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1. PRESENTACIÓ 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei especialitzat en la 

cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins els seus projectes l’OPC promou l’elaboració 

de Mapes del Patrimoni Cultural, amb la col·laboració dels municipis interessats, amb la següent 

finalitat: 

 Captació exhaustiva de dades relacionades amb elements del patrimoni cultural i natural del 

municipi 

 Valoració dels elements reconeguts 

 Adopció de mesures per la seva protecció, consolidació i conservació 

 Planificació d’accions de difusió i de rendibilització social i cultural 

 

 
         Vista general de nucli de Vallbona d’Anoia 

Aquesta memòria tècnica reflecteix els resultats dels treballs de recerca per la realització del Mapa 

del patrimoni cultural i natural del municipi de Vallbona d’Anoia, de la comarca de l’Anoia. L’estudi, 

sol·licitat per l’ajuntament de Vallbona d’Anoia, ha estat encarregat a l’empresa Cat Patrimoni - Web 

Cultura SCP. L’elaboració del treball ha estat realitzada per Núria Cabañas Anguita entre els mesos de 

marc i agost de 2018. 
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2. AGRAÏMENTS 

L’execució d’aquest treball ha estat possible gràcies a la col·laboració i suport d’un seguit de persones 

i el propi ajuntament a qui volem agrair la seva participació i entrega.  

Des de l’ajuntament de Vallbona d’Anoia es va comptar amb el suport i l’ajut de l’alcaldessa Maribel 

Ferrer i Bosch i els administradors Montse Vilamajor i Pere Torres. 

També volem agrair altres institucions per la col·laboració i les atencions rebudes molt 

professionalment dels seus tècnics alhora de realitzar les consultes, en especial a Mossèn Ramón, 

rector de la parròquia de Sant Bartomeu, als responsables de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i del Museu 

de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia i a l’arxiver de la Diputació de Barcelona, Albert Taulé. 

Finalment, volem agrair a totes les persones que ens han obert les portes de casa seva i que han 

compartit amb nosaltres els seus coneixements sobre el municipi, en especial a Jaume Vilaseca, Fidel 

Rabassa, Delfí Ferrers, Esteve MartÍ i Jaume Borràs. 

 

 
                  Vista general de la zona de les Valls de l’Anoia amb el Castell de Cabrera en segon pla 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Marc teòric 

L’objectiu de l’elaboració dels Mapes del patrimoni cultural i natural és la recollida exhaustiva 

d’informació sobre els diversos elements patrimonials del municipi amb la finalitat de realitzar un 

inventari de tots els elements significatius del nucli pel seu valor històric, artístic, singular i simbòlic. 

De cada element s’efectua una fitxa amb totes les dades que s’han obtingut a través de la visita in 

situ i de la informació recollida a través de la documentació bibliogràfica i informació oral 

proporcionada per particulars del nucli o membres d’associacions. Un cop realitzat l’inventari es 

poden dur a terme diferents anàlisis i estadístiques per valorar de manera individual o global els béns 

del municipi.  

L’objectiu és oferir una eina de coneixement a l’ajuntament, i en general, als habitants del municipi 

sobre el patrimoni que els envolta i alhora un instrument de conservació i protecció del mateix. 

També és un recurs que permet elaborar materials de difusió així com planificar i facilitar la presa de 

decisions en el plantejament urbanístic del propi municipi. Es tracta, doncs, d’un instrument flexible 

que permet en el futur ampliar la informació dels béns fitxats i incorporar nous elements, perquè es 

consideri necessària la seva inclusió, o bé perquè en el moment de la realització del Mapa eren 

desconeguts. 

És important tenir en compte que el Mapa no es una memòria que expliqui el passat històric o el 

context social o econòmic del municipi, ni tampoc és un catàleg urbanístic del patrimoni 

arquitectònic del municipi amb una normativa associada de protecció. Per tant, el Mapa no 

determina la protecció dels bens fitxats per que no té capacitat legal ni normativa, tot i que és un 

document que pot ajudar a elaborar posteriors catalogacions de caràcter urbanístic. Principalment, 

un Mapa de Patrimoni és una base de dades que recull de forma sistemàtica el patrimoni cultural i 

natural existent a tot el terme. 

Un Mapa de Patrimoni Cultural està estructurat en cinc grups temàtics els quals estan subdividits en 

diferents elements patrimonials classificats en la següent tipologia: 

 

1. Patrimoni immoble    1.1. Edificis 

1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics   

1.4. Jaciments arqueològics 

1.5. Obra civil 
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2. Patrimoni moble    2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

3. Patrimoni documental   3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documentals 

3.3. Fons bibliogràfiques 

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 del medi natural   5.1. Zones d’interès 

5.2. Espècimens botànics singulars 

 

 

El patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, etnològic, 

identitari, religiós i industrial. Els conjunts arquitectònics estan configurats per  diversos edificis que 

formen un conjunt coherent. Els elements arquitectònics són parts rellevants o singulars d’un edifici i 

estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire rural o popular. Els jaciments arqueològics 

són de qualsevol tipus i cronologia i per últim l’obra civil correspon a estructures  de caràcter públic o 

comunal.  

El patrimoni moble, inclou els elements urbans que fan referència a monuments o altres  elements 

commemoratius o ornamentals instal·lats a la via pública. També inclou les col·leccions així com els 

objectes singulars rellevants de caire públic o privat. 

El patrimoni documental inclou fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfiques. 

El patrimoni immaterial integra les manifestacions festives principalment les festes populars locals, 

en la seva globalitat, o destacant una activitat singular específica dins la festa. També inclou les 

tècniques artesanals, que fan referència a manifestacions singulars i específiques de la localitat o el 

seu entorn, en relació als oficis, a l’artesania, a la gastronomia, etc; la tradició oral que correspon a 

qualsevol referència d’origen no literari relacionada amb llocs o elements del terme; l’apartat de 

música i  dansa que fa referència a manifestacions musicals tradicionals singulars i específiques de la 



  
  Mapa del Patrimoni Cultural  

   Vallbona d’Anoia 

 
 

WEB CULTURA, SCP – Plaça Barcelona’92 nº 7 baixos  -  08280 CALAF 
Tels. 93 869 98 46  -  637 81 14 27   e-mail: cat@catpatrimoni.com 

www.catpatrimoni.com 
 

Memòria Tècnica [p. 9]         
 

localitat o el seu entorn que estiguin en vigor o bé que s’hagin perdut i finalment el costumari que 

engloba maneres d’actuar, comportaments socials i actituds pròpies de la localitat.  

Finalment, el patrimoni natural engloba les zones d’interès i els espècimens botànics singulars. Les 

zones d’interès són les que tenen un valor específic a causa de les seves característiques botàniques, 

ecològiques, zoològiques, geomorfològiques o paisatgístiques, encara que hagin estat creades o 

alterades per intervencions antròpiques. Els espècimens botànics singulars normalment són arbres o 

arbredes que tenen un interès històric  o simbòlic per la zona.  

El model de fitxa utilitzat per dur a terme l’inventari és el que proporciona l’Oficina del Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona, que conté les següents dades per cada element: Número de 

Fitxa; Codi; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús Actual; 

Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; Emplaçament; 

Longitud; Latitud; Altitud; Accés; Historia; Bibliografia; Protecció; Inventari; Autor de la fitxa; Data de 

registre; Data de modificació; i fins a de tres fotografies. 

