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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  del  seu 
programa  d’Estudis  i  Projectes,  l’OPC  promou  l’elaboració  de  Mapes  del  patrimoni 
cultural  i  natural,  amb  la  col∙laboració  dels municipis  interessats,  seguint  els  següents 
objectius: 

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

 
 Valorització dels elements reconeguts. 
 
 Adopció de mesures per a la seva protecció, consolidació i/o conservació. 
 
 Planificació d’accions de difusió i de rendibilització social  cultural. 

Aquesta memòria  tècnica  reflecteix  el  resultat dels  treballs de  recerca  i  elaboració del 
Mapa del patrimoni cultural  i natural del municipi de Veciana (l’Anoia). L’estudi ha estat 
encarregat a  Jordi Montlló Bolart per  l’Oficina de Patrimoni Cultural de  la Diputació de 
Barcelona a partir de la sol∙licitud efectuada per l’Ajuntament de Veciana. 

El treball s’ha realitzat entre els mesos de juliol i octubre de l’any 2014. 
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AGRAÏMENTS  

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable col∙laboració d’un seguit de 
persones a qui volem donar un sincer regraciament.  

En  primer  lloc  volem  agrair  la  col∙laboració  de  l’Ajuntament  i  el  seu  personal  pel  seu 
interès i per les gestions facilitades en tot moment. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca o centre oficial o privat, ens 
hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem agrair 
les atencions rebudes dels tècnics del departament de Cultura  i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.  

El nostre agraïment també és per totes  les persones que ens han obert amablement  les 
portes de casa seva. 

En  l’apartat  de  metodologia  es  pot  veure  el  llistat  de  totes  les  persones  que  han 
col∙laborat d’una manera o altra en la gestació d’aquest treball, la informació de les quals 
ha estat valuosíssima. 
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METODOLOGIA  

MARC TEÒRIC 

La  finalitat  d’aquest  tipus  de  treball  és  la  recopilació  exhaustiva  dels  elements  del 
patrimoni cultural  i natural d’un municipi. L’eix bàsic del treball és  l’inventari de tots els 
elements susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població 
pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta 
que permet englobar‐hi totes les accepcions reconegudes.  

De cada element es fa una fitxa amb totes les dades que s’hagin pogut aplegar d’aquell bé 
cultural,  ja  sigui a  través de  la visita  in  situ o a  través de  la documentació bibliogràfica 
(veure  apartat  corresponent),  a  través  d’arxius  o  d’informació  oral  facilitada  per 
particulars, propietaris o representants d’entitats socials  i/o culturals del municipi. Amb 
l’inventari  fet  i  les  dades  recollides  es  poden  fer  les  pertinents  classificacions,  anàlisi  i 
estudis  estadístics,  a  fi  i  efecte  de  fer‐ne  les  valoracions  corresponents,  tant  a  nivell 
individual de cada bé com a nivell global; tant del seu estat de conservació, com del nivell 
de protecció que té o de les seves característiques històriques. 

El que es tracta, és de facilitar a  l’Ajuntament  i a tots els ciutadans  i ciutadanes d’aquell 
municipi  d’una  eina  de  coneixement  de  la  globalitat  dels  seus  béns  patrimonials,  des 
d’una  concepció  àmplia  del  patrimoni  cultural.  Es  tracta  d’obtenir  un  instrument  que 
permeti  l’establiment  de mesures  per  a  la  seva  protecció  i  conservació  i  faciliti  el  seu 
accés públic; així com la planificació de projectes de rendibilització social; l’elaboració de 
programes  de  difusió:  rutes  didàctiques  o  turístiques,  publicacions,  jornades  de  debat, 
conferències, etc. També ha de servir per facilitar la presa de decisions en el planejament 
urbanístic,  la planificació de  senyalització o  la  coordinació de programes  conjunts  amb 
municipis veïns.  

