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1. FITXA TÈCNICA 

 

 
 

Nom del projecte 
 
 

Mapa del Patrimoni Cultural 

 
 

Municipi i comarca 
 
 

Ullastrell, Vallès Occidental 

 
 

Promoció i finançament 
 
 

Oficina del Patrimoni Cultural (Diputació de Barcelona) 
Ajuntament d’Ullastrell 

 
 

Realització 
 
 

Adriana Geladó Prat 

 
 

Dates d’execució 
 
 

Gener-maig 2013 

 
 

Nombre total 
d’elements inventariats 

 
 

135 
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2. AGRAÏMENTS 
 

Aquest treball no hagués estat possible sense l’ajuda d’un seguit de persones i 

institucions a qui volem agrair la seva col·laboració. 

 

En primer lloc volem agrair la bona predisposició de tot l’equip humà de 

l’Ajuntament d’Ullastrell, especialment a l’Elisabeth Casanovas, regidora de 

Cultura, a la Neus Salarich, secretària, i al regidor de Joventut, Comunicació i 

Esports, Jaume Puig, així com a en Joan Bigordà de la brigada municipal. 

 

Volem també agrair l’ajuda de l’Albert Miralles, responsable de la Biblioteca Josep 

Massagué, per facilitar-nos el préstec de documents, i de l’arxivera municipal, 

Agnès Rueda, per la seva implicació personal en el projecte. 

 

Una menció especial pels srs. Bartomeu Anglada, Pere Palet, Pere Pastallé i 

Francesc Duran per la seva inestimable ajuda i dedicació personal, sense les 

quals no hagués estat possible obtenir determinades informacions o localitzar 

alguns dels elements inclosos al projecte. 

 

Agraïments també per a mossèn Joan Lázaro Padrós, administrador de la 

parròquia de Santa Maria d’Ullastrell, per haver-nos obert les portes del temple i 

de l’Arxiu parroquial que custodia. 

 

Gràcies també a la responsable del museu i de la col·lecció del Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont, Laura Celià, per la seva ajuda i bona disposició. 

 

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

amabilitat de tots els veïns d’Ullastrell, sense els quals aquest projecte no 

s’hagués portat a terme, en especial a la Pilar Barra i en Josep Valls, a la Maria 

“Caia”, Xavi Garcia, Joan Rodó, Francesc Montmany, Josep Puig, Claudi Puig i 

Cinto Puig entre d’altres. 
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3. MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

Els Mapes del Patrimoni Cultural són unes eines indispensables pel coneixement 

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

 

L’elaboració del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell fou un encàrrec de 

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

formulada per l’Ajuntament d’Ullastrell.  

 

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

 

 Recollida exhaustiva dels elements que defineixen el municipi i la seva 

herència cultural i natural. 

 Recerca d’informació històrica relacionada amb aquests elements, així com 

elaboració d’una descripció acurada dels mateixos. 

 Inclusió dels béns protegits pel planejament urbanístic municipal. 

 Documentació gràfica dels elements físics mitjançant fotografies en suport 

digital. 

 Utilització del recurs informàtic i la documentació cedida per l’Oficina de 

Patrimoni Cultural per traspassar les dades obtingudes durant les tasques 

de recopilació d’informació i treball de camp. 

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

condicionat l’elaboració del projecte, i els suggeriments i propostes per a la 

gestió del patrimoni cultural documentat.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Metodologia de treball 

 

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

establertes per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que es 

poden sintetitzar en tres fases distintes:  

 

 Treballs de documentació. 

 Treball de camp. 

 Treball de gabinet. 

 

4.1.1. Treballs de documentació 

 

La fase prèvia de recollida d’informació és un pas fonamental per establir una 

primera radiografia de conjunt del patrimoni cultural del municipi objecte d’estudi. 

Aquesta fase permet definir prioritats i planificar els treballs de gabinet i de camp, 

que s’han de portar a terme en segon lloc. La consulta de diferents biblioteques, 

arxius i organismes oficials ha permès recopilar tot un seguit d’informació, 

mitjançant la que s’ha confeccionat una llista prèvia de possibles elements a 

inventariar.  

 

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

Catalunya. En primer lloc s’ha consultat l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya (IPA) i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya 

(CC.AA), a través de la consulta telemàtica mitjançant el sistema e-GIPCI del 

Departament de Cultura. També s’ha realitzat la consulta de l’Inventari del 

Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 

Catalunya (IPEC) i del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Del web del 

Memorial Democràtic s’ha consultat el Mapa de les Fosses Comunes de la Guerra 

Civil i el Cens de Simbologia Franquista de Catalunya. Del Departament 
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d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’ha fet consulta del 

Mapa de municipis amb camins ramaders, sense obtenir cap dada aprofitable. Per 

últim, del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha consultat l’Inventari 

d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i l’Inventari d’Arbres Monumentals i 

d’interès local i comarcal de Catalunya, tot i que el més destacable és la consulta 

del planejament urbanístic del municipi, consistent en el Text refós de les normes 

urbanístiques del planejament general (2005) i les modificacions puntuals 

efectuades. 

 

En aquest sentit, cal indicar que l’ajuntament del municipi ens va facilitar tota la 

informació disponible referent al patrimoni cultural d’Ullastrell: el Pre-catàleg dels 

elements d’interès arquitectònic (1992) i el Catàleg de masies i cases rurals 

susceptibles de recuperació o preservació (2005). 

 

En relació als arxius, cal dir que s’ha consultat el fons relacionat amb Ullastrell 

dipositat a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental,el fons de l’Arxiu Municipal 

d’Ullastrell i el de l’Arxiu Històric de la parròquia de Santa Maria d’Ullastrell. 

 

La recerca bibliogràfica ha estat força extensa, donada la manca de publicacions 

relacionades amb la població. En primer lloc es va fer un buidatge del fons local de 

la Biblioteca Josep Massagué d’Ullastrell. Es tracta d’un fons breu, amb poques 

publicacions i diversos treballs inèdits d’àmbit escolar. Tot i això compta amb la 

col·lecció sencera de la revista Ullastrell Ressó Local, editada al municipi de l’any 

1977 al 2006, de la que se’n va fer una extensa revisió. També s’obtingué bona 

informació d’alguns treballs inèdits escrits per veïns del municipi, com per exemple 

Peculiaritats de la parla ullastrellenca de Josep Massagué o l’Inventari de l’Arxiu 

Històric de la parròquia de Santa Maria d’Ullastrell de Pere Pastallé. 

 

Dins de la bibliografia consultada, cal fer menció de les obres de consulta general 

com són l’Arxiu Gavin, el Folklore de Catalunya i el Costumari Català de Joan 

Amades, la Catalunya Romànica (GEC) i Els Castells Catalans de l’editor Dalmau, 
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tot i que aquestes dues últimes obres no ens aportaren cap tipus d’informació 

relacionada amb els elements patrimonials del municipi. 

 

Per altra banda, mitjançant la consulta de la Base de dades bibliogràfica d’història 

local de Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’han localitzat 

diverses publicacions i articles relacionats amb el patrimoni cultural del municipi, 

que posteriorment s’han consultat a les biblioteques de la Diputació indicades: la 

Biblioteca Central de Terrassa, la Biblioteca de Ponent de Sabadell i la Biblioteca 

Esteve Paluzie de Barberà del Vallès.  

 

També cal destacar la consulta presencial a la Biblioteca de Filosofia, Geografia i 

Història de la Universitat de Barcelona (UB), a la Biblioteca de Catalunya de 

Barcelona, de la que es van extreure còpies de dos pergamins antiquíssims 

relacionats amb el municipi, i al Consell Comarcal del Vallès Occidental, on es va 

poder consultar l’Inventari de Camins i Pistes Forestals del Vallès Occidental. 

 

En darrer terme, cal fer referència a la reunió convocada per la regidoria de cultura 

de l’ajuntament, a la que assistiren diversos veïns de la població, amb l’objectiu de 

recollir el màxim nombre possible d’elements susceptibles de ser fitxats. El fet és 

que aquesta reunió va permetre completar el llistat d’elements per inventariar, així 

com establir uns contactes que han resultat fonamentals per al desenvolupament 

del projecte. 

 

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

Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell, cal veure l’apartat 9 de la present 

memòria, on també es referencien les pàgines web consultades. 
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4.1.2. Treball de camp 

 

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

inventariats, per tal de fer un reconeixement del terreny i poder-los documentar 

gràficament. Prèviament a la sortida a camp, tots els elements possibles es van 

localitzar damunt la cartografia corresponent, extreta dels webs de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC) i del Sistema d’Informació Territorial Municipal de 

la Diputació de Barcelona (SITMUN). 

 

L’objectiu era, primerament, localitzar els elements amb l’ajuda d’aquesta 

documentació cartogràfica. Un cop localitzats es prenien les seves coordenades 

mitjançant els equips de posicionament (GPS), tot i que només en els casos que 

això fos necessari segons les característiques particulars de cadascun. Així 

mateix, durant la visita a l’element s’han recollit les dades descriptives necessàries 

per a l’elaboració de la fitxa, així com d’altres informacions que resultessin 

rellevants per a la delimitació i descripció dels béns (entorn del bé, estructures 

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

 

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

condicionat de manera negativa el treball de camp. Tot i això, una part dels 

elements inclosos al projecte es troben actualment quasi oblidats entre la 

vegetació, a l’interior dels boscos i de les zones més frondoses. En aquest sentit, 

la col·laboració dels veïns del terme ha facilitat enormement les tasques de 

localització i ha permès tenir contacte directe amb persones coneixedores del 

territori i de la història del municipi. En d’altres casos, segons les indicacions 

rebudes per part dels veïns, s’ha pogut arribar als elements fàcilment, tot i que en 

determinades zones ha calgut la utilització d’un vehicle tot terreny. 

 

Per últim, en relació a la feina de camp, cal mencionar la consulta efectuada a 

l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell, per tal d’incloure 

els materials documentats al terme d’Ullastrell, que aquest organisme custodia. 
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4.1.3. Treball de gabinet 

 

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

contrastades amb les informacions obtingudes durant la fase de documentació 

prèvia, per tal d’identificar possibles mancances i realitzar les actualitzacions 

oportunes, en aquells béns que s’hagin vist afectats per canvis recents.  

 

El tractament de les dades s’ha fet a través del programari facilitat per l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, consistent en una base de dades 

programada en MS Access 2000, composada de fitxes identificatives individuals 

per cada element inventariat. 

 

Pràcticament tota la documentació prèvia ha estat utilitzada en el procés 

d’elaboració de les fitxes. També s’han inclòs les fonts orals provinents de 

cadascun dels veïns que s’han visitat i que amablement ens han atès, ja que tots 

ells han contribuït a la documentació i l’obtenció d’informació dels elements. 

Alhora, per complimentar els camps de Propietari i UTM de cada fitxa, s’ha 

consultat el Sistema d’Informació Territorial Municipal de la Diputació de Barcelona 

(SITMUN), d’on s’han extret les dades cadastrals i la posició georeferenciada per 

aquells elements que prèviament ja tenien representació cartogràfica. 

