cas de les masies de les Valls de Foix 
(conjunt arquitectònic) o els Giberts, fins al punt que aquest darrer ha estat fitxats ja com a elements 
arqueològics. D’altres, com ara la Rovira Roja, el Guix o l’Albereda consten aquí com a elements no 
fitxats. Moltes d’aquests masies, són eminentment edificis d’origen baix medieval, consolidats o 
reformats en època moderna, i constitueixen un magnífic exponent de l’arquitectura popular i tradicional 
catalana.  
 
L’inventari de patrimoni arquitectònic del Departament de Cultura (IPA) és el que ens ha proporcionat 
més informació, amb un total de 26 elements corresponents a edificis. D’aquest conjunt destaquen 
numèricament els molins que es troben a les ribes del Foix i de la riera de Pontons, tots ells inventariats 
també per Salvador Palau “el Galo” en els estudis corresponents sobre molins catalans. Alguns es 
poden remuntar fins a l’època medieval.    
 
En segon lloc, destaca un conjunt d’edificis ubicats al nucli antic i bastits o bé en època moderna, com 
podria ser la casa Milà, o a principis del segle XX, com és el cas de cal Senalles, cal Llantet, can 
Canaletes, la cafeteria de la plaça de la Vila, les antigues escoles, i d’altres edificis, molts dels quals 
bastits a l’entorn del carrer del Raval, essent l’origen del creixement de la vila pel sector de llevant. Es 
tracta d’un fenomen, el de les segones residències, que es dona a molts pobles d’arreu del territori. En 
el cas que ens ocupa, com a conseqüència de la fama que va adquirir la seva riquesa aqüífera. 
 
Durant el treball de camp s’han detectat també elements dels quals no teníem coneixement previ, 
alguns dels quals han passat a format part del Mapa de Patrimoni (el Casalot, la cafeteria de la plaça 
de la vila, la pallissa de ca l’Isaac, la casa Milà i l’antiga casa dels Peguera, que s’ha optat per separar 
de la muralla del casal dels Peguera).  
 
En termes generals, el patrimoni immoble documentat és el reflex del caràcter eminentment rural que 
ha tingut Torrelles de Foix al llarg de la història, per una banda, de l’habitat rural dispers originat en 
època medieval, per l’altra i , en tercer lloc, de la tendència a establir-hi segones residències de 
principis del segle XX. 

10% 
10% 

80% 

Edificis z. Urbana Edificis z. Rural Barraques de vinya
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Conjunts arquitectònics 
 
Formats per l’agrupació física de diferents edificis i elements arquitectònics que es poden entendre 
solidàriament pels seus valors formals i volumètrics. S’han inventariat 10 conjunts arquitectònics. D’una 
banda, el carrer del Raval, desenvolupat entre el darrer quart del segle XVIII i el primer del XX, amb 
l’arribada dels estiuejants. Compta amb diversos edificis de gran interès en tot el seu recorregut, d’entre 
els quals han estat fitxats individualment com a edificis els més destacats.  
 
D’altra banda, s’han fitxat com a conjunts arquitectònics un seguit de masos formats per diverses 
construccions fruit de la seva evolució al llarg del temps i que ocupen una superfície considerable. És el 
cas de can Soler de Secabecs, l’heretat Montsarra, el mas Guineu, el mas Florit, el mas de la Pineda, 
can Cruset de Greansola, la Masia de la Berna, i la Masia de les Valls de Foix, totes elles d’entitat 
considerable, amb una antiguitat que probablement caldria remuntar a l’època medieval, d’una gran 
bellesa i originàriament voltades de terres de conreu i boscos explotats pel mas. D’aquestes, tot i que 
no s’ha pogut accedir a totes, es pot determinar que resten en un molt bon estat de conservació el mas 
de l’heretat Montsarra i el de can Cruset de Greansola. El primer sembla haver quedat fossilitzat a finals 
del segle XVII, tot i que també conté elements de filiació medieval. El segon, va ser objecte de reforma 
a partir de la seva obertura com a casa rural i s’hi observen molts trets d’època barroca. Aquest mas, 
juntament amb can Soler de Secabecs, que es dedica a la vinya, constitueix avui encara una entitat 
productiva d’interès considerable.  
 