Els Mapes del patrimoni cultural  i natural d’un municipi són, bàsicament, elements vius: 
poden créixer o disminuir segons  les circumstàncies conjunturals. S’hi poden afegir nous 
elements  perquè  es  consideri  oportú  o  perquè  apareguin  elements  desconeguts  en  el 
moment  de  la  realització  del  treball:  nous  jaciments  arqueològics,  donacions  de 
col∙leccions,  etc.  També  es  pot  donar  el  cas  que  s’hagin  de  suprimir  elements  per 
robatori, destrucció, natural o antròpica o canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal 
considerar el Mapa del patrimoni cultural i natural com una eina dinàmica i activa. 

Però, s’ha de tenir present que no es tracta d’un treball de recerca pura  i estricta, en el 
sentit acadèmic de la paraula. Tampoc es pretén fer una història del municipi, ni fer una 
anàlisi  de  l’evolució  social  o  econòmica,  ni  un  estudi  estadístic  o  demogràfic  d’aquell 
poble. No es parteix d’un plantejament d’una hipòtesi que cal confirmar o  rectificar; ni 
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s’han  fixat  uns  objectius  científics  que  cal  assolir.  Per  tant,  no  hi  ha  unes  conclusions 
finals; ja que no es tracta d’un element tancat, sinó obert, com ja s’ha comentat.  

Tampoc  és  un  catàleg  del  patrimoni  arquitectònic  o  urbanístic  del municipi;  amb  una 
normativa associada de protecció. Per tant, no té cap  influència ni transcendència en  la 
protecció urbanística d’un bé o element. Tot i que si que pot servir com a document base 
per a futures catalogacions. És un simple inventari, una base de dades relacionades amb 
unes  coordenades que  l’ubiquen en un espai  concret; un mapa amb  les  corresponents 
fitxes  al  servei  dels  ciutadans  i  ciutadanes,  que  recull  tot  el  patrimoni  existent  a  la 
població o relacionat amb ella. 

Tampoc  és  una  eina  cadastral  ni  destinada  a  la  imposició  o  revisió  d’impostos  de  cap 
mena. 

A   partir d’aquest treball es poden gestionar  i  implementar futures polítiques culturals o 
patrimonials,  programar  recerques  d’investigació  o  elaborar  plans  de  protecció 
urbanístics; però sempre com un punt d’inici; sense capacitat legal ni normativa. 

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’una població han de comprendre la detecció 
exhaustiva,  descripció  i  valoració  dels  diversos  béns  i  elements  patrimonials  inclosos  i 
classificats en al següent tipologia. 

1.‐Patrimoni immoble  1.1‐ Edificis

  1.2‐ Conjunts arquitectònics 

  1.3‐ Elements arquitectònics 

  1.4‐ Jaciments arqueològics 

  1.5‐ Obra civil

2.‐Patrimoni moble  2.1‐ Elements urbans

  2.2‐ Objectes

  2.3‐ Col∙leccions

3.‐ Patrimoni documental  3.1‐ Fons d’imatges

  3.2‐ Fons documental

  3.3‐ Fons bibliogràfic

4.‐Patrimoni immaterial  4.1‐Manifestacions festives 
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  4.2‐ Tècniques artesanals

  4.3‐ Tradició oral

  4.4‐Música i dansa

  4.5. Costumari

5.‐Patrimoni natural  5.1‐ Zones d’interès natural 

  5.2‐ Espècimens botànics singulars 

 

Dins  l’àmbit  del  patrimoni  immoble  inclou  edificis  singulars  amb  valor  monumental, 
artístic,  històric,  etnològic,  identitari,  religiós,  industrial  o  simbòlic.  La  tipologia  de 
conjunts  arquitectònics  inclou  diversos  edificis  que  formen  un  conjunt  o  estructures 
complexes  composades  per  diversos  elements  edificats.  En  la  tipologia  d’elements 
arquitectònics  s’inventarien  elements  rellevant  d’un  edifici:  parts  singulars  d’edificis, 
elements  d’origen  arquitectònic  que  ja  no  formen  part  de  cap  edifici,  i  elements  que 
formaven  part  de  l’entorn  inherent  d’un  edifici.  També  s’inclouen  estructures 
arquitectòniques  de  caire  rural  o  popular.  Dins  aquest  àmbit  s’inventarien  jaciments 
arqueològics  de  qualsevol  tipus  i  cronologia  i  obra  civil,  obres  de  caràcter  públic  o 
comunal. 