 

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

es va anar creant un llistat amb els elements no localitzats i les incidències 

sorgides durant les tasques de camp. Per consultar aquest llistat, cal veure 

l’apartat 6.3 d’aquesta memòria. 

 

Al marge de la base de dades, de cada element inventariat s’ha elaborat un arxiu 

fotogràfic força complert, que il·lustra perfectament les condicions individuals de 

cada un d’ells. Les fotografies seran adjuntades en format digital a l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. 
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4.2. Explicació de la fitxa 

 

El model de fitxa utilitzat és el que ha proporcionat l’Oficina de Patrimoni Cultural 

de la Diputació de Barcelona, que tal i com s’ha indicat forma part d’una base de 

dades programada en MS Access 2000. Aquest model conté les següents dades 

per a cada element: Número de Fitxa; Codi; Àmbit; Denominació; 

Lloc/Adreça;Titularitat; Referència cadastral/Nom i adreça del propietari; Tipologia; 

Ús Actual;Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; 

Segle;Emplaçament; Coordenades UTM; Altitud; Accés; Número de negatiu; 

Fitxes associades;Historia; Bibliografia; Protecció; Núm. Inventari Generalitat; 

Autor de la fitxa; Data de registre;Data de modificació; Mapa; i fins a tres 

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

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

Cal dir que hi ha una sèrie de camps en que el contingut està preestablert 

perl’Oficina de Patrimoni Cultural. A continuació s’adjunta l’esquema bàsic per a 

complimentar aquests camps: 

 

 

ÀMBIT     CODI / TIPOLOGIA 

 

 

1.-Patrimoni immoble    1.1. Edificis 

1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics. 

1.4. Jaciments arqueològics 

1.5. Obra civil 

 

2.-Patrimoni moble     2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 
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3.-Patrimoni documental    3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documentals 

3.3. Fons bibliogràfics 

 

4.-Patrimoni immaterial    4.1. Manifestacions festives 

4.2. Tècniques artesanals 

4.3. Tradició oral 

4.4. Música i dansa 

4.5. Costumari 

 

5.-Patrimoni de medi natural   5.1. Zones d’interès 

5.2. Espècimens botànics singulars 

 

 

 

4.3. Criteris de selecció 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, durant el treball previ de documentació es va 

redactar el llistat d’elements patrimonials de rellevància pel terme d’Ullastrell. 

Aquesta llista s’ha mantingut oberta durant tot el projecte per poder afegir aquells 

elements d’última hora que han anat sorgint, i que calia inventariar i incloure al 

Mapa.  

 

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

tancat, sinó que s’ha de mantenir obert per tal d’incloure qualsevol aportació que 

contribueixi a la millora i enriquiment de les dades, en funció de les noves 

investigacions que es van duent a terme. Durant la confecció de la llista s’ha tingut 

clar l’objectiu de reunir el màxim nombre d’elements identificadors del terme, 

incloent tot allò que podia tenir un valor patrimonial històric o identificatiu pel 

municipi. En cap cas s’han inclòs tots els elements detectats, sinó que s’ha fet una 

selecció basada en els següents criteris: 
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 S’han inclòs a la llista tots aquells elements que prèviament havien estat 

compilats en d’altres inventaris consultats. En el cas d’Ullastrell es tracta 

sobretot de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, de l’Inventari del 

Patrimoni Arqueològic i de l’Inventari del Patrimoni Paleontològic de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 Els elements inclosos al Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de 

recuperació o preservació (2005). 

 
 Els camins relacionats amb el municipi que configuren l’Inventari de Camins 

i Pistes Forestals del Vallès Occidental. 

 
 Els elements mobles, immobles o naturals destacables per la seva 

singularitat històrica,artística, etnològica, identitària o simbòlica. 

 
 Els fons documentals detectats tant al municipi com fora dels seus límits. 

 
 Les manifestacions festives pròpies del terme municipal i tots aquells 

elements que conformen el patrimoni immaterial identitari de la població. 

 

En darrer terme cal especificar que alguns dels elements que en un principi 

s’havien incorporat al llistat, finalment han estat descartats tant per la seva poca 

rellevància i entitat com per la seva ubicació geogràfica, al demostrar-se que no 

estaven emplaçats dins del terme municipal d’Ullastrell. 
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Fig. 1. Mapa topogràfic d’Ullastrell, Institut Cartogràfic de Catalunya, E: 1/ 50000. 

5. MARC TERRITORIAL 

 

5.1. Marc geogràfic i geològic 

 

El municipi d’Ullastrell s’ubica a la banda de ponent de la comarca del Vallès 

Occidental, just al límit amb el Baix Llobregat. El seu terme compta amb una 

extensió de 7,22 km2 i limita al nord amb el municipi de Viladecavalls, per la riera 

de Gaià, i amb una part de Terrassa, pel torrent Fondo.A l’est limita amb el 

municipi de Rubí, al sud amb Castellbisbal i a l’oest amb Abrera, que forma part de 

la comarca del Baix Llobregat. Per la banda d’Abrera, el terme d’Ullastrell es 

prolonga en una llengua de terra que arriba fins a la riera del Morral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terme comprèn el poble d’Ullastrell (nucli urbà) i les urbanitzacions de cal Jep 

(enganxada al nucli urbà per la banda sud-est), ca n'Amat i can Cabassa. La 

principal via d’accés al municipi és la carretera BV-1203, que neix al cim del turó 

de la Creu dels Tres Batlles, on coincideixen els termes municipals d’Ullastrell, 

Terrassa i Rubí. Alhora, aquest turó és travessat per la carretera C-243c que 
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comunica les poblacions de Terrassa i Martorell. Per la banda de ponent, la 

carretera BV-1202 enllaça el nucli urbà d’Ullastrell amb Santa Maria de Vilalba 

(agregat d’Abrera, conegut també pel Suro), fins a connectar amb la carretera que 

va d’Olesa de Montserrat a Martorell, vorejant el riu Llobregat. Cal indicar també 

que el municipi es troba a tocar les principals autopistes (C-58, C-16) i carreteres, 

els ferrocarrils de la Generalitat i Renfe (Terrassa) i els aeroports del Prat i 

Sabadell. Alhora, cal indicar que Ullastrell també compta amb un heliport dins del 

seu terme. 

 

Dins del terme municipal d’Ullastrell, l’ondulació del terreny fa que les terres de 

conreu tinguin molts desnivells, amb pendents que arriben fins a les fondalades de 

la riera de Gaià (al nord del terme), que s’aprofiten per al conreu de la vinya i dels 

arbres fruiters. L’orografia del municipi és força característica i gaudeix d’una vista 

panoràmica privilegiada de les muntanyes, pobles i masies de la rodalia, destacant 

la gran balconada panoràmica orientada a les muntanyes de Montserrat i Sant 

Llorenç del Munt. De fet, bona part del municipi d’Ullastrell està format per un 

seguit de turons de relleu suau, que han condicionat la disposició urbana de la 

població. El nucli urbà està format per tres barris units per la carretera BV-1203: el 

Sardà (a l’entrada al poble venint de Terrassa), la Serra (on es concentra un gran 

nombre de població i s’hi ubica l’eix comercial) i can Gras (al sud-oest del nucli 

urbà). Entre els barris del Sardà i la Serra destaca el turó del Rector(342 m), als 

peus del qual s’ubica l’església parroquial de Santa Maria. De la Serra destaquen 

dos turons més, el de la Bonavista (321 m) i el turó de ca la Carme (307 m). 

 

El municipi queda englobat dins de la Depressió Prelitoral. Aquesta depressió es 

més abrupta i menys fèrtil a l’àrea del riu Llobregat,convertint-se en una fossa 

tectònica encaixada entre una gran falla situada al nord, la qual passa per Olesa i 

Esparreguera, i una altra que voreja la serralada Litoral i segueix el curs de l’Anoia 

i la riera de Rubí. El Llobregat marxa perpendicularment a aquests conjunts, 

rebaixant les terres que uneixen el Vallès i el Penedès, al mateix temps que forma 

una plana al·luvial relativament àmplia. 
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Geològicament, el municipi es situa en el sector central de la conca neògena del 

Vallès-Penedès, en el segment corresponent al Vallès Occidental. Aquesta conca 

es troba limitada per falles normals d’orientació ENE-WSW,essent el salt de les 

septentrionals (fins a 2.500 - 3.000 m) més gran que el de les meridionals. Les 

diferents successions es van anar dipositant al peu dels relleus de la serralada 

Prelitoral, constituint un marge de conca durant tot el Miocè, sota l’acció d’un 

ventall al·luvial d’elevada eficàcia i amb una conca de drenatge extensa, fets 

confirmats per la varietat de litologies dels palets, còdols i blocs, i pel radi 

d’expansió màxima estimat (uns 16km). En aquest sistema va tenir lloc la 

sedimentació de conglomerats, gresos i lutites, la proporció dels quals variava des 

de les zones proximals (amb dipòsits més grollers i poc organitzats) a les mitjanes 

i distals, on els gresos i lutites incrementen la seva presència i mostren una 

organització seqüencial més evident. Ocasionalment també es van desenvolupar 

àrees lacustres i palustres terrígenes, en les que es van dipositar argiles grises. 

 

Hidrogràficament, el terme és tributari del riu Llobregat i alhora està regat per uns 

quants torrents: el torrent de can Cintet (antigament conegut com el torrent de can 

Rodó), que desemboca a la riera de Gaià, els torrents de ca n'Ametller i de Salzes, 

que junts formen la riera de Salzes, i el torrent Fondo, entre els que ja s’han 

comentat anteriorment. 

 

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

abundància de boscos de pi blanc i d’alzines, amb alguns exemplars de roure i 

ullastres. Si ens fixem en la figura 2, observem a l’esquerra la distribució de la 

superfície arbrada comarcal, ocupada per les diferents espècies. La superfície 

corresponent a cada espècie s'ha determinat a partir del nombre d'estacions on 

l'espècie és dominant. En canvi, a la dreta observem el nombre de peus(en 

milers)de les diferents espècies. Les existències s'han determinat a partir de totes 

les estacions on és present l'espècie: 
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5.2. Població i activitat econòmica 

 

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

Pere III el Cerimoniós, datat el 1359, on consta que la parròquia de Santa Maria 

d'Ullastrell tenia 19 focs d'església. En època moderna, dins del fogatge de l'any 

1553, el nombre de llars que apareixen referenciades al municipi és de nou. A 

principis del segle XVIII els recomptes i censos augmenten, quedant reflectits en la 

següent taula que mostra l’evolució demogràfica de la població. La taula ha estat 

elaborada a partir de les dades extretes del cens de població (1717-1981) i del 

padró municipal (1990-2011), mitjançant les informacions publicades a l’Idescat, al 

Centre d’Estudis Demogràfics (CED) i al Municat de la Generalitat de Catalunya: 

 

 

ANY 1717 1787 1818 1857 1860 1877 1887 

Nº HAB. 55 79 212 575 606 623 728 

 

ANY 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 

Nº HAB. 641 648 755 746 729 715 639 

 

 

Fig. 2: Flora arbòria del Vallès Occidental (S.I.G. del departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya) 
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ANY 1970 1981 1990 1992 1994 1996 1998 

Nº HAB. 668 759 929 947 964 961 1021 

 

ANY 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Nº HAB. 1114 1230 1405 1529 1761 1892 1981 

 

Veient les dades aportades queda clar que el significatiu augment de població no 

s’inicia fins a principis del segle XIX, consolidant-se a mitjans de la centúria 

gràcies a l’explotació de les vinyes i la valorització del món del vi català. Al llarg de 

la seva història, Ullastrell ha estat un poble eminentment agrícola, amb la població 

estructurada en masos dispersos que centraven la seva activitat en l’agricultura, 

fins pràcticament el darrer quart del segle XX. 