Extrem de llevant del carrer del Raval, desenvolupat sobretot a partir del primer quart del segle XX.  
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La masia de les Valls de Foix, en canvi, tot i conservar també alguns elements d’època medieval i 
moderna, presenta molt afegitons en formigó que n’enlletgeixen l’aspecte i es troba en força mal estat 
de conservació. A més, ha estat objecte d’espoli i d’actuacions vandàliques.  
 
Elements arquitectònics  
 
Part d’un conjunt o d’un edifici que per sí mateix té prou valor com per destacar-lo. S’han inclòs en 
aquest grup 10 elements: els antics abeuradors, la font de les Torres, la dels Giberts, la del Rector i la 
de les Dous, el portal adovellat de la rectoria, la façana del carrer de Baix 11 i la pica baptismal, el 
frontal de sarcòfag i l’escut dels Peguera de Santa Maria de Foix. Així doncs destaquen en nombre 
aquelles fonts que, disposant d’una construcció, resulten d’interès especial, ja sigui per l’estructura en 
sí o bé per què hi hagi tradició d’atansar-s’hi per part dels torrellencs. El segueixen tres elements 
documentats a l’interior del Santuari de Foix, ja sigui de sempre, com la pica baptismal o bé trobats 
durant les intervencions arqueològiques que s’hi van dur a terme. Destaquem també el portal adovellat 
de la rectoria, amb data de 1779 i la façana, actualment en obres, que es troba  davant dels 
abeuradors, on es pot llegir la data  de 1658. 
 
Jaciments arqueològics 
 
Restes o vestigis del passat de qualsevol tipus i cronologia. S’han documentat un total de 34 jaciments 
arqueològics d’entre els quals 31 consten en l’Inventari de Patrimoni Arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya (CC.AA), que va ser revisada l’any 1990. Els altres tres (Casalot, 
mas dels Giberts i fossa de la guerra civil del cementiri parroquial) han estat afegits en el decurs del 
present treball.  
 
La majoria són d’època prehistòrica, essent únicament el jaciment d’època paleolítica i la resta, 15 
jaciments d’època neolítica. Alguns d’aquests perviuen en el decurs del bronze antic i mitjà i n’hi que 
fins i tot abracen el període ibèric. D’època romana només se’n compten 3, mentre que l’època 
medieval és representada pel jaciment del Santuari de Foix, el Casalot, cal Marroquí, la necròpolis del 
Camp l’Alzina i el mas dels Giberts, que comprèn també l’època moderna. Pel que fa al mas Giberts, el 
seu estat ens va fer pensar en documentar-lo com a element no fitxat, però la possible antiguitat de 
l’edifici així com l’entitat de les restes i el fet que la casa doni nom a la zona de migdia del Santuari de 
Foix, ens va dur a contemplar-lo com a jaciment arqueològic, possiblement d’època baix-medieval i 
moderna. Quant als Casalots es tracta d’una bestorre de gran interès que no consta en cap inventari. 
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Obra civil 
 
Dins d’aquesta tipologia, consistent en obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal, s’han fitxat 3 
elements: el camí empedrat de la plana Pinatella, el rec i el pont del rec, aquests dos darrers 
corresponents a un mateix conjunt que resta de nou esmentat en la fitxa corresponent al casal 
senyorial dels Peguera pel fet que passa dins el seu recinte emmurallat. Val a dir també que és el rec el 
que forneix d’aigua els abeuradors que es troben a l’exterior de la mateixa muralla. I és que es tracta 
d’un element que, canalitzant l’aigua de la zona de les Dous, regava i encara rega les hortes de migdia 
i en algun cas arribava més enllà del nucli antic.  
 