El  segon  àmbit  és  el  de  patrimoni  moble,  que  inclou  elements  urbans,  objectes  i 
col∙leccions.  Els  elements  urbans  fan  referència  a  monuments  o  elements 
commemoratius o ornamentals instal∙lats a la via pública. 

L’àmbit  de  patrimoni  documental  inclou  fons  d’imatges,  fons  documentals  i  fons 
bibliogràfics.  Els  primers  fan  referència  a  sèries  d’imatges  (fotografies,  films,  ...)  que 
formen  un  fons  o  una  col∙lecció,  segons  criteris  temàtics  o  de  propietat.  Els  fons 
documentals  són  sèries  de  documents  que  formen  un  arxiu  de  propietat  pública  o 
privada.  S’entén  fons  bibliogràfics  a  sèries  de  llibres  que  formen  part  d’un  arxiu, 
biblioteca o col∙lecció que tinguin un valor històric i patrimonial.  

El  patrimoni  immaterial  inclou  manifestacions  festives,  tècniques  artesanals,  tradició 
oral, música, dansa i costumari. La tipologia de les manifestacions festives recull les festes 
populars  locals, en  la seva globalitat, o destacant una activitat singular específica dins  la 
festa,  formin  part  o  no  del  cicle  festiu  anual,  religiós  o  laic.  S’entén  per  tècniques 
artesanals  les manifestacions  singulars  i específiques de  la  localitat o el  seu entorn, en 
relació  als  oficis,  a  l’artesania,  a  la  gastronomia,  etc.  Per  tradició  oral  cal  entendre 
qualsevol  referència  d’origen  no  literari  (transmesa  oralment  tot  i  que  es  pot  haver 
publicat) relacionada amb llocs o elements del terme: contes, llegendes, etc. Dins aquest 
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àmbit  del  patrimoni  immaterial  també  s’inclouen manifestacions musicals  tradicionals 
singulars  i  específiques  de  la  localitat  que  estiguin  en  vigor  o  bé  que  s’hagin  perdut. 
Finalment  en  l’apartat  de  costumari  es  documenten  maneres  d’actuar  o  de  fer, 
comportaments socials o actituds específiques del municipi que estiguin en vigor o bé que 
s’hagin perdut. 

El darrer àmbit és el de patrimoni natural que abasta dos  tipologies:  zones d’interès o 
espècimens botànics  singulars. Pel que  fa a  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 de caire singular que tenen un interès 
sovint més històric o cultural que no pas ecològic també es documenten. 

EXPLICACIÓ FITXA 

Per inventariar o documentar tota aquesta tipologia de béns patrimonials, s’ha utilitzat el 
model de  fitxa en MS ACCES 2000,   establert per  l’Oficina del Patrimoni Cultural de  la 
Diputació de Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: 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;  Fitxes  associades; Accés; Historia; Bibliografia; 
Protecció; Inventari; Vincles; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins 
a  un  màxim  de  tres  fotografies.  Hi  ha  diversos  tipus  de  camp  segons  s’indica  a 
continuació: 

Obligatoris / 
No obligatoris 
 

Només s’han de complimentar els camps de la fitxa que sigui possible, 
d’acord amb el volum 
d’informació disponible, excepte els que són obligatoris. Els camps 
restants es poden deixar en blanc si no hi ha informació. 
 