 

A principis del segle XX, l’aparició del cultiu d'arbres fruiters combinat amb el 

conreu de cereals i la vinya fa que l’agricultura continuï essent la principal activitat 

econòmica del municipi. Durant diverses dècades, la població va creixent 

sostingudament amb certs alts i baixos, però mantenint-se dins les mateixes xifres. 

Finalment, amb l'expansió econòmica dels anys seixanta,les terres es van deixant 

de treballar de mica en mica, passant-se al sector industrial i de serveis d’altres 

poblacions veïnes. Amb el canvi de segle, la població agrícola d'Ullastrell centra la 

seva activitat en els cultius de fruita i en productes de regadiu. 

 

A mode d’exemple, adjuntem la taula que publica l’Idescat amb les terres llaurades 

a Ullastrell per tipus de conreu, en hectàrees, corresponents a l’any 2009: 

 

 Ullastrell Vallès Occidental Catalunya 

Herbacis 26 4.541 511.150 

Fruiters 33 194 110.819 

Olivera 11 209 101.236 

Vinya 0 30 61.391 

Altres 0 7 7.829 

TOTAL 70 4.981 792.425 
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5.3. Síntesi històrica 

 

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

arqueològiques documentades als jaciments existents. En tot cas, les més 

antigues són les del jaciment paleontològic de ca n’Amat, i la seva cronologia ens 

remet fins a uns 18 milions d’anys aproximadament. Des de la perspectiva de 

l’activitat humana destaquen les restes ibèriques i romanes del jaciment del turó 

de can Rodó, que confirmen la continuïtat del poblament a la zona entre els segles 

II a.C. i II d.C. I alhora, la documentació d’un anell de bronze adscrit al període 

visigot, el prolonga fins als segles IV i V d.C. 

 

Durant bona part de l'època medieval, la parròquia de Santa Maria d'Ullastrell i el 

seu terme van pertànyer al monestir de Sant Llorenç del Munt. Juntament amb les 

castlanies de Matadepera i els “Moros” del terme de Terrassa, la castlania 

d’Ullastrell era una de les principals de Sant Llorenç. Durant la primera meitat del 

segle XI, la comtessa Ermessenda de Barcelona va fer donació a l’abadia de Sant 

Llorenç de l’església de Santa Maria d’Ullastrell, juntament amb la seva feligresia 

(1049). L’any 1059 hi ha notícia que el castell d’Ullastrell “fou infeudat per la casa 

de Barcelona a Bernat Amat de Claramunt, per tal de defensar-lo dels enemics” 

(Solà, 1964: 20). De l’any 1065 data la donació efectuada per Bofill Sanlà a favor 

de la seva esposa Guisla, en la que li deixa entre d’altres possessions, uns masos 

al terme d’Ullastrell.  

 

I, posteriorment, “el 1186 la castlania d’Ullastrell és hipotecada per un deute de 28 

meravedisos d’or que el seu propietari Bernat de Falchs fa a l’abat Llorenç. I 

finalment el 1200 un tal Guillem d’Avinyó defineix a favor del monestir l’esmentada 

castlania per la quantitat de 10 meravedisos d’or” (Solà, 1964: 20). 
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En aquesta època, la població s'estructurava en masos dispersos que centraven la 

seva activitat social a l'església parroquial. Algunes de les masies més 

emblemàtiques del municipi es documenten ja en aquesta època, com per 

exemple ca n’Amat o can Rodó. En el fogatge de Pere III el Cerimoniós, datat el 

1359,consta que la parròquia de Santa Maria d'Ullastrell tenia 19 focs d'església. 

 

En època moderna, dins del fogatge de l'any 1553, el nombre de llars que 

apareixen referenciades al municipi és de nou. La jurisdicció del terme havia estat 

dels marquesos de Castellbell i el nomenament del rector de la parròquia era fet 

per provisió reial i del prior de Sant Pau del Camp, de Barcelona. Gràcies a 

l’existència d’un capbreu del Marquès de Castellbell de finals del segle XVI, 

coneixem els béns que aquest tenia dins del terme de la parròquia d’Ullastrell. Hi 

figuren tant els masos que han arribat fins als nostres dies com els desapareguts, 

així com d’altres que actualment pertanyen als pobles veïns, i que en conjunt 

formaven part de la parròquia de Santa Maria. 

 

Tot i l’escassetat de dades disponibles, sembla ser que la població s’anà formant 

en primer lloc al voltant de la primitiva església de Santa Maria, ubicada a la banda 

de llevant del turó del Rector. Alhora, la població també s’extengué formant el barri 

Foto 1. Pergamí datat l’any 1065, en el que 
apareix el nom d’Ullastrell (cedit per la Biblioteca 
de Catalunya) 
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del Sardà (a l’extrem de llevant del casc urbà) i el barri de can Gras (a l'extrem 

sud-oest de l’actual nucli urbà). Aquest barri es va anar formant a redós de l’antic 

mas Miquel (a partir del segle XVII conegut com can Gras), el qual tenia una 

ermita pròpia, la capella dedicada a Sant Miquel. Les primeres mencions a 

l’església són del segle XIV i sabem que fou enderrocada a mitjans del segle XIX, 

aprofitant els seus materials per a la reconstrucció de l’església parroquial (1866). 

En darrer terme s’acabà formant el barri de la Serra, actual eix comercial del 

municipi. Cronològicament, no serà fins a mitjans del segle XIX que la formació 

urbana del poble quedarà consolidada. 

 

Ullastrell ha estat un poble eminentment agrícola fins pràcticament el darrer quart 

del segle XX. L'agricultura local es centrava sobretot en el cultiu de la vinya, 

sobretot durant el segle XIX. Aquests conreus van portar als pagesos del poble a 

arrabassar vinyes en terres d’algunes poblacions veïnes com Abrera, 

Castellbisbal, Viladecavalls, Rubí o Terrassa. En aquesta època, alguns 

propietaris del poble es dedicaven a l’exportació de vi, com per exemple uns dels 

descendents de la masia de can Rodó, Miquel Rodó Amat. Fou un dels grans 

productors de vi del país, obtenint fins i tot una medalla de plata en l'Exposició 

Universal de Barcelona de l’any 1888. També tenim notícia que en aquesta època 

hi havia una fàbrica d’aiguardent (fassina) al municipi. Finalment, tot i la crisi de 

finals del segle XIX produïda per la fil·loxera, l'agricultura i especialment el conreu 

de la vinya va continuar sent la base econòmica d'Ullastrell. 

 

A principis del segle XX va aparèixer el cultiu d'arbres fruiters, mantenint-se alhora 

el conreu de cereals, les oliveres i la vinya, la qual va tenir una gran revifada a 

principis de la dècada dels anys trenta, fent d'Ullastrell un dels principals 

productors de vins de Catalunya de l’època. Després de la Guerra Civil, els 

productors de vi van constituir la Bodega cooperativa (1939), que en origen 

centralitzava bona part de la producció i dels serveis agraris del municipi, i que 

continua en funcionament en l’actualitat. Cap a mitjans de segle, l'expansió 

econòmica viscuda als anys seixanta va fer que progressivament la pagesia 
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abandonés la seva activitat per anar a treballar al sector industrial i de serveis 

d’altres poblacions veïnes. A finals de la dècada van començar a aparèixer les 

urbanitzacions de ca n'Amat, amb una segona fase d’ampliació executada 

recentment, i la de cal Jep, integrada amb el nucli urbà des de l’any 1979. 

 

A nivell social, amb l'aprovació de la llei Moyano a mitjans del segle XIX, el ple 

municipal va aprovar la creació d’una escola pública. La primera escola de nois i 

de noies d’Ullastrell es posà en funcionament als anys cinquanta del segle XIX. Al 

darrer terç segle XIX, el municipi comptava amb locals d'esbarjo o de ball 

gestionats per les entitats culturals i socials del poble. La Cooperativa Ullastrense 

tenia la seva seu al Serralet, el qual va estar actiu fins a principis de la segona 

República. El Sindicato Agrícola tenia la seva seu al Casino, fou dissolt a la 

dècada dels setanta i l’edifici enderrocat a finals dels anys vuitanta del segle 

passat. A principis del segle XX,destaca la Cooperativa Sindicat Agrícola "El 

Progrés", fundada l’any 1929 i clausurada després de la Guerra Civil, tot i que 

l'edifici va convertir-se en el teatre i cinema locals fins a finals del segle XX. 

 

Un altre servei fonamental per al municipi fou l'arribada de l'electricitat, promoguda 

per la “Asociación la Electrica de Ullastrell”, constituïda l’any 1915 i dissolta 

després de la guerra. La xarxa elèctrica i l’enllumenat públic foren inaugurats 

durant la Festa Major de l’any 1918. Posteriorment, l’any 1929 es va construir un 

nou edifici per acollir les noves escoles municipals i també la nova casa 

consistorial, dissenyada per l’arquitecte noucentista Josep Domènech i Mansana.  

 

Durant els anys de transició, a la segona meitat dels setanta, es va organitzar el 

Centre de Joventut. Aquesta institució juvenil va centralitzar l'organització de bona 

part de les activitats culturals municipals fins a finals de segle. Una de les 

principals activitats fou l’edició de la revista Ullastrell Ressò Local, elaborada del 

1977 al 2006.Finalment, la construcció del Casal Cultural d'Ullastrell, inaugurat al 

1990, ha centrat tota l'activitat cultural i social del poble fins al dia d'avui. 
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5.4. Escut i toponímia 

 

L’escut d’Ullastrell no està normalitzat i per tant, no és oficial. Tot i això, en 

l’actualitat s’utilitza el model d’escut que es reprodueix a continuació. Consisteix en 

un ull central emmarcat per dues branques d’olivera unides per un llaç inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i això, l’escut emprat al segle XVIII és una mica diferent. Es tracta d’un escut 

“d’or, un ull de gules amb el blanc d’argent i la nineta de sabre. Per timbre una 

corona mural de poble” (Cahner, 1985: 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El topònim del municipi prové de les denominacions medievals d’Uliastrello (1049) 

o Ullastrelo(1205), de les que deriva el nom actual i oficial de la població. Durant 

força temps també s’havia emprat la grafia Ustrell, contracció popular del nom 

autèntic. Tot indica que el nom del municipi és degut al gran nombre d’oliveres 

bordes (ullastres) que es criaven pel terme municipal. Malgrat això, alguna de les 

Fig. 3. Escut d’Ullastrell no 
oficial. Extret de 
http://www.ullastrell.cat/ 

Fig. 4. Escut d’Ullastrell del 
segle XVIII. Extret de 
http://www.enciclopedia.cat/ 
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fonts consultades també relaciona el nom del poble amb la presència de les mines 

de carbó de pedra (hulla) al municipi (Fusalba, 1982: 33). 