Durant l’elaboració del Mapa de Patrimoni Cultural també es localitzen un seguit d’elements poc 

singulars o dubtosos que poden ser inclosos en el Mapa del Patrimoni però sense l’elaboració d’una 

fitxa. Es tracta d’elements poc rellevants i amb poc valor, desapareguts, o no localitzats tot i tenir-ne 

referències orals o bibliogràfiques. També poden pertànyer a termes municipals limítrofs tot i que es 

creien que eren del municipi en estudi. Aquests casos, s’inclouen en un apartat dins la present 

memòria (5.4. Elements no fitxats ) ordenats per les tipologies establertes i descrites anteriorment.

  

3.2. Metodologia de treball 

Els treballs duts a terme han consistit en la recollida de dades referent a diferents elements del terme 

municipal de Vallbona d’Anoia i l’elaboració d’un inventari de tots els elements identificats. Els 

treballs s’han desenvolupat en tres fases: treball de documentació, treball de camp i treball de 

gabinet. 

Fase de documentació prèvia 

La primera tasca implica la recerca documental tant en biblioteques, arxius i centres on es consideri 

que hi pot existir informació referent al patrimoni del terme objecte d’estudi. En aquest cas, s’ha dut 

a terme els següents treballs: 

 Inicialment s’ha consultat i realitzat el buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

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

arqueològiques) a partir de l’aplicatiu eGIPCI;  l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 

Catalunya (IPEC); l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC); l’Inventari d’Arbres 
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Monumentals d’interès local i comarcal de Catalunya; l’Inventari de Camins Ramaders i el 

Catàleg del Patrimoni Festiu a Catalunya. 

 Consulta del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg  del Patrimoni Arquitectònic, 

Històric i Ambiental de Vallbona d’Anoia. Document de protecció dels béns culturaks per al 

POUM  de Vallbona d’Anoia. 

 Consulta de l’Arxiu Parroquial de Vallbona d’Anoia, l’Arxiu Municipal de Vallbona d’Anoia, 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el Centre de Documentació de la Memòria Històrica, el Museu 
de la Pell i Comarcal d’Igualada, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i la Biblioteca d’Igualada. 

 Consulta de l’anuari estadístic de Catalunya (Idescat) per les dades demogràfiques, 

econòmiques i estadístiques del municipi. 

 Consulta de la pàgina web de la  http://www.naturalocal.net/  amb diferents itineraris per 

descobrir el patrimoni natural i de la pedra seca del municipi, així com de la pàgina web 

http://www.gnomonica.cat/ per la consulta dels inventaris dels rellotges de sol de Catalunya 

realitzada per la Societat Catalana de Gnomònica 

  Consulta de la pàgina web de de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICC) 

www.icc.cat i del SITMUN de la Diputació de Barcelona www.sitmun.diba.cat, per a la 

cartografia. 

La obtenció de dades ha permès elaborar un primer llistat d’elements patrimonials del municipi que 

posteriorment s’ha vist ampliat amb el treball de camp.  

Fase de treball de camp 

El treball de camp implica la visita i localització de tots els elements patrimonials identificats en la 

fase de documentació i la possibilitat d’identificar-ne de nous: edificis, fonts, objectes, elements 

arquitectònics, jaciments arqueològics, zones d’interès natural... Per aquesta tasca ha estat essencial 

la col·laboració d’alguns veïns que ens han acompanyat i ens han obert les portes de les seves cases. 

Malgrat tot, en alguns edificis no ha estat possible l’accés a l’interior. També s’han de tenir en 

compte els elements patrimonials originaris del municipi però que es troben dipositats en altres 

zones fora del terme, com són els elements mobles localitzats al Museu de la Pell i Comarcal 

d’Igualada. 

Cada element ha estat fotografiat tot i que en alguns casos no ha estat possible l’obtenció de 

fotografies per tractar-se d’esdeveniments organitzats anteriorment a la realització del Mapa del 

Patrimoni. En aquests casos, s’han utilitzat imatges cedides pel propi Ajuntament. També s’ha pres 

tota la informació per a realitzar una descripció detallada de l’element i s’han realitzat entrevistes als 

propietaris dels edificis i antics hostals o bé als veïns que poguessin oferir informació sobre els 

elements patrimonials. Finalment, s’ha situat geogràficament cada element en coordenades UTM, 

amb el sistema de referència geodèsica ETRS89. En el cas del patrimoni immaterial com són les 

http://www.naturalocal.net/
http://www.gnomonica.cat/
http://www.icc.cat/
http://www.sitmun.diba.cat/
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tradicions orals o les manifestacions festives, al no estar situats en un lloc determinat, s’ubiquen amb 

les coordenades de l’Ajuntament com a punt de referència igual que succeeix amb els elements 

mobles o documentals que es troben en altres municipis.  

Fase de gabinet 

L’última fase del treball consisteix en introduir tota la informació patrimonial, visual, documental i 

fotogràfica recollida de cada element patrimonial, visual, documental i fotogràfica, en les fitxes 

individuals i en la redacció de la memòria tècnica amb la finalitat de detectar les potencialitats i 

necessitats del patrimoni del municipi.  

4. MARC HISTÒRIC I GEOGRÀFIC 

4.1. Marc geogràfic i físic 

El terme de Vallbona d’Anoia es troba 

situat al sud de la comarca de l’Anoia amb 

una extensió de 6.45 km2. Limita a l'est i al 

sud-est amb Piera, al sud-oest amb 

Cabrera d'Anoia, a l'oest amb Capellades i al 

nord-oest amb la Pobla de Claramunt.  

El municipi està format per un petit nucli 

urbà i la urbanització de Vallbonica. La 

resta del terme està format bàsicament de 

massa forestal i no té cap masia ni casa 

rural. Malgrat tot, sí que conserva un 

gran nombre de barraques de vinya 

relacionades amb el passat agrari i 

vinícola del municipi.  

  
Mapa de situació de Vallbona d’Anoia 

 
Geogràficament el municipi està situat a cavall de la Serralada Prelitoral i la Depressió Prelitoral. Això 

fa que en el mateix terme s’hi trobi una gran varietat de tipus litològics d’edats molt diferents. Bona 

part del municipi (meitat nord) correspon a roques metamòrfiques paleozoniques, principalment 

pissarres. A la part central i sud-oest del municipi hi ha roques plutòniques paleozòniques, on el 

granit es descompon en sauló. A l’extrem sud-est s’hi localitzen conglomerats de matriu argilosa del 

període miocè i a la banda sud del terme una petita zona d’argiles vermelles. Finalment,  a la zona del 
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riu Anoia els sediments dipositats durant el quaternari corresponen a roques sedimentàries calcàries 

(travertí) (Aloy, M; Guitiérrez, M; Roca, M; Caixal, A. 2014) 

El municipi de Vallbona d’Anoia es situa dins la conca del riu Llobregat i es troba delimitat al sud- oest 

pel riu Anoia i els seus afluents més importants: la riera del Carol i la riera Seca. També en destaca el 

torrent de l’Alzinar, el del Prat, el de la Pedrera i finalment el de l’Oller. Des del punt de vista 

hidrogeològic, Vallbona d’Anoia, es troba en contacte al sector Sud-oest amb l’aqüífer protegit 

Carme- Capellades, però aquest no penetra dins del terme.  

La vegetació està formada per zones boscoses ubicades principalment a les cares més obagues i als 

espais més humits amb la presència de pins pinyer (pinus pinea), roures (Quercus humilis) i alzines 

(Quercus ilex) ocupant una part molt important del terme. Als vessants de les muntanyes i a les cares 

més solellades  antigament s’hi cuiltivava, tot i que actualment aquests espais han estat ocupats per 

matollars com la rogeta (Rubia peregrina), el càdec (Junuperus oxycedrus), el romaní (Rosmarinus 

officialis), el bruc d’hivern (Erica multiflora) o el garric (Quercus coccifera) entre d’altres.  