Tancats / 
Oberts 
 

Alguns dels camps són tancats (és a dir, presenten un desplegable 
amb un conjunt d’opcions tancades prement una sageta a la 
dreta). La resta de camps són oberts (la redacció és lliure) 
 

Limitats / 
extensibles 
 

Tots els camps tenen un espai limitat (el que es veu a la fitxa) excepte 
alguns que són 
extensibles (es pot escriure fins a 4000 caràcters), que presenten al 
costat dret del camp dues sagetes. 
 

 

ELEMENTS NO INCLOSOS EN EL MAPA 

Hi ha una sèrie d’elements que no han de ser  inclosos en el Mapa del patrimoni com a 
fitxa.  És  el  cas  d’elements  poc  singulars  o  dubtosos,  o  bé  elements  que  d’entrada  no 
mereixen o no poden ser fitxats però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un apartat o 
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llistat  “d’elements  no  fitxats”.  Es  tracta  d’elements  poc  rellevants,  amb  pocs  valors 
històrics o  artístics; o bé,  elements desapareguts o destruïts; o bé, elements que  tot  i 
tenir‐ne  referències  orals  o  bibliogràfiques  no  s’han  pogut  localitzar;  o  bé,  elements 
pertanyents a d’altres municipis  limítrofes, però que es  creia que eren del municipi en 
estudi; o bé, que formen part d’un altre element, i que no cal singularitzar. La relació de 
tots aquests elements s’incorpora a la memòria ordenats per tipologies. 

De  totes maneres, hi ha elements que no s’han de  fitxar mai. Són els casos d’entitats  i 
associacions  culturals,  socials o esportives;  festivals  i  altres esdeveniments  culturals no 
festius;  biblioteques  o  altres  equipaments  culturals;  l’escut  municipal;  personatges 
il∙lustres  o  esdeveniments.  Els  Mapes  del  patrimoni  són  inventaris  d’elements  del 
patrimoni  cultural,  no  és  el  cens  de  recursos  culturals  del municipi.  No  es  tracta  de 
documentar  l’activitat  o  l’agenda  cultural,  sinó  aquella  que  té  un  plus  de  component 
patrimonial, històrica o tradicional, ja sigui material o immaterial. 

Es pot donar el cas d’haver de reflectir  la  importància d’una entitat determinada per  la 
seva  implantació o antiguitat. En aquest cas es pot  fer  fitxant una activitat tradicional o 
festiva que organitzen, o fent la fitxa del seu arxiu o del seu fons documental o ,fins i tot, 
documentant  la  seva  seu,  encara  que  l’edifici  com  a  tal  no  tingui  prou  entitat 
arquitectònica. 

PROCESSOS DE TREBALL 

Fase prèvia de documentació: 

La primera tasca que es planteja en la realització del Mapa del patrimoni cultural i natural 
d’un municipi és la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi hagi 
la  possibilitat  o  la  sospita  de  l’existència  d’informació  referent  a  aquell municipi.  En 
aquest sentit, els treballs previs de documentació han estat els següents: 

 Consulta  i  buidatge  de  l’Inventari  del  Patrimoni  Arqueològic  i  Paleontològic  de 
Catalunya,  dipositat  en  el  Servei  d’Arqueologia  i  Paleontologia  de  la  Direcció 
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de  la Generalitat de 
Catalunya;  a  partir  de  l’aplicatiu  eGIPCI  que  permet  la  consulta  de  les  fitxes 
telemàticament. 

 
 Consulta  de  les  memòries  d’excavacions  arqueològiques  o  estudis  d’impacte 

ambiental  relacionades  amb  el  municipi  de  Veciana,  dipositades  en  el  Servei 
d’Arqueologia  i  Paleontologia  de  la  Direcció General  del  Patrimoni  Cultural  del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
 Consulta  i  buidatge  de  l’Inventari  del  Patrimoni  Arquitectònic  de  Catalunya, 

dipositat  en  el  Servei  de  Patrimoni  Arquitectònic  de  la  Direcció  General  del 
Patrimoni  Cultural  del Departament  de  Cultura  de  la Generalitat  de  Catalunya; 
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també  a  partir  de  l’aplicatiu  eGIPCI  que  permet  la  consulta  de  les  fitxes 
telemàticament. 
 