 

 

 

6. EL PATRIMONI D’ULLASTRELL 

 

6.1. El patrimoni d’Ullastrell 

 

A continuació presentem tres llistats on es detallen els elements inventariats. En 

primer lloc, els llistats han estat endreçats en base a la numeració atorgada per la 

base de dades de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. En 

segon terme, en base a l’ordre alfabètic i per últim, ordenades segons la seva 

tipologia. 
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6.1.1. Llistat per numeració 

CODI ÀMBIT TIPOLOGIA Nº FITXA DENOMINACIÓ 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 1 Santa Maria d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 2 Campanar de l’església de Santa Maria d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 3 Ajuntament d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 4 Ca n’Amat 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 5 Can Palet dels Masovers 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 6 Can Rodó 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 7 Cal Jaume Font 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 8 Cal Cintet 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 9 Torre del Rodó 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 10 Can Font 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 11 Cal Mus 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 12 Cal Janpau 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 13 Cal Metge 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 14 Cal Mariano Prats 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 15 Cal Ros 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 16 Cal Cristí 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 17 Antiga païsa de cal Leandre 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 18 Cal Tio 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 19 Celler vitícola d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 20 Cooperativa Sindicat Agrícola del Progrés 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 21 Can Torretas 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 22 Cementiri d’Ullastrell 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 23 Font del Comú 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 24 Capelleta del beat Pere de Luxemburg 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 25 Font del Padró 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 26 Forn de pa del forn Anglada / Cal Forner 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 27 Forn de pa del forn Josep Puig / Cal Correu 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 28 Font de can Font 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 29 Forn de can Font 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 30 Ca n’Amat 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 31 Can Palet / Can Palet dels Masovers 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 32 Turó de can Rodó 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció 33 Col·lecció de materials del jaciment del Turó de can Rodó 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 34 Fossa del camí de la Font 
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1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 35 Fossa del camí de les Monges 1 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 36 Fossa del camí de les Monges 2 
2.2 Patrimoni moble Objecte 37 Materials del jaciment paleontològic de ca n’Amat 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 38 Jaciment paleontològic de ca n’Amat 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 39 Fita de terme del camí de can Costa 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 40 Pont del Masover 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 41 Pont de can Palet 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 42 Bassa de cal Tio 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 43 Mines de carbó de can Cabassa 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 44 Plafó de la façana de la rectoria 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 45 Plafó del pati de la Rectoria 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 46 Mosaic del centenari del campanar 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 47 Plafó de la façana de can Costa 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 48 Plafó de Sant Pompeu 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 49 La Mola 
2.2 Patrimoni moble Objecte 50 Relíquia del beat Pere de Luxemburg 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 51 Premsa de vi del cal Farràs 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 52 Premsa de vi de cal Bosa 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 53 Barraques de cal Tio 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 54 Arxiu Municipal 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 55 Arxiu Històric Parroquial 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 56 Fons documental de l’Arxiu Comarcal Vallès Occidental 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 57 Pergamí del segle XI 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 58 Pergamí del segle XIV 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció 59 Col·lecció de cal Taiet 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 60 Goigs en honor del beat Pere de Luxemburg 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 61 Goigs en lloança de Santa Maria Assumpta 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 62 Goigs a la Mare de Déu de Montserrat 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 63 Serralavella 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 64 Cançó de la Serralavella 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 65 Ullastrell 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 66 Cuplet de la Tupinada de Rellinars 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 67 Costum de les parteres d’Ullastrell 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 68 Llegenda de la Serra de Cantallops 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 69 Refrany 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 70 Refrany 1 
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4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 71 Refrany 2 
4.3 Patrimoni immoble Edifici 72 Cal Sardà 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 73 Festa Major d’Ullastrell 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 74 Cursa del Bolet 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 75 Mostra de Teatre d’Ullastrell 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 76 Corpus 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 77 Vi Vinya Vella 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 78 Mató d’Ullastrell 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 79 Formatge cendrat 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 80 Xaumets 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 81 Rotllo de campanes 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 82 Camiseta de l’hereu 
2.2 Patrimoni moble Objecte 83 Gegants i capgrossos d’Ullastrell 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 84 Paratge de la font del Xesc 
1.1 Patrimoni immoble Edificis 85 Edifici de la font del Cristí 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 86 Dipòsit de l’hort de cal Mariano Prats 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 87 El Bolet 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 88 Turó del Rector 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 89 Pont del Bolet 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 90 Mirador del Turó de can Palet 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 91 Mirador de la plaça dels Quatre Vents 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 92 Turó del Masvalls 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 93 Torre del Turó del Masvalls 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 94 Plataners de la carretera 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 95 La Roureda 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 96 Bosc de can Font 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 97 Bosc de can Rodó 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 98 Bosc del Pi Llarg 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 99 Barranc de la Riba de la Llonga 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 100 Lledoner de can Palet 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 101 Alzina del torrent del Bolet 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 102 Alzina de ca n’Amat 
3.1 Patrimoni documental Fons d’imatges 103 Arxiu Històric Fotogràfic 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció 104 Col·lecció d’estris del vi del carrer Ridameya 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 105 Pou del torrent del Comú 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 106 Cobert de can Costa 
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1.1 Patrimoni immoble Edifici 107 Cal Jep 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 108 Barraca prop del camí Ral 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 109 Barraca de cal Jaume Font 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 110 Barraca de les Monges 1 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 111 Barraca de les Monges 2 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 112 Olivera del turó de can Palet 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 113 Barraca del Comú 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 114 Camí rural d’Ullastrell a Viladecavalls 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 115 Camí Ral de Castellbisbal a Olesa de Montserrat 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 116 Camí rural d’Ullastrell a Olesa de Montserrat 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 117 Camí rural d’Ullastrell a Santa Maria de Vilalba 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 118 Camí rural d’Ullastrell a Martorell 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 119 Camí rural de can Palet 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 120 Camí rural de ca n’Ametller 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 121 Camí rural de les Perdius 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 122 Camí rural de les Torrasses 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 123 Camí rural de Circumval·lació 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 124 Camí forestal de la Roureda 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 125 Ruta de can Font 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 126 Camí de la Costa del Bisbe 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 127 Camí vell d’Ullastrell a Terrassa 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 128 Camí de Sant Jaume 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 129 Fons documental de la masia de can Rodó 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 130 Camí forestal de can Palet 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 131 Caramelles d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 132 Rectoria 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 133 Torre del Palanca 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 134 Pi de la Torre del Palanca 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 135 Bosc dels Obrics 
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6.1.2. Llistat alfabètic 

CODI ÀMBIT TIPOLOGIA Nº FITXA DENOMINACIÓ 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 3 Ajuntament d’Ullastrell 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 102 Alzina de ca n’Amat 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 101 Alzina del torrent del Bolet 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 17 Antiga païsa de cal Leandre 
3.1 Patrimoni documental Fons d’imatges 103 Arxiu Històric Fotogràfic 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 55 Arxiu Històric Parroquial 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 54 Arxiu Municipal 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 109 Barraca de can Jaume Font 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 110 Barraca de les Monges 1 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 111 Barraca de les Monges 2 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 113 Barraca del Comú 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 108 Barraca prop del camí Ral 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 99 Barranc de la Riba de la Llonga 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 53 Barraques de cal Tio 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 42 Bassa de cal Tio 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 96 Bosc de can Font 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 97 Bosc de can Rodó 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 98 Bosc del Pi Llarg 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 135 Bosc dels Obrics 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 8 Cal Cintet 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 16 Cal Cristí 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 12 Cal Janpau 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 7 Cal Jaume Font 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 107 Cal Jep 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 14 Cal Mariano Prats 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 13 Cal Metge 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 11 Cal Mus 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 15 Cal Ros 
4.3 Patrimoni immoble Edifici 72 Cal Sardà 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 18 Cal Tio 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 126 Camí de la Costa del Bisbe 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 128 Camí de Sant Jaume 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 130 Camí forestal de can Palet 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 124 Camí forestal de la Roureda 
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1.5 Patrimoni immoble Obra civil 115 Camí Ral de Castellbisbal a Olesa de Montserrat 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 120 Camí rural de ca n’Ametller 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 119 Camí rural de can Palet 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 123 Camí rural de Circumval·lació 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 121 Camí rural de les Perdius 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 122 Camí rural de les Torrasses 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 118 Camí rural d’Ullastrell a Martorell 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 116 Camí rural d’Ullastrell a Olesa de Montserrat 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 117 Camí rural d’Ullastrell a Santa Maria de Vilalba 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 114 Camí rural d’Ullastrell a Viladecavalls 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 127 Camí vell d’Ullastrell a Terrassa 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 82 Camiseta de l’hereu 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 2 Campanar de l’església de Santa Maria d’Ullastrell 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 30 Ca n’Amat 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 4 Ca n’Amat 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 10 Can Font 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 31 Can Palet / Can Palet dels Masovers 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 5 Can Palet dels Masovers 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 6 Can Rodó 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 21 Can Torretas 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 64 Cançó de la Serralavella 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 24 Capelleta del beat Pere de Luxemburg 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 131 Caramelles d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 19 Celler vitícola d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 22 Cementiri d’Ullastrell 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 106 Cobert de can Costa 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció 59 Col·lecció de cal Taiet 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció 33 Col·lecció de materials del jaciment del Turó de can Rodó 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció 104 Col·lecció d’estris del vi del carrer Ridameya 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 20 Cooperativa Sindicat Agrícola del Progrés 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 76 Corpus 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 67 Costum de les parteres d’Ullastrell 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 66 Cuplet de la Tupinada de Rellinars 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 74 Cursa del Bolet 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 86 Dipòsit de l’hort de cal Mariano Prats 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 85 Edifici de la font del Cristí 
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5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 87 El Bolet 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 73 Festa Major d’Ullastrell 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 39 Fita de terme del camí de can Costa 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 129 Fons documental de la masia de can Rodó 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 56 Fons documental de l’Arxiu Comarcal Vallès Occidental 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 28 Font de can Font 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 23 Font del Comú 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 25 Font del Padró 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 79 Formatge cendrat 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 29 Forn de can Font 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 26 Forn de pa del forn Anglada / Cal Forner 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 27 Forn de pa del forn Josep Puig / Cal Correu 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 35 Fossa del camí de les Monges 1 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 36 Fossa del camí de les Monges 2 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 34 Fossa del camí de la Font 
2.2 Patrimoni moble Objecte 83 Gegants i capgrossos d’Ullastrell 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 62 Goigs a la Mare de Déu de Montserrat 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 60 Goigs en honor del beat Pere de Luxemburg 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 61 Goigs en lloança de Santa Maria Assumpta 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 38 Jaciment paleontològic de ca n’Amat 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 49 La Mola 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 95 La Roureda 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 100 Lledoner de can Palet 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 68 Llegenda de la Serra de Cantallops 
2.2 Patrimoni moble Objecte 37 Materials del jaciment paleontològic de ca n’Amat 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 78 Mató d’Ullastrell 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 43 Mines de carbó de can Cabassa 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 91 Mirador de la plaça dels Quatre Vents 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 90 Mirador del Turó de can Palet 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 46 Mosaic del centenari del campanar 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 75 Mostra de Teatre d’Ullastrell 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 112 Olivera del turó de can Palet 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 84 Paratge de la font del Xesc 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 57 Pergamí del segle XI 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 58 Pergamí del segle XIV 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 134 Pi de la Torre del Palanca 
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2.1 Patrimoni moble Element urbà 47 Plafó de la façana de can Costa 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 44 Plafó de la façana de la rectoria 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 48 Plafó de Sant Pompeu 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 45 Plafó del pati de la Rectoria 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 94 Plataners de la carretera 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 41 Pont de can Palet 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 89 Pont del Bolet 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 40 Pont del Masover 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 105 Pou del torrent del Comú 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 51 Premsa de vi de cal Farràs 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 52 Premsa de vi de cal Bosa 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 132 Rectoria 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 69 Refrany 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 70 Refrany 1 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 71 Refrany 2 
2.2 Patrimoni moble Objecte 50 Relíquia del beat Pere de Luxemburg 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 81 Rotllo de campanes 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 125 Ruta de can Font 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 1 Santa Maria d’Ullastrell 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 63 Serralavella 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 133 Torre del Palanca 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 9 Torre del Rodó 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 93 Torre del Turó del Masvalls 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 32 Turó de can Rodó 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 92 Turó del Masvalls 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 88 Turó del Rector 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 65 Ullastrell 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 77 Vi Vinya Vella 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 80 Xaumets 
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6.1.3. Llistat per tipologia 