També s’hi localitza les zones de conreu a les vessants de les muntanyes on s’hi ha cultivat conreu de 

secà (vinya, olivera i ametller) tot i que actualment moltes d’aquestes feixes estan abandonades.  

4.2. Marc demogràfic i econòmic 

La població que constitueix l’actual municipi de Vallbona d’Anoia està format per un petit nucli urbà i 

l’urbanització de Vallbonica. 

Les dades més antigues de l’existència de Vallbona daten de l’any 1184 quan l’església de Vallbona és 

sufragània de Piera. Segons Mossèn Joan Avinyó al voltant de l’església de Sant Bartomeu (fitxa núm. 

2) hi havia un petit grup de cases dedicades al conreu sota la jurisdicció del senyor feudal (Avinyó, J. 

1909).  

A finals del segle XIII va passar a dependre del Castell de Cabrera, independent ja de Piera. No 

obstant, l’any 1320 el senyor de Cabrera, Asbert de Mediona, va vendre la quadra de Vallbona a 

Berenguer de Banyoles formant-se així el terme independent; tot i que posteriorment va tornar a 

dependre de Cabrera. 

L’any 1508 la parròquia de Cabrera va passar a ser la sufragània de Vallbona fins que a l’any 1868 es 

va produir la divisió definitiva de les dues parròquies cadascuna d’elles amb el seu rector.  

Les primeres dades de població referents a Vallbona d’Anoia són els fogatges de l’any 1378 i de l’any 

1497,  que reflecteixen un descens de població significatiu, atès que passen de 26 focs a 8 focs.  
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La disminució de la població al llarg del segle XIV s’hauria de relacionar amb la crisis econòmica arran 

de les males collites i la crisis social i política amb l’aparició d’epidèmies com la pesta negra i els 

aixecaments camperols. 

A partir del segle XVI hi ha un augment poblacional progressiu generalitzat a Catalunya. A Vallbona 

d’Anoia l’any 1515 es documenten un total de 9 focs que passen a 12 l’any 1553. D’aquests últims hi 

ha constància dels noms dels caps de família: Bartomeu Modolell (Cal Pons. Fitxa núm. 14), Matheu 

Pujol, Gabriel Badorch, Miquel Poch, Nicolau Garich, En Gralla, Jaume Dolcet, Antoni Jaume (Cal 

Vallès. Fitxa núm. 7), Joan Ferrer, Antoni Garich, Nicolau Sabater (Cal Sabaté. Fitxa núm. 4) i Mn. 

Miquel Ferrer. 

 
                  Font: Història de les comarques de Catalunya. Anoia 

 
L’estructura urbanística i demogràfica de Vallbona està estretament relacionada amb el pas del Camí 

Ral pel terme. Al seu voltant es van establir hostals , els propietaris dels quals foren els majors 

protagonistes tant de l’activitat econòmica, política i social. Al marge dels hostals, la fabricació del 

vidre fou l’altra activitat econòmica més significativa del municipi a part de l’agrícola. 

Si bé, la indústria més antiga que es troba documentada a Vallbona és el molí fariner de Ca l’Alert 

(mitjans segle XIII) juntament amb el molí de Cal Bota i de Ca l’Afou det terme municipal de Cabrera; 

espais que posteriorment seran substituïts per fàbriques de filats. Al segle XVIII el creixement fou lent 

passant dels 185 habitants de 1717 als 243 de 1787. A partir del segle XIX hi ha un creixement més 

important, atès que és passa de 243 habitants l’any 1787 a 362 habitants l’any 1842. A partir de la 

segona meitat del segle XIX es produeix un augment demogràfic molt important passant a 720 

habitants l’any 1860. Aquest increment s’ha de vincular a l’establiment de les fàbriques de filatura de 
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cotó. A partir d’aquest moment, hi ha un creixement lent de la població fins l’any 1940 en que es 

produeix una davallada important passant de 879 habitants l’any 1920 a 679 habitants l’any 1940. 

Aquest fet s’ha de relacionar amb les conseqüències que comporta la Guerra Civil Espanyola. 

A la dècada dels anys setanta es produeix novament un increment demogràfic (824 habitants) 

relacionat amb el renaixement de la indústria tèxtil i la construcció de nous habitatges.   

 
Font: Història de les comarques de Catalunya. Anoia i Idescat 

 

L’activitat econòmica principal del municipi durant el segle XIX i inicis del segle XX ha estat la vinya i la 
filatura de cotó.  
 
Durant el segle XIX el conreu de la vinya dominava substituint el conreu dels cereals. Aquesta 
expansió va continuar durant part de la dècada de 1880 com a resultat del tractat comercial signat el 
1882 per Espanya i França amb què es rebaixaven el drets pels vins espanyols degut a què les vinyes 
franceses eren delmades per la fil·loxera (Gutiérrez, M. 2006). 
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                  Font: Idescat 

 
L’emergència del conreu de la vinya es va veure col·lapsada per l’arribada del míldiu, a partir de 1884, 
i per la fil·loxera i per la sobreproducció (tendència accentuada per la finalització el 1892 del tractat 
signat amb França) (Gutiérrez, M. 2006). 
La replantada amb ceps de peu americà empeltats amb varietats locals es va materialitzar a la segona 
meitat de la dècada de 1890. Pel procés de recuperació, com a la resta de Catalunya, fou fonamental 
el moviment cooperatiu. L’any 1914 es va formar la Sociedad Cooperativa Vallbonense. 
 

A l’indubtable impacte dels grans propietaris en el procés d’estructuració urbana de Vallbona fins a la 
dècada de 1840 cal sumar el paper que van tenir a partir de llavors determinats industrials, 
especialment vinculats a l’activitat filadora de cotó. Fins a la dècada de 1840 les activitats 
manufactureres de Vallbona eren únicament els molins fariners (Ca l’Alert. Fitxa núm. 119), els 
molins paperers i els fons vidriers. El sector industrial que va marcar la història de Vallbona fou la 
filatura de cotó. Les fàbriques de Cabrera‐Vallbona foren la resposta a la crisi de la filatura manual 
fortament present a l’Anoia fins a mitjans del segle XIX.  
 
L’any 1940 l’única fàbrica de Vallbona era Hilaturas Voltregà S.A., dedicada al tèxtil. A la dècada de 
1960 es va crear la fàbrica Manipulación Metálicos S.A. (MANISA), Consturccions Metàl·lques Ollé 
S.A. i VILOVER S.A. que diversificaven el sector industrial de Vallbona i trenaven el monopoli de 
Hilaturas Voltregà. 
A inicis de 1970 Hilaturas Voltregà va perdre pes i finalment va desaparèixer. L’arribada del grup 
“Vuida de Tolrà” a través de la creació de Fibras Plásticas S.A. (FIPLASA) i Confecciones y Tricotajes 
S.A. (CONTRISA) va suposa una reanimació i augment econòmic pel municipi.  
 
Durant la postguerra el sector agrari, principalment la vinya, mantenia un pes important en 
l’economia del municipi fins a la dècada de 1960-1970, a partir d’aquest moment el nombre 
d’explotacions agràries es va reduir a un terç.  
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4.3. Marc històric 

L’ocupació més antiga coneguda a Vallbona d’Anoia es situa al paleolític amb la troballa de diverses 

eines com raspadors, puntes i nuclis al jaciment del Sud-oest de Vallbona (Fitxa núm. 94) sense poder 

concretar una zona d’habitat.  