           Petit aqüeducte amb què el rec salva el desnivell existent a ponent del nucli antic 
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5.3.El patrimoni moble 
 
És aquell que es pot traslladar sense perjudicar el propi element ni cap bé immoble al qual estigui unit. 
Dins aquest àmbit es distingeixen tres categories:  
 

- Els elements urbans, és a dir, aquells monuments o elements commemoratius o ornamentals 
instal·lats a la via pública. 

- Els objectes com a elements singulars. 
- Les col·leccions que, per la seva singularitat, tenen un interès especial. 

 
Es tracta d’un grup actualment amb poca representació, ja que s’ha fitxat únicament com a element 
urbà la font de la Plaça de la Vila i com a objectes, els gegants i el drac Foixí. Tanmateix, donat que no 
s’ha pogut accedir a tots els masos, no es descarta l’existència de col·leccions susceptibles de constar 
en el mapa de patrimoni. 
 
5.4.El patrimoni documental 
 
Pertanyen a aquesta categoria els fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics. Els primers fan 
referència a sèries d’imatges (fotografies, films, etc.) d’un fons o d’una col·lecció classificada segons 
criteris temàtics o de propietat. Els fons documentals són sèries de documents conservats en un arxiu, 
que pot ser de titularitat pública o privada. S’entén com a fons bibliogràfics aquelles sèries de llibres 
que formen part d’un arxiu, biblioteca o col·lecció i que tinguin un valor històric i, per tant, patrimonial. 
 
En aquest àmbit s’han documentat 5 elements. D’una banda, l’himne de la creu, un nou goig presentat 
públicament pels Gogistes Penedesencs el dissabte 18 de juny de 2016 a l'església parroquial de Sant 
Genís de Torrelles de Foix i dedicat a la parròquia i al seu Cos de Portants del Sant Crist. De l’altra, els 
fons documentals existents a l’arxiu Comarcal de Vilafranca, el de l’arxiu de l’SPAL, a l’arxiu municipal i 
també al museu de Vilafranca-Vinseum. D’aquests, el fons de l’SPAL, a més de la documentació 
corresponent a l’excavació arqueològica i a la restauració del Santuari, conté també un interessant 
conjunt de fotografies d’aquest mateix temple. En el cas del museu de Vilafranca, conté els diaris i 
notes de les excavacions arqueològiques anteriors a la legislació vigent, però també els materials 
arqueològics recuperats d’aquestes. 
 
També es tracta d’un conjunt que ha de créixer amb l’elaboració de futurs estudis documentals i amb 
les col·leccions els que es puguin conservar en les masies a les quals no s’ha pogut accedir.  
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5.5.El patrimoni immaterial 
 
Inclou les manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música, dansa i costumari. Dins 
l’apartat de manifestacions festives es recullen les festes populars locals que destaquen per alguna 
activitat singular específica dins la festa, formin part o no del cicle festiu anual, religiós o laic. D’aquesta 
manera, no s’inventarien les festes que se celebren habitualment a tots els municipis i que no 
presenten cap particularitat que la diferenciï de la mateixa festivitat celebrada en una altra població, 
llevat de la Festa Major. Pel que fa a les tècniques artesanals, s’inventarien aquelles manifestacions 
singulars i específiques de la localitat o el seu entorn, en relació als oficis, a l’artesania, a la 
gastronomia, etc. S’entén com a tradició oral qualsevol referència d’origen no literari (transmesa 
oralment tot i que es pot haver publicat) relacionada amb llocs o elements del terme: contes, llegendes, 
etc.  
 

Les joves integrants dels balls a punt d’entrar a la plaça de la Vila 
 
 
L’àmbit del patrimoni immaterial també contempla les manifestacions musicals tradicionals singulars i 
específiques de la localitat, tant si es representen actualment com si s’han perdut. Finalment, en 
l’apartat de costumari es documenten aquelles maneres d’actuar o de fer, comportaments socials o 
actituds pròpies del municipi, ja estiguin en ús o bé s’hagin perdut. 
 