CODI ÀMBIT TIPOLOGIA Nº FITXA DENOMINACIÓ 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 1 Santa Maria d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 2 Campanar de l’església de Santa Maria d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 3 Ajuntament d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 4 Ca n’Amat 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 5 Can Palet dels Masovers 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 6 Can Rodó 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 7 Cal Jaume Font 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 8 Cal Cintet 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 9 Torre del Rodó 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 10 Can Font 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 11 Cal Mus 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 12 Cal Janpau 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 13 Cal Metge 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 14 Cal Mariano Prats 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 15 Cal Ros 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 16 Cal Cristí 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 17 Antiga païsa de cal Leandre 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 18 Cal Tio 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 19 Celler vitícola d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 20 Cooperativa Sindicat Agrícola del Progrés 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 21 Can Torretas 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 22 Cementiri d’Ullastrell 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 53 Barraques de cal Tio 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 72 Cal Sardà 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 85 Edifici de la font del Cristí 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 93 Torre del Turó del Masvalls 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 107 Cal Jep 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 108 Barraca prop del camí Ral 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 109 Barraca de can Jaume Font 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 110 Barraca de les Monges 1 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 111 Barraca de les Monges 2 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell 

34 
 

1.1 Patrimoni immoble Edifici 113 Barraca del Comú 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 132 Rectoria 
1.1 Patrimoni immoble Edifici 133 Torre del Palanca 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 23 Font del Comú 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 24 Capelleta del beat Pere de Luxemburg 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 25 Font del Padró 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 26 Forn de pa del forn Anglada / Cal Forner 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 27 Forn de pa del forn Josep Puig / Cal Correu 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 28 Font de can Font 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 39 Fita de terme del camí de can Costa 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 42 Bassa de cal Tio 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 86 Dipòsit de l’hort de cal Mariano Prats 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 105 Pou del torrent del Comú 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 106 Cobert de can Costa 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 29 Forn de can Font 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 30 Ca n’Amat 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 31 Can Palet / Can Palet dels Masovers 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 32 Turó de can Rodó 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 34 Fossa del camí de la Font 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 35 Fossa del camí de les Monges 1 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment arqueològic 36 Fossa del camí de les Monges 2 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 40 Pont del Masover 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 41 Pont de can Palet 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 43 Mines de carbó de can Cabassa 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 89 Pont del Bolet 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 114 Camí rural d’Ullastrell a Viladecavalls 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 115 Camí Ral de Castellbisbal a Olesa de Montserrat 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 116 Camí rural d’Ullastrell a Olesa de Montserrat 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 117 Camí rural d’Ullastrell a Santa Maria de Vilalba 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 118 Camí rural d’Ullastrell a Martorell 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 119 Camí rural de can Palet 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 120 Camí rural de ca n’Ametller 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 121 Camí rural de les Perdius 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 122 Camí rural de les Torrasses 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 123 Camí rural de Circumval·lació 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 124 Camí forestal de la Roureda 
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1.5 Patrimoni immoble Obra civil 125 Ruta de can Font 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 126 Camí de la Costa del Bisbe 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 127 Camí vell d’Ullastrell a Terrassa 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 128 Camí de Sant Jaume 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil 130 Camí forestal de can Palet 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 44 Plafó de la façana de la rectoria 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 45 Plafó del pati de la Rectoria 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 46 Mosaic del centenari del campanar 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 47 Plafó de la façana de can Costa 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 48 Plafó de Sant Pompeu 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 49 La Mola 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 51 Premsa de vi de cal Farràs 
2.1 Patrimoni moble Element urbà 52 Premsa de vi de cal Bosa 
2.2 Patrimoni moble Objecte 37 Materials del jaciment paleontològic de ca n’Amat 
2.2 Patrimoni moble Objecte 50 Relíquia del beat Pere de Luxemburg 
2.2 Patrimoni moble Objecte 83 Gegants i capgrossos d’Ullastrell 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció 33 Col·lecció de materials del jaciment del Turó de can Rodó 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció 59 Col·lecció de cal Taiet 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció 104 Col·lecció d’estris del vi del carrer Ridameya 
3.1 Patrimoni documental Fons d’imatges 103 Arxiu Històric Fotogràfic 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 54 Arxiu Municipal 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 55 Arxiu Històric Parroquial 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 56 Fons documental de l’Arxiu Comarcal Vallès Occidental 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 57 Pergamí del segle XI 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 58 Pergamí del segle XIV 
3.2 Patrimoni documental Fons documental 129 Fons documental de la masia de can Rodó 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 63 Serralavella 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 73 Festa Major d’Ullastrell 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 74 Cursa del Bolet 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 75 Mostra de Teatre d’Ullastrell 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 76 Corpus 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva 131 Caramelles d’Ullastrell 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 77 Vi Vinya Vella 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 78 Mató d’Ullastrell 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 79 Formatge cendrat 
4.2 Patrimoni immaterial Tècnica artesanal 80 Xaumets 
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4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 65 Ullastrell 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 67 Costum de les parteres d’Ullastrell 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 68 Llegenda de la Serra de Cantallops 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 69 Refrany 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 70 Refrany 1 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 71 Refrany 2 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 81 Rotllo de campanes 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 82 Camiseta de l’hereu 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 60 Goigs en honor del beat Pere de Luxemburg 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 61 Goigs en lloança de Santa Maria Assumpta 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 62 Goigs a la Mare de Déu de Montserrat 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 64 Cançó de la Serralavella 
4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 66 Cuplet de la Tupinada de Rellinars 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 38 Jaciment paleontològic de ca n’Amat 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 84 Paratge de la font del Xesc 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 87 El Bolet 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 88 Turó del Rector 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 90 Mirador del Turó de can Palet 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 91 Mirador de la plaça dels Quatre Vents 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 92 Turó del Masvalls 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 94 Plataners de la carretera 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 95 La Roureda 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 96 Bosc de can Font 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 97 Bosc de can Rodó 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 98 Bosc del Pi Llarg 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 99 Barranc de la Riba de la Llonga 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 135 Bosc dels Obrics 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 100 Lledoner de can Palet 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 101 Alzina del torrent del Bolet 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 102 Alzina de ca n’Amat 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 112 Olivera del turó de can Palet 
5.2 Patrimoni natural Espècimen botànic 134 Pi de la Torre del Palanca 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell 

37 
 

6.2. Anàlisi de la informació recollida 

 

En aquest apartat s’exposaran, mitjançant algunes gràfiques, les xifres 

estadístiques elaborades a partir de les dades recollides al Mapa del Patrimoni 

Cultural d’Ullastrell, atenent els camps referents a tipologia (general i específica), 

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

doncs mitjançant aquest estudi es vol obtenir una radiografia del patrimoni local 

del municipi, per així poder estudiar-lo i gestionar-lo. 

 

6.2.1. Tipologies generals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar en la gràfica, més de la meitat del patrimoni inventariat (un 

53%) es correspon amb el patrimoni immoble, el qual compta amb 72 elements 

dels 135 que integren el total de l’inventari. En segon lloc destaca el patrimoni 

immaterial, amb 23 elements i el 18% del total. La tercera posició és pel patrimoni 

natural, amb 19 elements i el 13% del percentatge, i en quart lloc hi ha el patrimoni 

moble, amb 14 elements i l’11% del total. En darrer terme trobem el patrimoni 

documental, amb només 7 elements i el 5% del percentatge total. 

 

Fig. 5. Tipologies generals del patrimoni cultural d’Ullastrell
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6.2.2. Tipologies específiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins de les tipologies específiques en les que s’organitza el patrimoni cultural del 

municipi destaquen els edificis (24%), l’obra civil (15%) i les zones d’interès natural 

(10%). El percentatge tant elevat dels edificis es correspon sobretot amb masies, 

cases urbanes i barraques, mentre que l’obra civil es correspon sobretot amb el 

gran nombre de camins rurals inventariats al municipi. Alhora, cal ressaltar que 

dos d’aquests tres grups formen part del patrimoni immoble de la zona, ressaltant 

la seva importància si tenim en compte que configura més de la meitat del 

patrimoni cultural d’Ullastrell.  

 

De la resta de tipologies específiques cal ressaltar els elements arquitectònics, 

amb un 8% del total, i els elements que conformen la tradició oral, amb un 7%. La 

resta de les tipologies oscil·la entre un 5% (els jaciments o els fons documentals) i 

un 1% del percentatge total. 

 

 

 

Fig. 6. Tipologies específiques del patrimoni cultural d’Ullastrell
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6.2.3. Patrimoni immoble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que la categoria més nombrosa es correspon amb els edificis, amb un total de 34 

elements i un 45% del percentatge total. Dins d’aquesta categoria, el subgrup més 

nombrós fa referència a les masies disseminades pel terme, tot i que els edificis 

urbans pràcticament les igualen. La segona categoria més nombrosa correspon a 

l’obra civil, amb 20 elements inventariats i un 29% del total. Aquest grup és 

especialment nombrós donada la inclusió d’un gran nombre de camins rurals i 

pistes forestals que ja recollia prèviament el Consell Comarcal del Vallès 

Occidental. Seguidament es pot apreciar que hi ha un total d’11 elements 

arquitectònics (un 16% del total), configurats bàsicament per fonts, els dos forns 

de pa de la població i altres estructures productives com un pou, una bassa i un 

dipòsit. En darrer terme es troben els jaciments arqueològics, amb un total de 7 

elements inventariats i el 10%. Al marge dels tres jaciments que la Generalitat de 

Catalunya ja tenia inventariats, cal afegir la detecció de tres fosses republicanes 

de la Guerra Civil i un forn de cronologia moderna en força mal estat de 

conservació.  