La següent ocupació ens situa cronològicament entre els segles II-I aC a la zona del Fonollar (Fitxa 

núm. 95) i a la riera Seca (Fitxa núm. 96) amb la presència de gran material ceràmic del tipus 

campaniana B, ceràmica ibèrica feta a mà, fragments de tègula entre d’altres però no d’estructures. 

 
                           Detall de diversos fragments de ceràmica ibèrica en superfície del jaciment Marge dret de la riera Seca. 
 

Els orígens de Vallbona són realment incerts. Les dades més antigues daten de l’any 1184 quan 

l’església de Sant Bartomeu de Vallbona d’Anoia era sufragània de Piera, i els seus dominis pertanyien 

al castell de Piera. A finals del segle XII va passar a dependre del castell de Cabrera. En aquells 

moments hi havia únicament 26 cases. Poc se sap de l’evolució medieval de Vallbona, tot i que les 

dades demogràfiques apunten que com bona part de Catalunya va viure de forma força intensa la 

crisi baixmedieval. 

A finals del segle XIII va passar a dependre del castell de Cabrera, independent de Piera. L’any 1320 el 

senyor de Cabrera va vendre la quadra i el lloc de Vallbona a Berenguer de Banyoles i es va formar el 

terme independent. No obstant, sota el regnat de Pere III, l’any 1342, va tornar a dependre del senyor 

de Cabrera,  Ramon Berenguer de Mediona (Avinyó, J. 1909). 
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                  Vista general de Vallbona d’Anoia 

 
L’any 1508 el rector de Cabrera es va traslladar a l’església parroquial de Vallbona, de manera que la 

parròquia de Cabrera va passar a ser sufragània de la de Vallbona. L’any 1812 es van suprimir els 

senyorius i Vallbona va formar un municipi i Cabrera un altre. L’any 1868 es va produir la divisió 

definitiva en separar-se les dues parròquies (Saumell, A; Román, C; Borràs, J. 1991) 

Encara  al  segle  XVI,  l’estructura  urbana  era  molt  bàsica:  un  únic  carrer  i  una  plaça.  Aquesta  

afirmació  ve confirmada per les paraules de Mossèn Avinyó quan afirma que Vallbona “constava de 

un sol carrer y la plassa devant la Iglesia y cementiri, aquesta plaça avui ha quedat molt reduïda a 

causa de modernes construccions i de Cal Vallès ”(Avinyó, J. 1909) 

L’estructura urbana de Vallbona va estar, i encara està, determinada pel pas del Camí Ral, al voltant 

del qual s’hi van establir diversos hostals. Les dues famílies que millor responen a aquesta realitat són 

Cal Pons (Fitxa núm. 14) i Cal Vallès (Fitxa núm. 7). Aquestes sumades a Cal Sabaté (Fitxa núm. 4)  i Cal 

Pitxaró (Fitxa núm. 12), dedicades a altres activitats, eren els majors propietaris.  

Al marge dels hostals, l’altra activitat que va marcar la vida de Vallbona fou la fabricació de vidre 

que arrenca com a mínim del segle XVI i continuava existint a mitjan del segle XVIII. Aquesta 

activitat va estar vinculada a cognoms com Gralla (Fitxa núm. 177) i Tarafa. Segons dades de 1536 hi 

havia, a part dels hostalers i vidriers, algun ferrer, fusters, sabater, sastre, mestre d’obres, un 

teixidor de lli, etc. Algunes d’aquestes activitats, com per exemple els dos ferrers existents, també 

estaven plenament relacionades amb la presència del Camí Ral. Òbviament, la pràctica majoria dels 

vallbonencs de l’època tenien com a segona dedicació la de l’agricultura (Aloy, M; Guitiérrez, M; 

Roca, M; Caixal, A. 2014). 
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Són justament els patis que separaven les primeres edificacions els que es van construint al llarg del 

segle XVII i XVIII, tot marcant l’alineació de l’actual carrer Major. Mostra d’això són algunes de les 

dovelles encara conservades als portals d’algunes de les edificacions com la de Ca l’Adelaida de 

1720 (Fitxa núm. 6) al carrer Major.  

Una important peculiaritat de bona part d’aquestes edificacions del carrer Major és que es van 

planificar per tenir sortida pel darrera, on acostumava a haver‐hi un patí i una entrada per animals i 

arreus agrícoles. Aquesta circumstància, poc a poc, va anar alimentant l’articulació de nous carrers a 

mitjans del segle XIX com el carrer del Raval i el carrer Nou (Aloy, M; Guitiérrez, M; Roca, M; Caixal, 

A. 2014). 

Durant la guerra del francès a Vallbona es va constituir un cos de miquelets. Entre els fets cal 

remarcar la detenció del rector de Vallbona i l’afusellament de tres vilatans. Segons Mn. Joan Avinyó 

durant la guerra del francès les tropes van entrar al municipi de Vallbona i el van saquejar i van 

malmetre la rectoria i l’arxiu parroquial. Aquest fet es troba documentat indirectament en alguns 

documents: “Y per quant no he trobat lo testament de mon marit Ramon Martí, que se tem se hagia 

extraviat ab motiu de la entrada dels francesos a la Rectoria, que tiranren los papers del Archiu per 

terra...”1. Un altre docuemnt, en aquest cas relacionat amb la parroquia: “Respeto que el Rdo Josef 

Carbó, Cura, Párraco de esta Parroquia, murió en el año 1808 y tuvo que hacer algunes tugas con 

motivo de l a invasion de los franceses, no se hallan continuades las correspondientes cuentas de 

1808, ni ha podido continuarse en devida forma la falta de antecedentes”2  (Avinyó, J. 1909). 

A finals del segle XIX es va inaugurar l’estació de tren de Vallbona i de Capellades de la línia 

ferroviària de Barcelona a Igualada, ubicada dins el terme de Vallbona, molt important pel 

desenvolupament econòmic relacionat amb la filatura de cotó.  

L’any 1936, en el marc de la Guerra Civil Espanyola, la parròquia de Sant Bartomeu fou cremada. Un 

cop acabada la guerra les pedres van ser utilitzades per a bastir part de l’actual església parroquial.  

                                                           
1 Testament de Teresa Martí, viuida de   Ramon Martí a 
2 Llibre de Comptes de les Administracions amb notes del doctor Joseph Postius, preber. 
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                                  Parròquia de Sant Bartomeu abans de 1936 
 

 
L’antiga parròquia de Sant Bartomeu tenia tres naus. A les dues naus laterals hi havia diverses 
capelles amb altars dedicats a Sant Isidre, Sant Sebastià, la Verge del Carme, l’altar dedicat al Sant 
Crist i a la Verge dels Dolors, l’altar de la Mare de Déu del Roser i per últim a Sant Francesc de Paula. 
L’altar major estava consagrat a Sant Bartomeu amb les imatges de Sant Josep i Sant Joan una a cada 
lateral i al damunt la imatge de Santa Llúcia. 
 

4.4. Toponímia i escut municipal  

L’escut de Vallbona d’Anoia té el següent blasó: escut caironat;  gules, una palma d’or i un ganivet 

d’atzur manegat de sabre en faixa passats en creu llatina revessada, el ganivet per damunt de la 

palma, acompanyats a la punta d'una faixa ondada d'argent.. Per timbre porta una corona mural de 

poble.  

La palma i el ganivet són els atributs del martiri de sant Bartomeu, patró del poble, que fou escorxat i 

decapitat. La faixa ondada representa el riu Anoia.  