 Consulta del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Veciana. 
 

 Consulta del Pla Especial urbanístic per a  la  identificació  i  la regularització de  les 
masies  i  les  cases  rurals  situades  en  sòl  no  urbanitzable  susceptibles  de 
recuperació o preservació. 
 

 Consulta  dels Mapes  de  Patrimoni  Cultural  i  natural  de  l’Oficina  de  Patrimoni 
Cultural de  la Diputació de Barcelona  corresponents  als municipis d’Argençola  i 
d’Òdena. 
 

 Consulta  i  buidatge  de  l’Inventari  del  Patrimoni  Industrial  de  Catalunya  (IPIC), 
dipositat en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. 
 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, dipositat a 
la Direcció General  de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

 Consulta  al  Catàleg  del  Patrimoni  Festiu  a  Catalunya  elaborat  per  la  Direcció 
General    de  Cultura  Popular  i  Tradicional  de  Catalunya  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. 
 

 Consulta  i  buidatge  de  l’Arxiu  del  Servei  de  Patrimoni  Local  de  la Diputació  de 
Barcelona (SPAL). 
 

 Consulta de  la base de dades de “Bienes Culturales protegidos” del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; http://www.mecd.gob.es/   
 

 Consulta de l’anuari estadístic de Catalunya (Idescat) per les dades demogràfiques, 
econòmiques i estadístiques del municipi. 
 

 Consulta  a  la  pàgina  web  desenvolupada  per  l’Observatori  del  paisatge 
http://wikipedra.catpaisatge.net/   a  partir  d’una  idea  inicial  de  la  Fundació 
Catalunya ‐ La Pedrera i amb la col∙laboració de l’associació Drac Verd, entre altres 
entitats que vetllen pel patrimoni de la pedra seca a Catalunya 
 

 Consulta  de  l’inventari  de  rellotges  de  sol  dels  Països  Catalans  de  la  Societat 
Catalana de Gnomònica. 
 

 Consulta  de  l’inventari  d’arbres  monumentals  i  d’interès  local  i  comarcal  del 
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Consulta on line de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
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 Consulta de  l’inventari d’Espais geològics de Catalunya  (EIG) del departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Consulta  de  la Memòria  digital  de  Catalunya  on  es  troben  diverses  col∙leccions 
fotogràfiques consultables telemàticament. 
 

 Consulta de l’Arxiu Gavin. 
 

 Consulta a l’Arxiu municipal de Veciana. 
 

 Consulta al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. 
 

 Consulta al Museu Episcopal de Vic. 
 

 Consulta de  l’Inventari d’espais d’Interès geològic del Departament de Territori  i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Consulta a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
 

 Arxius parroquials de Veciana.  

S’han  consultat  una  sèrie  d’obres  bibliogràfiques,  algunes  de  caràcter  general  com  el 
Costumari de Joan Amades o la Catalunya romànica, però d’altres ben concretes, com ara 
les publicacions editades per l’Ajuntament. Els temes han estat d’allò més variats, sempre 
que tinguessin referència amb el que buscàvem. Podeu consultar aquesta bibliografia en 
l’apartat novè d’aquesta memòria. 

La  consulta  i  el  buidatge  de  tots  aquests  arxius,  inventaris  i  fons  bibliogràfics  i 
documentals, ha permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat 
contrastat  amb  els  responsables  del  seguiment  per  part  de  l’Ajuntament  i  l’Oficina  de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, així com amb alguns dels informants que 
han col∙laborat durant la realització del present treball. 