Fig. 7. Elements que conformen el patrimoni immoble d’Ullastrell
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6.2.4. Patrimoni moble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categoria més nombrosa relacionada amb el patrimoni moble del municipi es 

correspon amb els elements urbans, amb un total de 8 elements inventariats i un 

57% del percentatge total. Aquest grup està definit sobretot per elements ubicats a 

la via pública, que en el cas d’Ullastrell es corresponen amb plafons decoratius i 

monuments commemoratius, com per exemple el mosaic del centenari del 

campanar de Santa Maria. 

 

En segon terme trobem tant els objectes com les col·leccions, amb 3 elements 

inventariats i un 21% del percentatge total per banda. Ambdós grups són força 

curiosos ja que recullen elements poc habituals en d’altres termes, com per 

exemple la relíquia del beat Pere de Luxemburg o els materials localitzats per 

l’arqueòleg sabadellenc Miquel Crusafont al jaciment paleontològic de ca n’Amat. 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Elements que conformen el patrimoni moble d’Ullastrell



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell 

41 
 

6.2.5. Patrimoni documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins de l’àmbit del patrimoni documental hi ha un clar predomini dels fons 

documentals,amb 6 elements inventariats (86%), per tant sols un element (14%) 

inclòs dins de la categoria corresponent als fons d’imatges, que es correspon amb 

l’Arxiu Fotogràfic d’Ullastrell. Pel que fa als 6 elements documentals, es poden 

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

documents únics i particulars per la seva singularitat, com per exemple els dos 

pergamins custodiats a la Biblioteca de Catalunya, i el que fa referència a fons 

relacionats amb el municipi, com l’Arxiu Municipal, l’Arxiu Històric Parroquial o el 

fons dipositat a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. 

 

 

6.2.6. Patrimoni immaterial 

 

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

un total de 23 elements. El subgrup corresponent a la tradició oral és el més 

nombrós, amb 8 elements i un 38% del percentatge total, format sobretot per 

refranys, llegendes i costums. En segon lloc hi ha les manifestacions festives,amb 

6 entrades (25%) que corresponen sobretot a les festes tradicionals que es 

celebren a la vila, com el Corpus i les Caramelles, però sobretot la celebració de la 

Serralavella, perduda actualment en molts municipis del territori català. El tercer 

subgrup es correspon amb la música i la dansa (5 elements, 21%), definit sobretot 

Fig. 9. Patrimoni documental d’Ullastrell
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pels diferents goigs que actualment encara es canten a la parròquia i per la cançó 

de la Serralavella d’Ullastrell. En darrer terme, les tècniques artesanals (4 

elements inventariats, 17% del percentatge total) que donen un toc de distinció al 

municipi, com el vi Vinya Vella (elaborat des de l’any 1954) o les galetes Xaumets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7. Patrimoni natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La darrera tipologia específica a comentar fa referència al patrimoni natural del 

municipi, en aquest cas conformada per dos subgrups: zones d’interès i 

espècimens botànics singulars. Les zones d’interès, amb 14 elements (76%), 

Fig. 10. Patrimoni immaterial d’Ullastrell

Fig. 11. Patrimoni natural d’Ullastrell
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estan formades per cinc boscos i arbredes singulars (bosc del Pi Llarg, bosc de 

can Font...), tres miradors que ofereixen unes vistes panoràmiques incomparables 

de la rodalia, tres paratges naturals destacables (font del Xesc, font del Cristí...) i, 

fins i tot, un jaciment paleontològic (ca n’Amat). Pel que fa als espècimens 

botànics destacables (5 elements inventariats que corresponen al 24% del 

percentatge total), cal dir que es corresponen amb arbres de diferent varietat (un 

lledoner, una olivera, un pi i dues alzines). 

 

 

6.2.8. Titularitat i estat de protecció 

 

En la gràfica 12s’aprecia que una mica més de la meitat dels elements inventariats 

són de titularitat privada, en concret el 51 %, sobretot en mans de particulars i 

institucions. En canvi, els béns inventariats de titularitat pública tenen un 

percentatge del 39%. Cal mencionar, però, que no ha estat possible determinar la 

titularitat de determinats elements, sobretot pel que fa als camins inventariats, 

representats amb un 10% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gràfica 13 fa referència a l’estat de protecció actual en el que es troben els 

elements inventariats. Com es pot observar, un 95% d’aquests elements no tenen 

cap tipus de protecció. En aquest sentit, cal dir que l’absència d’un catàleg de 

béns que estableixi les normatives i proteccions adequades fa que la situació es 

pugui agreujar. El 5% restant presenta protecció legal i en el cas d’Ullastrell es 

correspon amb bona part del patrimoni documental del municipi. 

Fig. 12-13. Titularitat i estat de protecció del patrimoni cultural d’Ullastrell 
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6.2.9. Estat de conservació 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritàriament, el patrimoni cultural d’Ullastrell es troba en bon estat de 

conservació (77%). Alhora, un 15% presenta un estat de conservació regular i un 

8% presenta un estat de conservació dolent. Alguns dels que es troben en un estat 

de conservació dolent es troben en unes condicions força precàries, amb risc de 

desaparició. Pel que fa a aquells elements que presenten un estat de conservació 

regular, en la majoria dels casos es tracta de zones completament cobertes de 

vegetació que estan començant a afectar les estructures existents. 

 

 

6.2.10. Cronologia i estils artístics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Estat de conservació del patrimoni cultural d’Ullastrell

Fig. 15. Cronologia del patrimoni cultural d’Ullastrell
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Pel que fa a la cronologia dels elements, podem observar com la major part 

corresponen als períodes modern i contemporani (90% del total), en concret des 

de la segona meitat del segle XVIII fins als nostres dies. Aquest fet coincideix amb 

un període en el que es produeix un creixement més important de la població, 

associat al cultiu de la vinya i la producció del vi. 

 

Quant als estils s’observa un clar predomini del popular amb un 96% del 

percentatge. Hi són representades les masies, les cases urbanes, així com la 

majoria de patrimoni cultural del municipi. La resta d’estils que apareixen estan 

representats amb un 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Elements no inventariats 

 

Durant la realització del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell van sorgir una 

sèrie d’elements dels que no s’ha fet fitxa per diferents motius. Les raons varien en 

funció de cada element, des del fet que no han pogut ser localitzats fins a que es 

troben ubicats fora dels límits municipals d’Ullastrell, passant per no tenir 

rellevància suficient per formar part de l’inventari. És molt possible que hi hagi 

Fig. 16. Estils artístics del patrimoni cultural d’Ullastrell
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altres elements que no coneixem, i que en un futur podran fer que l’inventari 

s’ampliï. 

 

En general, la majoria d’edificis no fitxats fan referència a manifestacions festives, 

costums i tradicions que s’han deixat de fer amb el temps, perdent-se. També s’hi 

comptabilitza el patrimoni immoble desaparegut, sobretot masies i algun edifici 

urbà prou reconegut que fou enderrocat. També cal dir que s’hi inclouen tot el 

seguit d’incidències sorgides durant les tasques de camp i gabinet. 

 

A continuació s’inclou el llistat d’elements no fitxats sorgit de l’elaboració del Mapa 

del Patrimoni Cultural d’Ullastrell: 
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CODI ÀMBIT TIPOLOGIA DENOMINACIÓ JUSTIFICACIÓ 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Serralet o Sala del Petit Enderrocat 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Casino Enderrocat 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Era d’en Xacó o dels Pobres Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas de la Torra (A. Moral) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Cantallops (Costa Abrera) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Vilardell (Guillem Benet) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Castellar (Joan Masso) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Guitart (Joan Ametller) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Busqueta (Anton Curpell) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Roig (Joana Cordellas) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Riquer Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Destre Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Albariques Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Matheu (o Mas Vilanova) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Ullastre (de Jacob “Cidi”) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Can Marc (antigues escoles) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Capella de Sant Miquel Enderrocada 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Mas Miquel (can Gras) Desaparegut 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Comunidor o Barraqueta Enderrocat 
1.1 Patrimoni immoble Edifici Restes del possible castell d’Ullastrell No localitzat, informació molt confosa 

1.1 Patrimoni immoble Edifici Restes fàbrica aiguardent 

És impossible obtenir fotos de la zona 
donada l’abundant vegetació que la 
cobreix. Hi ha fotos de les restes d’un 
edifici de pedra, maó i morter que s’hi 
podrien correspondre. A la llera del 
torrent de la Fassina. 

1.1 Patrimoni immoble Edifici Torre del transformador principal  Actualment està força transformada 

1.1 Patrimoni immoble Edifici Dipòsit del turó del Rector 
Fundat l’any 1920 i transformat als anys 
90. 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Pou de les Salamandres Desaparegut 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Font de la Canya Desapareguda 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Fita del camí de can Palet 
A l’entrada del camí, al marge esquerre. 
No s’ha inclòs perquè no es tracta d’un 
fita de terme 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Fita del camí Ral o de can Cabassa No es tracta d’un fita de terme 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Fita del camí de can Font No es tracta d’un fita de terme 
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1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Reixa finestra de can Costa (1880) 
No té prou entitat per sí mateixa. No 
s’inclou al no fitxar la casa. 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Font de Ferro 
És un error del ICC. La font és de can 
Palet de Vista Alegre, Terrassa 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Rellotge de sol de ca n’Amat 
Inclòs amb la mateixa fitxa que la masia 
de ca n’Amat. 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Bassa de can Font 
Inclòs amb la mateixa fitxa que la masia 
de can Font. 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
Fita de terme de la Creu dels tres 
Batlles 

Desapareguda 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Antic pati de l’escola 
Actualment forma part d’un edifici 
modern 

1.4 Patrimoni immoble Jaciments Coves neolítiques 

Dins la finca de can Rodó, coves naturals 
situades a l’est de la masia, prop del 
torrent d’en Cintet. Actualment,no es pot 
arribar a la zona donada l’abundant 
vegetació. Tampoc està clar que ho 
siguin 

1.5 Patrimoni immoble Obra civil Mina dels Anglesos No localitzada 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil Forat o mina prop de can Palet No localitzada 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil Mina Amazona Desapareguda 

1.5 Patrimoni immoble Obra civil Aqüeducte (tubs de l’aigua) 

És impossible obtenir fotos de la zona 
donada l’abundant vegetació que la 
cobreix. Damunt del torrent de la 
Fassina. Es tracta d’un pont de força 
alçada amb una gran arcada, que 
condueix un tub d’aigua. 