En aquest apartat s’han inventariat 6 elements. D’una banda, l com a manifestacions festives s’han 
recollit la Festa Major, el ball de gegants i l’Aplec de Foix, essent aquesta darrera una de les mes 
arrelades pel fet d’haver estat recuperada pels mateixos torrellencs. Com a música i dansa, els goigs 
de Santa Maria de Foix i de Sant Genís. I finalment, la llegenda del tió de Secabecs com a tradició oral 
ja que, tot i no massa coneguda, consta en reculls de Joan Amades. 
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5.6. El patrimoni natural 
 
S’hi recullen les zones d’interès, els espècimens botànics singulars i els jaciments paleontològics. La 
primera fa referència a aquells indrets amb un valor singular donat per les seves característiques 
botàniques, ecològiques, zoològiques, geomorfològiques o paisatgístiques, encara que hagin estat 
creades o alterades per actuacions antròpiques. S’ha inventariat aquí el paratge de les Dous, les 
gorges de Foix i la font dels Pèlags, la de l’Olmeda i la d’Encovens, per tractar-se d’indrets arranjats 
com a itinerari indicat paral·lel al riu i seguint el rec. També s’ha cregut oportú crear una fitxa pels 
marges de les planes, un conjunt de murs de pedra seca, marges de vinyes, oliverars i ametllers d’una 
gran bellesa i paisatgísticament d’interès considerable. Els espècimens botànics de caire singular 
inventariats tenen, sovint, més interès històric o cultural que no pas ecològic. És el cas de l’Ametller de 
can Cervera. Finalment, no es documenta cap jaciment paleontològic.  
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5.7. Estat actual dels elements inventariats 
 
Titularitat 
 
La titularitat dels béns, com es desprèn de la gràfica, és essencialment privada. Aquests elevats 
percentatges no són pas cap anomalia que es produeixi en aquest municipi, sinó que pobles de 
característiques similars tenen el mateix comportament. Aquest extrem és rellevant a l’hora d’establir 
qualsevol iniciativa orientada a promocionar el patrimoni del poble, ja sigui de manera individualitzada, 
o per establir qualsevol xarxa que posi en relació diferents elements. Cal doncs, tenir present que 
aquestes iniciatives han d’estar col·legiades amb els legítims propietaris. 
 
També es corre el perill de confiar única i exclusivament en el propietari dels béns com a únic 
responsable de la conservació d’aquests. Sense el concurs de l’administració difícilment es podrà 
sostenir un patrimoni tan ric i variat. Però que estiguin en mans particulars no vol dir que siguin 
elements mancats de protecció legal, com es veurà en el següent apartat. 
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Protecció legal 
 
Al municipi de Torrelles de Foix hi ha 8 elements que estan protegits com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN), la màxima figura legal de protecció patrimonial d’acord amb la Llei 9/1993 de 30 de 
setembre del Patrimoni Cultural Català. També és BCIN el Museu de Vilafranca, inventariat en el Mapa 
de Patrimoni de Torrelles de Foix com a fons documental. 
 

Núm.  
element 

Nom element Registre Legislació 

1 Castell de Foix R-I-51-5747 /1652-MH Llei 9/1993 
3 Castell de Secabecs R-I-51-5748 /1653-MH Llei 9/1993 
4 Torres Altes de Foix R-I-51-5749 /1654-MH Llei 9/1993 
5 Torre de cal Pepó R-I-51-5750 /1655-MH Llei 9/1993 
6 Muralla de la casa dels Peguera S/N Inventario 1968 
15 Capella del Roser S/N Inventario 1968 
87 Escut dels Peguera S/N Llei 16/1985 LPHE 
115 El Casalot S/N Inventario 1968 
145 Museu de Vilafranca S/N Decret 474/1962 