Aquest escut fou aprovat el 29 de novembre de 1993 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC) el 13 de desembre del mateix any amb el número 1831.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Bartomeu_ap%C3%B2stol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Anoia
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L’origen del topònim de Vallbona cal buscar-lo en dos mots, Vall 

i Bona. Vall prové del llatúi vallis o valles mot que els romans 

anomenaven a una extensió de terreny més aviat pla entre 

muntanyes. Bona prové del llatí bonus que significa excel·lent o 

favorable.  

Actualment Vallbona està adjectivada d’Anoia, relacionat amb 

el nom de la comarca. Antigament però també fou 

anomenada Vallbona d’Igualada.  

 

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Escut_de_Vallbona_d%27Anoia  

5. RESULTATS 

5.1. Elements fitxats 

L’estudi per la realització del Mapa del Patrimoni del municipi de Vallbona d’Anoia ha permès fitxar 

un total de 180 elements on destaca pel nombre de fitxes realitzades el patrimoni immoble i en 

especial els edificis. En menor quantitat, però també amb un nombre significatiu, en destaquen els 

elements arquitectònics. 

A continuació s’adjunta  una taula amb el nombre i el percentatge de cada grup temàtic i tipologia 

dels elements identificats: 

Grups Temàtics i Topològics  Grups Temàtics   Tipologies 

     Núm.  %  Núm.   % 

Patrimoni immoble   142  79%    100% 
1.1. Edificis        107  74% 
1.2. Conjunt arquitectònic      3    3% 
1.3. Elements arquitectònics      18  13% 
1.4. Jaciments arqueològics      6    4% 
1.5. Obra Civil        8    6% 

Patrimoni moble   9  5%    100% 
2.1. Elements urbans       3  33% 
2.2. Objectes        2  22% 
2.3. Col·leccions       4  45% 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escut_de_Vallbona_d%27Anoia
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Patrimoni documental  5 3% 100 
3.1. Fons d’imatges 0   0% 
3.2. Fons documental  5 100% 
3.3. Fons bibliogràfiques 0   0% 

Patrimoni immaterial  12 6% 100 
4.1. Manifestacions festives 3 25% 
4.2. Tècniques artesanals 0   0% 
4.3. Tradició oral 2 17% 
4.4. Música i dansa 7  58% 
4.5. Costumari  0   0% 

Patrimoni natural 12 6% 100 
5.1. Zones d’interès 11 92% 
5.2. Espècimens botànics singulars 1   8% 
5.3. Jaciment paleontològic 0   0% 

Total 180 180 

La següent gràfica mostra les dades totals dels elements inventariats per grups temàtics amb un % 

molt significatiu del patrimoni immoble, on com s’exposarà a continuació, en destaquen les cases 

antigues del nucli primitiu i les construccions de pedra seca, tenint en compte que es tracta d’antics 

hostals o establiments relacionats amb el camí ral  i la importància que ha tingut l’explotació agrària, 

principalment la vinya. 
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5.1.1. Patrimoni immoble 

La selecció de les fitxes dels elements del patrimoni immoble s’ha iniciat a partir dels elements 

inventariats en el Pla Espacial Urbanístic de Protecció i Catàleg  del Patrimoni Arquitectònic, Històric i 

Ambiental de Vallbona d’Anoia, en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, en 

l’Inventari de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat, en la bibliografia relacionada amb el terme i en 

les fonts orals.  

Aquest primer llistat s’ha vist modificat i complementat amb el treball de camp, que ha permès 

incorporar nous elements dins el Mapa del Patrimoni dels quals no es tenia constància o bé 

descartar-los i incorporar-los en el llistat d’elements no fitxats o bé descartar-los per ser 

construccions desaparegudes.   

Dins el grup de Patrimoni Immoble s’hi distingeixen cinc grups tipològics: els edificis, els conjunts 

arquitectònics, els elements arquitectònics, els jaciments arqueològics i l’obra civil, representats en el 

següent gràfic:  

 

 

Edificis 

Aquesta tipologia inclou els edificis singulars amb valor monumental, històric, artístic, etnològic, 

identitari, religiós i industrial.  

Dins del terme de Vallbona d’Anoia s’han identificat un total de 107 elements. Entre aquests 

elements cal destacar algunes de les cases que havien estat antics hostals vinculats al Camí Ral com 

Cal Vallès (Fitxa núm. 7), antigament Cal Jaume, que oferia el servei de correus i postilló o Cal Pons 

(Fitxa núm. 14) antigament coneguda com Cal Modolell. Aquesta edificació, d’origen medieval, ha 
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estat objecte 

d’ampliacions i 

modificacions al llarg 

dels segles, tot i que el 

cos principal de l’edifici 

és d’època moderna. 

Conserva elements 

singulars com el foc de 

rotllo o les portes 

emmarcades amb 

pedra esculpida i 

decorades amb àngels i 

motius florals.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall del foc de rotllo de Cal Pons 
 
 
Moltes de les cases del nucli conserven algun element característic i necessari per a la transformació 

de les collites, principalment de la vinya,  com els cellers, la premsa o els cups. Exemples d’això es 

troben a Cal Pere Mata (Fitxa núm. 13), Cal Respall (Fitxa núm. 5) i Ca la Florindeta (Fitxa núm. 17). 

Castell de la Roqueta 
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Relacionat amb l’explotació agropecuària hi ha altres edificis com les barraques i els corrals. S’han 

inventariat un total de 59 barraques la majoria d’elles de pedra seca i en bon estat de conservació. 

Són construccions molt 

representatives i amb 

característiques pròpies. La 

gran majoria són de planta 

circular tot i que en menys 

mesura també n’hi ha de 

planta quadrada amb la 

coberta de falsa cúpula o bé 

algunes d’elles de volta de 

canó de pedra de travertí 

com la Barraca de Cal Creus 

(Fitxa núm. 59).  

 

Detall del cup de Cal Pere Mata 

La tècnica de la pedra seca es caracteritza per la utilització de la pedra sense treballar, excepte les 

llindes de la porta, i sense utilitzar cap tipus de material d’unió. Per assentar-les i donar un aspecte 

llis als murs es fa servir pedruscall o pedres petites per falcar i tapar les escletxes.  

També destaquen algunes barraques excavades a l’estrat geològic amb la porta d’accés en arc de mig 

punt. D’aquestes remarcar la 

Barraca  de Cal Mundeta (Fitxa 

núm. 69) amb diverses 

fornícules i gravat a la paret 

nord de l’any 1885. 

Barraca de les Llengònies  
 

Algunes de les barraques que 

s’han localitzat han quedat 

esfondrades per 

l’abandonament com és la 

Barraca l’Alzinar 3 (Fitxa núm. 

51) i la Barraca El Querol 3 

(Fitxa núm. 52). 
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Els corrals també han sofert l’aïllament i l’esfondrament a causa del canvi de treball i l’abandonament 
de l’activitat ramadera. Són els casos del Corral de Cal Sabaté (Fitxa núm. 136) i el Corral del Castellet 
(Fitxa núm. 137). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paret nord de la Barraca de Cal Mundeta  

Dins aquesta tipologia també cal destacar l’edifici de l’Estació de Vallbona d’Anoia dels FGC (Fitxa 

núm. 24) construïda l’any 1897. Juntament amb aquesta estació també es va construir l’estació de 

Capellades, situada dins el terme municipal de Vallbona d’Anoia. Aquesta darrera, a causa de la gran 

activitat industrial que representaven els molins paperers, es va construir amb dues plantes, atès que 

hi residien dues famílies. No obstant això, l’any 1983 fou enderrocada (Saumell, A; Román, C; Borràs, 

J. 1991).  

 
Estació de Vallbona d’Anoia dels FGC 
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El patrimoni immoble de caràcter religiós només està representat per l’Església Parroquial de Sant 

Bartomeu (Fitxa núm. 2) documentada des de l’any 1184 quan aquesta era sufragània de Piera. 