2.1 Patrimoni moble Elements urbans Font del carrer d’en Gras Desapareguda 
2.1 Patrimoni moble Elements urbans Font del carrer Ponent Desapareguda 
2.1 Patrimoni moble Elements urbans Font del carrer de la Serra Desapareguda 

2.1 Patrimoni moble Elements urbans 
Plafó dels crestats de Montserrat al 
jardí de la família Guarch 

Desaparegut 

2.1 Patrimoni moble Elements urbans Premsa de vi del carrer de la Serra, 6 No es van localitzar els propietaris 
2.1 Patrimoni moble Elements urbans Plafó del Casal Cultura Desaparegut 

2.2 Patrimoni moble Objecte Destrals neolítiques 
Les destrals aparegueren a la finca de 
can Rodó. Segons el propietari és 
probable que en unes coves naturals 
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situades  a l’est de la masia, prop del 
torrent d’en Cintet. Actualment,no es pot 
arribar a la zona donada l’abundant 
vegetació. Els objectes se’ls endugué 
mossèn Manel Padrós, sense conèixer la 
seva localització actual, tot i que 
probablement les donà a Montserrat 

2.2 Patrimoni moble Objecte Medallons de Montserrat del cementiri No són prou rellevants 

2.3 Patrimoni moble Col·lecció 
Col·lecció de postals de Bartomeu 
Anglada 

No és prou significativa 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Festa de la Verema Actualment no es celebra 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pasqüetes Es deixà de fer 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Romeria de l’Any Sant Marià Es deixà de fer fa uns 5 anys 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pujada Serralavella Actualment no es celebra 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pujades a peu a Montserrat Actualment no es celebra 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Festa de l'oli i l'oliva Poc rellevant donat que és recent 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Fira de Sant Martí Actualment no es celebra 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestació festiva Ball de gegants Es deixà de fer 
4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals Herbes remeieres Tradició actualment perduda 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral Poema als “bremadors” forasters No inclòs per indicacions OPC 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral Felicitació de Nadal del carter Es deixà de fer 

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral Llegenda de cal Taiet 
És més una anècdota que no pas una 
llegenda 

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Cicle de música d’Ullastrell 
Els festivals o esdeveniments culturals 
no s’inclouen al mapa de patrimoni 

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 
Orfeó d’Ullastrell – Cor de Clavé 
d’Ullastrell 

Desaparegut, tot i que les entitats no 
s’inclouen al mapa de patrimoni 

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Cançons de segar 
No estan adscrites només al terme 
municipal 

4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa Esbart dansaire d’Ullastrell Desaparegut (entitats no s’inclouen mp) 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari Salpàs Es deixà de fer entre 1979-1980 
4.5 Patrimoni immaterial Costumari Anar a Terralló Es deixà de fer 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès Camp dels Xiprers Desaparegut 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès Font del Rossinyol 
Probablement sigui un error del ICC. 
Ningú la coneix 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès Turó del Pinyoner 
No té prou entitat com per incloure’l al 
mapa 
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7. DIAGNÒSTIC DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

7.1. Estat legal de protecció del patrimoni 

 

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

aquest sentit, les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 

9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 11 

d’octubre de 1993) són tres: 

 

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

Generalitat de Catalunya. 

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

part dels municipis. 

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

 

Pel que fa als BCIN cal a dir que es corresponen amb els BIC (Bé d’Interès 

Cultural), categoria establerta per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 

Històric Espanyol. En ambdós casos es consideren BCIN tots aquells elements 

fortificats que es troben emparats pel Decret de 22 d’abril de 1949. Alhora també 

compten amb la protecció BCIN els escuts i les creus de terme, regulats pel Decret 

571/63, de 14 de març de 1963. Dins del terme municipal d’Ullastrell no hi ha cap 

element que es pugui adscriure a aquesta protecció, tot i que la font o creu del 

Padró (fitxa nº 25 del Mapa de Patrimoni) podria reunir les condicions per la seva 

adscripció en un futur no gaire llunyà. 

 

Quant als BCIL, cal dir que ho són tots aquells elements inclosos dins d’un catàleg 

municipal redactat abans de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni 

Cultural Català. En el cas d’Ullastrell, no hi ha elements a considerar al tractar-se 

d’un pre-catàleg (Pre-catàleg dels elements d’interès arquitectònic,dins les Normes 

Subsidiàries de Planejament d’Ullastrell, aprovat per la comissió d’urbanisme de 

Barcelona el 22 de juliol del 1992). 
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Pel que fa als Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català (BIPCC) són tots 

aquells que hagin estat o no objecte de declaració o de catalogació, reuneixen els 

valors descrits a la Llei del Patrimoni Cultural Català (Llei 9/1993, article 1). Són, 

per extensió, els restants béns integrants del patrimoni cultural català i són 

susceptibles de ser inscrits a l’Inventari del Patrimoni Cultural Català (article 60 de 

la LPCC). 

 

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

com hem vist. L’actual procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 

d’Ullastrell, que s’està duent a terme, haurà d’incloure el corresponent Catàleg del 

Patrimoni del municipi. El catàleg respon a la necessitat d’inventariar els edificis i 

elements amb valor arquitectònic i/o històric que es puguin considerar com a 

peces representatives de la identitat local. L’objectiu principal és regular la 

protecció, conservació i millora dels edificis i elements inventariats, assegurant 

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

 

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

 

-La Llei estatal 3/1995, de 23 de març, de Vies Pecuàries (BOE núm. 71 de 25 de 

març de 1995) regula i protegeix aquest tipus de vies, donada la creixent demanda 

social i la capacitat de convertir-les en un instrument que afavoreixi el contacte de 

l’home amb la natura i ordeni l’entorn mediambiental. En aquest sentit, dins del 

terme municipal d’Ullastrell trobem l’antic camí Ral de Castellbisbal a Olesa de 

Montserrat (fitxa nº 115 del Mapa de Patrimoni). 

 

-La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català també inclou els 

béns mobles d’un municipi que es troben ubicats a museus, incloent els que 

procedeixen d’intervencions arqueològiques i els que presenten unes 

característiques artístiques singulars, que segons la llei tenen nivell de protecció 

legal. És responsabilitat dels museus la protecció, la conservació i la 

documentació dels mateixos, assegurant així la seva perdurabilitat. En el cas 
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d’Ullastrell trobem els materials procedents del jaciment paleontològic de ca 

n’Amat, que estan custodiats per l’Institut Català de Paleontologia Miquel 

Crusafont de Sabadell. 

 

-La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya (DOGC núm. 

3437 del 24 de juliol de 2001) regula i protegeix el patrimoni documental conservat 

als arxius i amb una antiguitat de més de 100 anys. En aquest sentit, el Mapa de 

Patrimoni recull el fons documental de l’Arxiu Municipal (fitxa nº 54 del Mapa de 

Patrimoni), el fons documental de l’Arxiu Històric Parroquial de Santa Maria 

d’Ullastrell (fitxa nº 55 del Mapa de Patrimoni) i també el fons documental 

relacionat amb la població que es troba a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental 

(fitxa nº 56 del Mapa de Patrimoni). Pel que fa a documents rellevants, cal 

destacar els dos pergamins relacionats amb el municipi, datats als segles XI i XVI, 

que es troben a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona. 

 

 

7.2. Intervencions sobre el patrimoni 

 

Abans de la realització del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell, el municipi 

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

 

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

Secció d’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble del Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya. Iniciat l’any 1982, i amb diverses actualitzacions i 

ampliacions posteriors, aquest inventari inclou els béns integrants en les tres 

categories de protecció que estableix la Llei 9/1993: béns culturals d’interès 

nacional (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns integrants 

de l’ampli patrimoni cultural que defineix la llei. Les fitxes d’Ullastrell que estan 

incloses en aquest inventari són les següents: 

 

 Església parroquial de Santa Maria d’Ullastrell (nº registre IPA 28271). 
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 Ajuntament d’Ullastrell (nº registre IPA 28273). 

 

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

finals de l’any 1982 s’estructura i recull la informació per comarques. Des de l’any 

2001, aquest inventari inclou també els jaciments paleontològics i les intervencions 

arqueològiques negatives. En el cas d’Ullastrell, les fitxes incloses a l’inventari són 

les següents: 

 

 Jaciment arqueològic de ca n’Amat (nº registre CCAA 3323). 

 Jaciment arqueològic de can Palet (nº registre CCAA 3324). 

 Jaciment arqueològic del Turó de can Rodó (nº registre CCAA 3322). 

 Jaciment paleontològic de ca n’Amat (nº registre CCAA 13152). 

 

-Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental. Es tracta d’una 

eina d’anàlisi i gestió territorial per al desenvolupament, ordenació i regulació 

jurídica dels camins que integren la xarxa comarcal del Vallès Occidental, al servei 

del Consell Comarcal i dels ajuntaments, en compliment del que disposa la Llei 

8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim local, i el Reglament del patrimoni de 

les entitats locals. Els elements inclosos al Mapa corresponents a Ullastrell són els 

següents: 

 

 Camí rural d’Ullastrell a Viladecavalls (codi vial 40CR356). 

 Camí Ral de Castellbisbal a Olesa de Montserrat (codi vial 40CR365). 

 Camí rural d’Ullastrell a Olesa de Montserrat (codi vial 40CR366). 

 Camí rural d’Ullastrell a Santa Maria de Vilalba (codi vial 40CR367). 

 Camí rural d’Ullastrell a Martorell (codi vial 40CR368). 

 Camí rural de can Palet (codi vial 40CR370). 

 Camí rural de ca n’Ametller(codi vial 40CR369). 

 Camí rural de les Perdius (codi vial 40CR371). 

 Camí rural de les Torrasses (codi vial 40CR372). 

 Camí rural de Circumval·lació (codi vial 40CR373). 
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 Camí forestal de la Roureda (codi vial 40CF391). 

 Camí forestal de can Palet (codi vial 40CF387). 

 

Per últim, cal mencionar el Catàleg de Masies i Cases Rurals susceptibles de 

recuperació o preservació, elaborat l’any 2005 tot i que resta pendent d’aprovació, 

i el Pre-catàleg dels elements d’interès arquitectònic,aprovat per la comissió 

d’urbanisme de Barcelona el 22 de juliol del 1992, que ja hem vist anteriorment. 

 

Tota la informació recollida en aquests documents ha estat inclosa en la realització 

del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell. 

 

 

7.3. Equipaments i activitats sobre el patrimoni 

 

El municipi d’Ullastrell compta amb alguns equipaments vinculats al patrimoni o 

que podem considerar de caire més cultural. 

 

 Arxiu Municipal: l’any 2003 s’inicià la intervenció que portà a terme l'Oficina 

de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, per tal d’organitzar i 

gestionar l’arxiu del municipi. Conserva el fons documental que genera el 

consistori, amb un abast cronològic que va des de 1702 fins a l'actualitat, i 

està gestionat amb el programa informàtic GIAM, proporcionat per la 

mateixa entitat. Dos anys després, el 2005, l'ajuntament d'Ullastrell s'adherí 

al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la 

Diputació de Barcelona. 

 

 Arxiu Històric Fotogràfic: es tracta d'un arxiu creat l’any 2005 amb la 

intenció de preservar i conservar les imatges antigues existents, tant en 

mans públiques com privades, relacionades amb la població d'Ullastrell. 

L'arxiu integra més de 1000 imatges de temàtica diversa i la seva 

classificació i catalogació encara està en procés d'execució. Hi ha 
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fotografies en paper de titularitat pública i imatges digitals de fotografies 

antigues cedides pels veïns del poble. L'arxiu compta amb els serveis i la 

gestió d'un tècnic encarregat de la digitalització, classificació i conservació 

de les imatges. 