 
 
D’aquests elements amb la protecció màxima la muralla de la casa dels Peguera, la capella del Roser i 
el Casalot ho són en virtut de de l’”Inventario” de 1968 que recull totes les variants dels castells (torres, 
muralles...), que van restar protegits amb  Decret de 22-4-1949, recollit per la Lei de Patrimoni Histórico 
Español i per la Llei de Patrimoni Cultural Català  9/1993. Pel que fa a l’escut dels Peguera ho és en 
virtut del Decret 571/1963, recollit per la Ley de Patrimonio Histórico Español i on es van protegir els  
escuts, emblemes i pedres heràldiques de més de 100 anys. Finalment, l’any 1962 es van declarar 
monument diversos museus, entre els quals el de Vilafranca. D’altra banda, la protecció del castell de 
Foix inclou tant el jaciment arqueològic com el mateix Santuari de Foix, ja que formaria part del mateix 
conjunt. 
 
Segons el Catàleg de Béns d’Interès Local de l’Annex 5 de Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, 
aprovat el 28 de gener de 2010, Torrelles de Foix compta, actualment, amb 4 Béns d’aquesta 
categoria: Cal Llantet, Cal Canaletes, Cal Senalles i els antics abeuradors.  
 
Pel que fa al patrimoni arqueològic és protegit genèricament per la Llei 9/1993, i, a més, el Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 
3594 i 3915) en concreta i defineix la protecció específica. A Torrelles de Foix hi ha 31 jaciments 
arqueològics protegits que són els que consten a l’Inventari de Patrimoni Arqueològic. En aquest grup 
de béns protegits cal afegir l’ametller de cal Cervera, que va ser declarat arbre d’interès local  l’any 
1991 (DOGC 1440, 1991-05-08). Finalment, les gorges del riu Foix estan incloses dins del Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992 de 14 de desembre i dins de la Xarxa Natura  des 
del setembre de 2006. 
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Val a dir però, que, de forma genèrica, tots els elements del patrimoni cultural són protegits per la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807), que en l’Article 1 estableix 
que “el patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la 
història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, 
paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una 
defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en 
les millors condicions a les generacions futures”. Per tant, cal entendre que qualsevol element amb 
rellevància cultural del país, també doncs a nivell municipal, forma part del patrimoni cultural català i és 
protegit genèricament per la llei 
 
Finalment cal tenir present que el mes de novembre de 2018 l'art de la pedra seca va passar a formar 
part de la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco pel fet de desenvolupar 
un paper essencial en la prevenció de corriments de terres, inundacions i allaus. Si bé aquesta inclusió 
dins la llista de patrimoni no té una correspondència a nivell legal en la legislació vigent, és un aspecte 
tenir en comte a l’hora de valorar, protegir i difondre aquest patrimoni.  
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Estat de conservació 
 
A nivell general, l’estat de conservació del patrimoni cultural de Torrelles de Foix és bo, tot i que en un 
31 % dels casos els béns es troben o bé en mal estat o bé en estat regular. Aquest percentatge està 
influït, per una banda, pel mal estat d’una part considerable dels masos ubicats en zones rurals i per 
l’altra per l’estat regular de moltes de les barraques de vinya que, o bé es troben envoltades de malesa 
o bé se n’ha ensulsiat part de la volta.  
 
També és habitual que alguns dels jaciments arqueològics es trobin en estat regular, de nou sobretot 
en aquells casos en què es troben en zones de conreu, pel simple fet de veure’s afectats pels treballs 
del camp. D’altra banda, cal prendre amb compte les estadístiques per aquest grup, ja que en tractar-
se majoritàriament de jaciments sota la cota 0 es fa difícil determinar-ne l’estat.   
 