L’antiga església fou cremada l’any 1936, a començaments de la Guerra Civil, i posteriorment 

destruïda. Les pedres van ser utilitzades per a bastir l’actual església parroquial entre els anys 1948 i 

1952 en la nova ubicació de l’actual plaça de l’Església. 

Interior de l’església parroquial de Sant Bartomeu 

 

 

 

 

 

Conjunts arquitectònics 

Aquesta tipologia correspon a diversos edificis que formen un conjunt d’estructures complexes 

composades per diversos elements edificats. S’han inventariat tres elements  que corresponen el 

carrer Major (Fitxa núm. 34), que se situa en l’antic camí ral d’Aragó al voltant del qual es va anar 

configurant el nucli urbà de Vallbona d’Anoia; el carrer Nou (Fitxa núm.  35) que es va començar a 

formar al segle XVIII, quan moltes 

de les cases del carrer Major 

van començar a tenir una entrada 

a la façana posterior. També 

inclou el conjunt de Cases d’Antoni 

Solà (Fitxa núm. 33) que està 

conformat per un conjunt de 

quatre cases adossades 

ubicades al pas de l’antic camí ral. 

Elements arquitectònics 

En aquesta tipologia 

s’inclouen elements que formen 

part d’un edifici però que per si 

mateixos tenen prou valor patrimonial, o elements que formen part de l’entorn d’un edifici i 

estructures arquitectòniques de menor entitat de caire rural i popular. 
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En total s’han inventariat 18 elements que corresponen a: elements arquitectònics que formen part 

d’un edifici com un portal de pedra; elements relacionats amb l’abastiment de l’aigua com les 

safaretjos, basses i fonts; elements relacionats amb l’activitat econòmica com un forn de vidre i un 

seguer, els rellotges de sol i elements de menor entitat com una creu commemorativa. 

Dins els elements arquitectònics que formen part d’un edifici  hem documentat un portal d’arc de 

mig punt (Fitxa núm. 27) amb l’any 17- - gravat a la dovella central.  

Dels elements relacionats amb l’abastiment d’aigua s’han inventariat un total de 4 fonts: la Font del 

Querol (Fitxa núm. 112), la Font de la Donzella (Fitxa núm. 161), la Font del Pau Boté (Fitxa núm. 166) 

i la Font del Magí (Fitxa núm. 113); 3 basses: la Bassa de Cal Boladeres (Fitxa núm. 178), la Bassa de 

l’hort del Magí (Fitxa núm. 147) i la Bassa de l’Alert (Fitxa núm. 144); 2 rescloses: la resclosa de Ca la 

Fou (Fitxa núm. 172) i la resclosa de la Riera de Castellet (Fitxa núm. 173)  

El Safareig 

 

i finalment 3 safaretjos: El Safareig (Fitxa núm. 3) situat al mig del nucli urbà i dos més ubicats en 

zones d’hort, el Safareig del Magí (Fitxa núm. 146) i el Safareig del Querol (Fitxa núm. 169). 

El grup format pels elements relacionats amb l’activitat econòmica es troba representat pel forn de 

vidre de Cal Gralla (Fitxa núm. 177) del qual només es conserva la boca i el Seguer de Cal Carlets 

(Fitxa núm. 176). 

Un altre element significatiu són els rellotges de sol. En total s’han inventariat 2 rellotges: el rellotge 

de Cal Pons (Fitxa núm. 104) apareix a l’inventari de rellotges de sol de la Societat Catalana de 

Gnomònica. Es tracta d’un rellotge esgrafiat rehabilitat l’any 2005. El segon rellotge és del de Cal 

Matalafont (Fitxa núm. 142) 

realitzats amb rajoles 

policromes.  

Finalment, dins de la tipologia 

d’elements commemoratius s’ha 

documentat la Creu de Miramar 

(Fitxa núm. 122) situada a la 

carena de la serra de Brugar, 

element commemoratiu en 

record  de la celebració del 

Concili Vaticà II.  
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Jaciments arqueològics 

Aquesta tipologia inclou les restes del passat de qualsevol tipus de cronologia, independentment que 

hagin estat excavats o no.  

Per documentar el patrimoni arqueològic s’ha consultat l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de 

Catalunya (IPAC) i el Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg  del Patrimoni Arquitectònic, 

Històric i Ambiental de Vallbona d’Anoia. 

En total s’han identificat 6 jaciments i abasten una cronologia que va des del Paleolític fins a Època 

Contemporània. Del paleolític hi ha el jaciment del Sud-Oest de Vallbona (Fitxa núm. 94) on es van 

localitzar diverses eines de sílex com raspadors, puntes denticulars o perforadors. 

En dos jaciments, el Fonollar (Fitxa núm. 95) i el Marge dret de la riera Seca (Fitxa núm. 96) es van 

identificar fragments de ceràmica amb una cronologia d’entre els segles II aC – I dc.  

D’època medieval hi ha el jaciment del Salt del Met (Fitxa núm. 97), situat al sud-oest del nucli urbà 

de Vallbona i on antigament s’havien identificat peces defectuoses i deformades a causa de males 

cuites, fet que havia plantejat la hipòtesi de l’existència de possibles forns. No obstant, l’any 2005 s’hi 

dugué a terme una prospecció arran de la construcció de la variant de la carretera B-224 en que es va 

poder comprovar que durant els treballs d’extracció de pedra per dita construcció s’havia malmès el 

jaciment. 

Del període modern hi ha el jaciment anomenat Variant de la C-244 (Fitxa núm. 98) on es va localitzar 

restes d’un edifici actualment cobert de vegetació i finalment hi ha l’esplanada de l’antiga església de 

Sant Bartomeu (Fitxa núm. 93) on hi havia hagut l’antiga església parroquial.  

Obra civil 

Dins aquesta tipologia s’inclouen les obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. S’han fitxat un 

total de 8 elements dels quals 3 corresponen a ponts com és el Pont de Capellades (Fitxa núm. 31), el 

Pont del Carol (Fitxa núm. 140) i el Pont de la línia de Barcelona-Igualada dels FGC (Fitxa núm. 145). 

També s’han inventariat la Passera de Ca la Fou (Fitxa núm. 30) utilitzada per accedir a la fàbrica de 

Ca la Fou des de Vallbona.  

Dins aquesta tipologia també s’ha inventariat el camí Ral d’Aragó (Fitxa núm. 99) i l’antic camí de la 

Fou a Capellades (Fitxa núm. 174). Finalment, dos túnels (Fitxa núm. 32 i 141) de la línia de Barcelona 

a Igualada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.   
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5.1.1. Patrimoni moble 

El patrimoni moble de Vallbona d’Anoia s’han pogut inventariar un total de 9 elements. Dins d’aquest 

grup s’hi distingeixen tres grups 

tipològics: els elements urbans, els 

objectes i les col·leccions 

representats en el següent gràfic:  

 

 

El llistat s’ha obtingut a partir de les diverses visites realitzades durant el treball de camp i 

d’informacions orals proporcionades pels veïns del municipi.  

 

Elements urbans 

Els elements urbans corresponen a monuments ornamentals instal·lats a la via pública. En total s’han 

inventariat 3 elements, dues escultures situades al nucli de Vallbona d’Anoia. Ambdues escultures 

estan relacionades a la Festa del Roser. L’escultura de les Roseres (Fitxa núm. 163)    i l’escultura del 

ball de la Garlanda (Fitxa núm. 111). 