 

 Biblioteca municipal Josep Massagué: servei municipal que proporciona i 

gestiona l’accés a la informació i al coneixement, i que es vertebra com a un 

espai de cultura i lleure obert a tothom. Inaugurada l’any 1985 (dos anys 

després adoptà el nom de Josep Massagué), compta amb un fons d’uns 

5000 llibres sobre temes diversos i algunes obres de referència, així com 11 

revistes, 5 diaris, guies, fulletons i dossiers temàtics. Comprèn una 

col·lecció local amb informació sobre el municipi i la comarca. 

 
 Casal Cultural: inaugurat l'any 1990, el casal centra actualment tota 

l'activitat cultural i social del poble. La pràctica totalitat de les entitats del 

poble disposa d'una seu social al casal. Entre d’altres activitats s’hi realitzen 

els assajos del grup de teatre, dels grallers, de la coral, reunions…Consta 

d’una gran sala d'actes, un altell, servei de bar i alhora alberga la biblioteca 

municipal. 

 
 Festes de Serralavella: Ullastrell és un dels pocs municipis de Catalunya on 

actualment encara es celebra aquesta festa. És celebra el quart dimecres 

de Quaresma i consisteix en la capta que fan els infants del poble per les 

cases de la vila, cantant la cançó de la Serralavella al mateix temps que 

simulen serrar un tronc, simbolitzant d'aquesta manera la partició de la Vella 

Quaresma. En l'actualitat es celebren les Festes de la Serralavella, que 

substitueixen l'antiga Festa Major d'hivern d'Ullastrell que es celebrava per 

Pasqüetes (diumenge posterior a Pasqua). Són cinc dies de festa amb la 

participació de tot el poble, que comencen el quart dimecres de Quaresma i 

finalitzen el diumenge següent. La Vella Quaresma inicia la festa amb un 

pregó a l'escola, es pot visitar una mostra de banderes engalanades i 

assistir a diversos actes culturals i associatius. L'antiga cantada es fa 
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actualment el dissabte i diumenge es reserva per la fira de comerciants 

locals i visitants, una cantada popular davant de l'ajuntament, així com la 

trobada gegantera i, recentment, la trobada de corals. 

 

En darrer terme s’han d’esmentar altres serveis i equipaments municipals com són 

el Centre d’Enseyament Infantil i Primari (CEIP) Serralavella, la Llar d’infants 

municipal “El Cucut”, una pista poliesportiva, un camp de futbol i la piscina 

municipal. 

 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME (2010). El Camí de Sant Jaume: de 

Barcelona a Montserrat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament 

d'Innovació, Universitats i Empresa. 

 

AJUNTAMENT DE TERRASSA (2002). Camí vell Terrassa Ullastrell. Terrassa: 

Àrea de Medi Ambient, octubre 2002. 

 

AJUNTAMENT DE TERRASSA (2010). Guia de fons. Arxiu Històric de Terrassa. 

Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Col. Joan Arnella, núm. 5, Terrassa, p. 152. 

 

AJUNTAMENT D'ULLASTRELL (1991). Normes Subsidiàries de planejament 

d'Ullastrell. Pre-catàleg dels elements d'interès arquitectònic (aprovat el 22 juliol 

1992). 

 

AJUNTAMENT ULLASTRELL (1992). Ullastrell, Vallès Occidental / Catalunya. 

Terrassa: Gestió Disseny/J. Farrés. 

 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell 

58 
 

AJUNTAMENT D'ULLASTRELL (2005). Catàleg de masies i cases rurals 

susceptibles de recuperació o preservació, SART-FEC, Universitat de Vic. 

 

AMADES, Joan (1969). Folklore de Catalunya, vol. 3, Barcelona: Biblioteca 

Selecta. 

 

BARRAL I ALTET, X. [et al.] (2000): Guia del Patrimoni Monumental i Artístic 

deCatalunya. Volum 1: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès 

Occidental,Vallès Oriental. Barcelona: ECSA. 

 

BOADELLA, M., CASANOVAS, M., CLARET, MªT., DÍAZ, A., MUNDET, G. (1985). 

Coneixements de Catalunya: Ullastrell. Ullastrell: inèdit. 

 

CABRERA PÉREZ, LL., GARCÉS CRESPO, M. Geozona 333 Successió miocena 

de Les Fonts de Terrassa – Montagut. Barcelona: Direcció General del Medi 

Natural, Generalitat de Catalunya, inèdit. 

 

CAHNER, Max (1985). Gran geografia comarcal de Catalunya. Barcelona: 

Fundació Enciclopèdia Catalana, vol VI, p. 66. 

 

CANYAMERES, Ferran (1961). El Vallès (vigor i bellesa). Barcelona: Selecta. 

 

CARDÚS, Salvador (1964). La ciutat i la seu episcopal d'Egara. Terrassa: Tallers 

Gràfics Joan Morral. 

 

CASALS, Antoni (1986). Goigs en lloança de Santa Maria Assumpta patrona de la 

parròquia i poble d'Ullastrell. Ullastrell: inèdit. 

 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (2005). Inventari de camins 

rurals i pistes forestals del Vallès Occidental. Naturgest, S.L. (eina digital: 

programa GreenGest). 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell 

59 
 

 

FUSALBA, Mateu (1982). "D'Ullastrell a Terrassa, per la vall de Gaià i carena de 

Toudell". Al Vent, núm. 55, desembre, Terrassa, p. 33-34. 

 

FUSALBA, Mateu (1986). "L'antic camí d'Ullastrell a Martorell". Al Vent, núm. 86, 

febrer 1986, Terrassa, p. 36-37. 

 

FUSALBA, Mateu (1987). "D'Ullastrell a l'estació de Castellbisbal". Al Vent, núm. 

96, setembre 1987, Terrassa, p. 50-51. 

 

GAVÍN I BARCELÓ, Josep Maria (1990): Inventari d’Esglésies: Vallès Occidental. 

Barcelona: Editorial Pòrtic. 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA (1984). Informe sobre els patrimonis confiscats a 

les cooperatives el 1939. Barcelona: Catalana de Fotocomposición. 

 

GRÀFIQUES MINERVA (1948?). Goigs en honor del beat Pere de Luxemburg. 

Terrassa. 

 

HURTADO, V., SEGURA, A., VILLAROYA, J. (2012). Atles de la Guerra Civil a 

Catalunya. Barcelona: edicions DAU, p. 308-309, 315-315. 

 

LLOBET, Salvador (1951): La Trashumancia en Cataluña. [s. n.], Lisboa. 

 

LÓPEZ, M., TATJER, M. (1985). Inventari dels oficis i comptadories d'hipoteques 

de Catalunya. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

p. 207-218. 

 

MASSAGUÉ, Josep (1973). Petites cròniques de la BV-1203. Terrassa: Marcet. 

 

MASSAGUÉ, Josep (1981). Montserrat i Ullastrell. Terrassa: SAYC. 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell 

60 
 

 

MASSAGUÉ, Josep (1986). Peculiaritats de la parla ullastrellenca. Ullastrell: inèdit. 

 

MASSAGUÉ, Josep (1989). Notes ullastrellenques. Apunts de l'església parroquial 

de Santa Maria. Barcelona: Molograf, S.A. 

 

MATURANA, C. "Des de Terrassa al Llobregat". Butlletí del Grup Excursionista La 

Llanterna, núm. 4, desembre 1926-gener 1927, Terrassa, p. 27-29. 

 

MERCADER, Noèlia (2001). Ullastrell, el que era i el que és, Ullastrell: inèdit. 

 

MIRALLES, Francesc (2005).Mil anys pels camins de l'herba : el llegat d'un món 

ques'acaba. El Papiol:Efadós. 

 

MIRET I SANS, Joaquim (1914). “Los noms personals y geogràfichs de la 

encontrada de Terrassa en los segle Xè y XIè”. Boletín de la Real Academia de 

Buenas Letras de Barcelona, núm. 55, Barcelona. 

 

MOLL I MOZAS, Cristina [et al.] (1987). Ullastrell. Ullastrell: inèdit. 

 

PASTALLÉ, Pere (1987). Inventari de l'arxiu històric de la parròquia de Santa 

Maria d'Ullastrell. Ullastrell: inèdit. 

 

PASTALLÉ, Pere (1992). "Epigrafia Vallès". Fonaments. Prehistòria i Món Antic als 

Països Catalans, núm. 8, Barcelona: Curial, p. 202-203. 

 

PASTALLÉ, Pere (2006). Serralavella a Ullastrell. Terrassa: Omnigraf, Arts 

Gràfiques S.L. 

 

PEDRERO, Andrés (2011). Árboles en Ullastrell. Ajuntament d'Ullastrell, Ullastrell: 

inèdit. 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell 

61 
 

 

PLADEVALL I FONT, A. [et al.], (1991): Catalunya Romànica. Volum XVIII, El 

VallèsOccidental, el Vallès Oriental. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 

 

PUIG, Olga (1993). Serra la Vella. Ullastrell: inèdit. 

 

PUIG I USTRELL, P., SANLLEHÍ I UBACH, J. (1984). Catàleg de l'Arxiu Notarial 

de Terrassa. Inventari d'Arxius Notarials de Catalunya, núm. 5, Barcelona: 

Fundació Noguera. 

 

PUY I JUANICO, Josep (2010). Sàtires, cuplets i acudits en temps d'eleccions. 

Política i caciquisme a Terrassa (1917-1923). Terrassa: Fundació Torre del Palau, 

p.127-133. 

 

Revista Ullastrell Ressó Local, Ullastrell: 1977-2006. 

 

RODÀ, Isabel (1992). "Epigrafia Vallès". Fonaments. Prehistòria i Món Antic als 

Països Catalans, núm. 8, Barcelona: Curial, p. 203. 

 

ROVIRA, Josep (1979). "Dues morts evitables a Ustrell: una església en estat de 

ruïna". Al Vent, núm. 23, juliol-agost,Terrassa, p. 20. 

 

RUEDA, Agnès. (2013): Història arxivística de l’Arxiu Municipal d’Ullastrell, 

document inèdit. 

 

SOLÀ, Fortià (1964). Història de Sant Llorenç del Munt. Sabadell: P. Llogari 

Picanyol. 

 

SOLER, Joan (2001). Cultura popular tradicional. Barcelona: Pòrtic, p. 256-257. 

 

 



Memòria del Mapa del Patrimoni Cultural d’Ullastrell 

62 
 

8.1. Pàgines web consultades 

 

http://www.festacatalunya.cat/ 

http://www.poblesdecatalunya.cat/ 

http://www.gnomonica.cat 

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

http://www.ullastrell.cat/ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/ 

http://www.lollaut.com/ 

http://tuullastrell.blogspot.com.es/ 

http://www.museuvidarural.cat/ 

http://www.diba.cat/ 

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

http://recordsdeterrassa.wordpress.com/ 

http://www.gmullastrell.com/ 

http://matoullastrell.com/ 

http://tallerdracpetit.wordpress.com/ 
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http://www.creaf.uab.es/ 

http://www.institutagricola.org/ 

http://www.icc.cat// 
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http://www.gencat.cat 



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