D’altra banda, en aquest camps també es poden dividir els edificis en dos grans grups: aquells que es 
troben en àmbits rurals i els que es troben al nucli urbà. El primers, generalment estan en pitjor estat de 
conservació, mentre que els segons, pel fet d’estar majoritàriament habitats i per tant estar o bé en 
constant manteniment o bé objecte de millores en alguna ocasió, ofereixen un millor aspecte. 
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Cronologia 
 
Podem observar en aquest camp que la major part dels béns (67 %) són datats d’època 
contemporània, que comprèn des del segle XIX fins als nostres dies. Aquest moment coincideix al 
Penedès, d’una banda amb la construcció de segones residències d’estil modernista, colonial i 
noucentista. És el cas de gran part dels edificis del nucli urbà (Cal Llantet, Cal Senalles, can Canaletes, 
Local de cal Ròpia, les Antigues escoles, la cafeteria de la plaça de la Vila ...). D’altra banda, també és 
el moment en que es generalitza l’ús de la pedra seca al camp, per a fer productives i treure el màxim 
rendiment de les terres de cultiu i aprofitar-ne el pedregam. Aquestes construccions van modular el 
paisatge i el sistema agrari al Penedès, sobretot des del segles XVIII i XIX, quan la vinya va esdevenir 
el conreu principal del territori, tot i que també es troben associades als camps d’ametllers i oliverars.  
El patrimoni immaterial de Torrelles de Foix també correspon a aquest període. 
 

 
El nombre de béns datats en època moderna (23) reflecteixen majoritàriament la configuració definitiva 
del nucli antic de Torrelles de Foix. Es defineix la plaça de la Vila a partir de la Casa Milà i de l’antic 
Ajuntament i aquesta resta ben diferenciada del conjunt del casal dels Peguera que, si bé com s’ha dit, 
parteix d’època medieval queda definitivament consolidat com a casa forta en època moderna. Tot i 
que avui no en restin més que algunes dates integrades en façanes posteriors o les parets mestres 
d’alguns edificis, els carrers principals del nucli es configuren en aquest període. 
 
Pel que fa a l’època medieval està principalment representada per tres grans conjunts defensius com 
son el castell de Foix, el de Sacabecs i el conjunt de les Torres altes i de can Pepó. Tot i que avui 
aquests béns es coneixen a partir de la fortificació en sí, podem veure com, en el cas de Secabecs, el 
castell va ser origen d’un conjunt d’estructures molt més ampli que inclou mas, habitatges annexos i 
necròpolis, desenvolupament que de ben segur es pot repetir en els altres béns inventariats. 
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D’altra banda Torrelles de Foix compta amb un important conjunt de masos històrics que van acabar 
donant nom a les barriades o quadres del terme: Secabecs, la Llambarda, la Pineda can Cruset, mas 
Guineu, mas Florit, la Berna.... i d’altres que s’han anat perdent o que avui es troben completament 
reformades. 
 
Finalment les èpoques antiga i prehistòrica es troben representades pels jaciments arqueològics, 
essent molt més nombrosos els d’aquest segon període, majoritàriament, coves, abrics o avencs. 
 
5.8. Elements no fitxats  
 
En el Mapa de Patrimoni Cultural de Foix no s’han inclòs una sèrie d’elements que inicialment eren 
potencialment objecte d’inventari, estudi o, si més no, valoració. Tanmateix, després de ser 
contemplats o visitats, s’ha optat per descartar-los. Es tracta de diversos elements que malgrat ser 
interessants pel que representen per la història del municipi, especialment la recent, o bé no reuneixen 
suficients característiques rellevants culturalment per ser inclosos en l’estudi, bé han perdut bona part 
d’aquestes valors. Cal destacar en aquest conjunt un gran nombre de fonts inventariades per Manuel 
Córdoba, la majoria de les quals són punts naturals d’aigua, sense cap construcció associada. D’entre 
aquestes incloem únicament en la llista adjunta la Font Fresca, per trobar-se també esmentada a la 
pàgina web de l’ajuntament i dins de l’itinerari existent del camí de les Dous seguint el Rec. Es tracta 
d’un font d’aigua que sorgeix de sota la soca d’un gran plataner, canalitzada per mitjà de dues canelles 
de ferro. Tanmateix, avui i des de ja fa temps és seca. 