També s’ha inventariat un mapa situat en una paret del carrer de l’Irla realitzat amb rajols policromes 

on hi figura el municipi de Vallbona d’Anoia amb les principals fonts, camins i llocs naturals (Fitxa 

núm. 164).                                                                                                                                  Escultura de les Roseres 
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Objectes 

Dins aquest grup s’han fitxat els objectes singulars  que formen part o no d’una col·lecció. En total  

s’han fitxat 2 elements. Lligat al patrimoni religiós hi ha la talla de la Mare de Déu del Roser (Fitxa 

núm. 108) realitzada a la dècada de 1940 i les Gegants de Vallbona (Fitxa núm. 106) de caràcter lúdic 

i festiu.  

Col·leccions 

Pel que fa a les col·leccions se n’han inventariat un total de 4 col·leccions:  1 de titularitat pública i 3 

de titularitat privada. La de titularitat pública corresponen a la col·lecció de materials arqueològics 

dipositats als Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada (Fitxa núm. 121). Les col·leccions de titularitat 

privada corresponen a diferents objectes i eines d’oficis.  

5.1.2. Patrimoni documental 

Dins aquest grup és distingeixen tres tipologies: el fons d’imatges, el fons documental i el fons 

bibliogràfic, tots ells de gran valor històric per comprendre l’evolució i la trajectòria del municipi. 

En el cas de Vallbona d’Anoia tot el patrimoni documental correspon a fons documentals. Així s’han 

inventariat un total de 5 fons documentals procedents de diversos arxius. Entre aquests hi ha el fons 

de l’arxiu parroquial de Vallbona d’Anoia (Fitxa núm. 127) tots del segle XX; el fons documental de 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Fitxa núm. 124) amb documentació des del segle XVI o bé el fons de 

l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (Fitxa núm. 126) amb documentació des del segle XVI i d’un conjunt 

d’imatges de principis del segle XX. 

5.1.3. Patrimoni immaterial 

El patrimoni immaterial s’agrupa en cinc tipologies: manifestacions festives, tradició oral, música i 

dansa, tècniques artesanals i costumari. En el cas de Vallbona d’Anoia s’han fitxat 12 elements 

patrimonials representats en tres tipologies: les manifestacions festives, la tradició oral i música i 

dansa. 
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Manifestacions festives 

Aquesta tipologia inclou les festes populars locals 

i també alguna activitat singular i específica dins 

la festa. En total s’han inventariat 2 festivitats: la 

Festa Major (Fitxa núm. 110) i la Festa del Roser 

(Fitxa núm. 105).  Dins la Festa del Roser hi ha el 

Ball de la Garlanda (Fitxa núm. 109), relacionat amb 

el traspàs de càrrecs entre les Roseres entrants i les 

Roseres sortints. Tot i que no hi ha referència sobre 

el seu origen si que es té constància, gràcies a unes visites pastorals, que l’any 1808 es va 

interrompre a causa de la guerra del francès.  

Tradició oral 

En relació amb aquesta tipologia s’han fitxat dues llegendes: la llegenda del propi enterrament (Fitxa 

núm. 138) i la llegenda del Rector de Cabrera (Fitxa núm. 107), aquesta última relacionada amb el 

moment que el rector va abandonar la parròquia de Cabrera i es va traslladar a la parròquia de 

Vallbona  convertint així la parròquia de Cabrera sufragània de Vallbona d'Anoia. 

 Música i dansa 

En l’àmbit de música i dansa s’ha fitxat diversos goigs de manera individual però no s’ha inventariat el 

goig com a element bibliogràfic sinó com a cançó per ser cantada. El goig acostuma a tenir dues 

parts: la primera on s’explica la vida del Sant i la segona on es demana protecció.  

En aquest cas, s’han inventariat: el Goig al Gloriós Apòstol Sant Bartomeu (Fitxa núm. 114) patró de 

Vallbona d’Anoia; el Goig de la Mare de Déu del Roser (Fitxa núm. 116) relacionat amb la festivitat 
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del Roser; el Goig de Sant Nicasi (Fitxa núm. 118); el Goig de Sant Bernat (Fitxa núm. 117) i el Goig del 

Sant Crist (Fitxa núm. 115). 

                                                        Goig de l’Apòstol Sant Bartomeu 

Dins d’aquesta tipologia també s’inclou la sardana de Vallbona (Fitxa núm. 179) composada per Iu 

Alaverda Ferrer i l’Himne de Vallbona (Fitxa núm. 180) de l’any 1968. 

5.1.4. Patrimoni del medi natural 

Pel que fa al patrimoni natural els elements identificats és classifiquen en dues tipologies: zones 

d’interès o els espècimens botànics. En el següent gràfic es pot observar la diferència numèrica que 

existeix entre ambdues tipologies.  

 

 

Zones d’interès 

Aquesta tipologia fa referència als espais amb un valor o interès específic a causa de les seves 

característiques botàniques, ecològiques, paisatgístiques, geomorfològiques o zoològiques encara 

que hagin estat alterades per intervencions antròpiques.  

En aquest cas, s’han inventariat 11 elements o zones. S’han inventariat diverses fonts o surgències 

d’aigua d’entre les quals destaca la Font del Figarot (Fitxa núm. 171) situada a la llera esquerra del riu 

Anoia, element també inventariat (Fitxa núm. 103) ja que no tan sols es un element molt important a 

nivell natural sinó que també ha tingut un paper molt significatiu a nivell econòmic per la comarca de 

l’Anoia.  

Saltant de la Fou 
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Dins d’aquesta tipologia també hi trobem el Mirador de la Miranda (Fitxa núm. 101) i el Mirador de 

les Banderes (Fitxa núm. 102) espais que permeten tenir una visió de tot el terme de Vallbona 

d’Anoia, del congost de Capellades i del riu Anoia.  

Com a zones d’interès també s’ha inventariat la Pedrera d’Antoni Vilamajor (Fitxa núm. 128) i la 

Pedrera de Cal Magí (Fitxa núm. 130) no només com espais naturals per la seva composició granítica i 

de bona qualitat sinó també com espais històrics ja que havien estat pedreres d’elaboració de 

llombardins. 

Dins el terme també hi ha alguns espais que formen part de la zona d’interès natural de les Valls de 

l’Anoia (Fitxa núm. 100), inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN).  

Espècimens botànics 

Dins d’aquest grup hi trobem elements botànics singulars d’interès botànic, històric o simbòlic. En 

aquest cas, s’inclou el Pollancre de Castellet (Fitxa núm. 135). 

5.2. Estat actual 

En aquest apartat es farà l’anàlisi dels elements patrimonials inventariats a partir de diferents criteris 

com la titularitat dels elements, la cronologia i l’estat de conservació, amb la finalitat de tenir una 

visió global i unes característiques patrimonials relacionades amb el patrimoni del municipi.   

En aquest punt però no es tractarà l’aspecte tipològic atès que ja ha estat representat per grups 

temàtics i tipològics en l’apartat anterior (5.1. Elements fitxats). 



  
  Mapa del Patrimoni Cultural  

   Vallbona d’Anoia 

 
 

WEB CULTURA, SCP – Plaça Barcelona’92 nº 7 baixos  -  08280 CALAF 
Tels. 93 869 98 46  -  637 81 14 27   e-mail: cat@catpatrimoni.com 

www.catpatrimoni.com 
 

Memòria Tècnica [p. 34]         
 

5.2.1. Titularitats 

 

Els elements inventariats a Vallbona d’Anoia en la seva majoria són de titularitat privada, amb un 

82%, mentre que el 18% són de titularitat pública.  

Dins la titularitat privada cal tenir en compte la propietat privada individual, bàsicament els 

propietaris d’habitatges i d’algun element particular, i la propietat privada lligada a una associació o a 

institucions com pot ser l’eclesiàstica.  

En el cas de la titularitat pública és bàsicament tot el patrimoni immaterial, la major part dels arxius i 

museus, algun element arquitectònic, l’obra civil i els elements urbans.  

5.2.2. Cronologia 

En relació a la cronologia dels diferents elements inventariats en el Mapa de Patrimoni de Vallbona 

d’Anoia, representada en el següent gràfic, és evident que la major part dels elements són d’època 

contemporània (segles XIX-XX), amb un 75%, seguit dels elements d’època moderna i contemporània 

(segles XVI-XX), amb un 13%. Amb un 3% hi ha el període que compren des d’època medieval fins a 

època contemporània (segles XII-XX). El fet d’agrupar períodes cronològics és significatiu atès que 

demostra la continuïtat  en l’espai i de molts dels edificis que han perdurat fins a l’actualitat 

adaptant-se a les necessitats de cada època.  

Pel que fa al període prehistòric, ibèric i romà, que fan referència principalment als jaciments 

arqueològics, és molt baix ja que el nombre de jaciments és reduït. El període medieval dins el gràfic 

es troba representat per un percentatge molt reduït, d’un 1%. Aquest percentatge fa referència 

principalment a la presència de jaciments arqueològics dins la zona. No obstant, no se li ha de treure 
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importància ja que s’ha de tenir en compte que l’origen de Vallbona d’Anoia s’ha d’emmarcar en 

aquest període. 

En el cas del espècimens botànics, principalment arbres, i zones d’interès, s’han inclòs dins el període 

anomenat Desconegut, atès que es regeixen per altres criteris alhora de poder-los donar un 

cronologia determinada. 

 

 

5.2.3. Estat de conservació 

Tenint en compte el següent gràfic, més de la meitat dels elements fitxats en el Mapa del Patrimoni, 

un 67%, gaudeixen d’un bon estat de conservació. S’hi inclouen les cases, la majoria rehabilitades o 

reformades, barraques de pedra seca, el patrimoni documental i natural,  col·leccions, juntament 

amb alguns dels jaciments arqueològics documentats al terme.  
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Aquesta xifra va seguida del 19% que correspon a un estat de conservació regular i amb un 14% el 

segueix l’estat de conservació dolent. Aquest, principalment està centrat en barraques i 

construccions de pedra seca i les teuleries que, a causa de l’abandonament de molts d’ells, han 

quedat en estat ruïnós. Dins aquest grup també s’inclouen alguns jaciments arqueològics i algunes 

cases abandonades.  

 

 

5.3. Descripció de l’estat legal de protecció 

Dins el terme municipal de Vallbona d’Anoia s’han inventariat un total de 178 elements la majoria 

d’ells sense cap tipus de protecció.  

En el següent gràfic es pot veure reflectit el resultat de l’estat legal dels elements inventariats en el 

Mapa de Patrimoni Cultural de Vallbona d’Anoia, on destaca que el 94% dels elements no tenen cap 

tipus de protecció. Aquest percentatge va seguit dels elements que tenen una protecció física amb un 

4% i amb un 2% els elements que tenen una protecció legal i física i només hi ha un element amb 

protecció legal.  
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Així, les figures legals de protecció dels béns existents a Vallbona d’Anoia es poden classificar en: 

 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 

Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN): són els béns mobles i immobles  més rellevants del patrimoni 

català i inscrits en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional gestionat pel Departament de 

Cultura. Els BCIN estan regulats pel la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (s’equiparen als BIC de 

la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol), i per un conjunt de decrets anteriors 

que aquesta llei no deroga, com el decret de 22 d'abril de 1949 sobre protecció de castells, el decret 

571/1963 sobre protecció de creus de terme i escuts heràldics, i pel Decret 474/1962 pel qual es 

declaren monument determinats museus i per tant, el que hi ha dipositat. 

El municipi de Vallbona d’Anoia compta amb un bé protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional, el 

fons documental de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Fitxa núm.124) d’acord amb la Llei 9/1993 del 

Patrimoni Cultural Català. 

Pla Espai d’Interès Natural (PEIN) 

També tenen protecció els espais o béns declarats d’Interès Natural en el marc del Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN) elaborat per la Generalitat de Catalunya d’acord amb el Decret 328/1992 de 

14 de desembre de 1992 (DOGC núm. 1714 1.3.1993). 

 Les Valls de l’Anoia (Fitxa núm. 100). També estan protegides per la Directiva 92/43/CEE del 

Consell de 21 de març de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i 

flora silvestres; Directiva 2009/147/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de 

novembre de 2009; per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals; la Llei 12/2006, de 

27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i formen part de la Xarxa Natura 2000.  
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Arxius i documents 

Segons la Llei 10/2001, 13 de juliol d’arxius i documents (DOGC 3437, 24/07/2001), tots els 

documents de més de 100 anys resten protegits. Aquest és el cas dels fons:   

 Fons documental de l'Arxiu Comarcal de l’Anoia (Fitxa núm.126). 

 Fons documental de l'Arxiu Municipal de Vallbona d’Anoia (Fitxa núm.123). 

El fons documental del Centro Documental de la Memoria Histórica (Fitxa núm.125)té la protecció de 

BIC (equivalent als BCIN catalans), d’acord amb l’art.60.1 de la llei 16/1985, de 25 de juny, de 

Patrimonio Histórico Español. 

5.4. Elements no fitxats 

Durant l’elaboració del Mapa de Patrimoni s’ha descartat realitzar la fitxa d’alguns elements perquè 

són elements poc significatius o de poc valor, elements desapareguts o destruïts, que no s’han pogut 

localitzar tot i que hi ha notícies orals o bé bibliogràfiques, o que pertanyen a altres municipis. 

Denominació Codi Àmbit Tipologia Justificació 

Barraca Ca 

l’Americano 1 

1.1 Patrimoni immoble Edifici Desapareguda amb 

l’edificació de la deixalleria 

Antiga estació de 

Capellades 

1.1 Patrimoni immoble Edifici Desapareguda 

Barraca Ca 

l’Americano 2 

1.1 Patrimoni immoble Edifici Desapareguda amb 

l’edificació de la deixalleria 

Hostal de l’Oliva 1.1 Patrimoni immoble Edifici Desapareguda 

Rellotge de sol del 

carrer Major, 65 

1.3. Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

No localitzat 

Capelleta davant de 

Cal Flo 

1.3. Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

Desaparegut 

Font de l’Oller 1.3. Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

No localitzada 

Placa Rajols Verge 2.1. Patrimoni moble Element urbà Placa dedicada a la Verge de 
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de Montserrat Montserrat i a l’escolania 

Placa Rajols de la 

Mare de Déu del 

Roser 

2.1. Patrimoni moble Element urbà Placa dedicada a la Verge 

del Roser  amb la imatge del 

Ball de la Garlanda 

Mural Rajols 

Muntanyes de 

Montserrat 

2.1. Patrimoni moble Element urbà Arc tapiat amb un mural de 

rajols amb les muntanyes de 

Montserrat 

Placa Rajols Ball de 

la Garlanda 

2.1. Patrimoni moble Element urbà Placa amb la imatge de 

Vallbona al fons i amb 

primer pla el Ball de la 

Garlanda 
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