El carrer Major des del Vall de la vila i La Rovira Roja des de la carretera, elements no fitxats 

En segon lloc tampoc no s’han fitxat un seguit de masos que, tot i ser coneguts i donar nom a l’indret 
on es troben, o bé es presenten completament voltats de bardisses i se n’observa de lluny l’estat de 
ruïna, com és el cas del Guix i de la Rovira Roja o bé, tot i podar-s’hi accedir, a més de trobar-se en 
mal estat no s’hi ha pogut distingir cal element d’especial interès. Val a dir que l’estat d’aquests masos 
és similar al de les Valls, els Giberts o el molí de l’horta, però l’entitat d’aquests darrers i la clara 
possibilitat de poder-los remuntar a un passat més llunyà  i, per tant  ser susceptibles de trobar-s’hi 
restes antigues en el subsòl, han conduït a la seva inclusió en aquest treball. 
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També s’ha exclòs la parcel·la del carrer de la Font, 8, catalogada en el POUM, per haver-se 
enderrocat i el carrer Major per haver perdut algunes de les característiques, bé per causa d’enderroc 
(carrer Major, 5) bé per reforma. Avui, si bé es tracta d’un carrer cèntric amb cases de planta baixa i pis, 
alguna amb portals adovellats, no s’observen dates en façana ni es coneixen notícies històriques. En 
canvi, s’ha pogut constatar l’existència d’elements corresponents a l’època moderna al carrer del Raval 
així com també nombroses cases d’estiueig de principis del segle passat, fet que n’han aconsellat la 
seva inclusió en l’inventari com a conjunt històric. 

Finalment, en tres casos no s’han inclòs elements fitxats en l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per no trobar-se dins del municipi. Es tracta 
dels Molinots, el forn de les planes de Salt i el pont al torrent de Mata-Rectors. I tampoc s’ha inclòs la 
cova de la Guineu, avui al terme de la Llacuna, tot i que sembla que aquest fet és producte d’un error 
en el cadastre, encara per solucionar. 

Val a dir, com s’ha avançat a l’inici d’aquesta memòria, que alguns d’aquests elements podrien tornar a 
incloure’s en el mapa de patrimoni. Futurs estudis històrics també podrien aportar nova informació que 
motivés noves inclusions, sobretot en el cas de cases i masos que avui semblen completament 
reformats o enderrocats. 

 

ELEMENT MOTIU D’EXCLUSIÓ 
El carrer Major Casa enderrocada i parcel·les reformades 
El mas del Guix Enderroc de gran part de l’estructura 
Can Bertran Reformes de gran abast 
La Rovira Roja Enderroc de gran part de l’estructura 
Mas de l’Albereda Enderroc de gran part de l’estructura 
Els Molinots Coordenades fora del municipi 
Pont del torrent de Mata-Rectors Coordenades fora del municipi 
Forn a les planes de Salt Coordenades fora del municipi 
Cova de la Guineu Error del cadastre pendent de resoldre’s 
La Font fresca Font al peu d’un plataner avui seca 
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	Les Planes és un grup de cases escampades al nord del poble de Torrelles. El terreny, relativament pla, és plantat de vinyes, ametllers i oliveres i s’hi troben les masies de Cal Rei, Cal Deu, Cal General, Cal Jutge, Cal Governador i, també, Cal Paper...
	D’altra banda, al nord-oest de can Coral i al sud de la urbanització de la Plana de les Torres, es troba el veïnat de les Torres, de masies escampades, la més important de les quals és el mas de les Torres, o les Torres Altes de Foix (748 m) a l’obaga...