Treball de camp: 

La tasca més ingent, però alhora fonamental i indispensable d’aquesta fase és la de visitar 
in  situ  els  diferents  béns  patrimonials:  edificis,  fonts,  jaciments  arqueològics,  objectes, 
espècimens  d’interès,  etc.  Hem  comptat  amb  la  col∙laboració  d’alguns  veïns  que  han 
facilitat la nostra feina i ens han obert les portes d’algunes finques particulars. En alguns 
casos, però, no ha estat possible entrar, ni a dins les cases ni, en algunes ocasions, dins la 
finca. 
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Durant el treball de camp s’han fotografiat en format digital els elements que han estat 
localitzats.  Excepcionalment  no  s’ha  pogut  obtenir  fotografies  d’alguns  elements  per 
problemes  amb  l’accés  o  per  tractar‐se  d’esdeveniments  organitzats  durant  el  curs  de 
l’any i s’han utilitzat les fotografies cedides pels propietaris o per l’Ajuntament. La qualitat 
de  les  imatges,  sovint  ha  estat  determinada  per  condicionants  físics  irreversibles  com 
l’estretor d’alguns carrers a l’hora de fotografiar edificis o la presència d’elements aliens a 
l’arquitectura,  la manca  de  visibilitat  o  perspectiva.  En  zones  urbanes,  l’estretor  dels 
carrers influeix directament tant per la manca de perspectiva com per la creació de zones 
de grans contrastos lumínics, per la incidència dels raigs solars. Però l’objectiu d’aquestes 
fotografies no és artístic sinó el d’identificar l’element inventariat. 

De  cada  element  s’han  pres  la  situació  geogràfica  en  coordenades  UTM.  El  sistema 
utilitzat de referència geodèsica és l’ETRS89 ( EPGS:25831), a partir del programa INSPIRE 
creat per la Comunitat Europea per tal de promoure l’harmonització de la geoinformació 
per tots els estats membres per tal de facilitar l’interoperabilitat entre els territoris, i que 
és el que utilitza la Diputació de Barcelona des d’enguany.   

En el cas del patrimoni immaterial es posen coordenades quan el bé inventariat discorre 
en un lloc concret o característic. El cas de la tradició oral i peces musicals es poden ubicar 
en coordenades genèriques, al costat de  l’Ajuntament com a punt de referència,  ja que 
afecten  a  tot el municipi. En el  cas d’elements  immobles  amplis,  tipus  camins, boscos, 
jaciments  arqueològics,  es  posen  les  coordenades  d’un  punt  intermedi.  També  en  els 
casos  de  conjunts  arquitectònics  com  carrers  o  grups  de  cases.  També  es  dona  el  cas 
d’inventariar  elements  que  es  troben  en  altres municipis  (arxius, museus,  col∙leccions 
privades,...). En aquests casos, les coordenades UTM, fan referència a l’Ajuntament o amb 
un edifici relacionat. 

El treball de camp s’ha recolzat amb una sèrie d’entrevistes a persones relacionades amb 
entitats  socials  i  culturals  del  municipi  que  poguessin  tenir  alguna  vinculació  amb 
elements del patrimoni cultural de Veciana o amb propietaris o masovers de masies. La 
relació d’aquestes entrevistes és la següent: 

Nom Representació 
Arribas, Albert El Molí de La Roda 
Aymerich, Jaume Cal Pallerols 
Bartrolí, Carme Cal Boladeras 
Biosca, Anna Ajuntament 
Biosca, Isidre Molí de Cal Simó 
Boladeras, Josep Cal Boladeras 
Boladeras, Xavier Cal Boladeras 
Botinas, Jaume Cal Gironella 
Brun, Josep Maria Can Santdiumenge 
Carreras, Ramon Santa Maria del Camí 
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Carulla, Ramon Mas Vilà 
Casanovas, Francesc Els Corrals de Segur 
Casanovas, Joan Els Corrals de Segur 
Conejo, Josep Arxiu municipal 
Cortés, Albert La Torre Nova 
Costa, Ramon Museu de Prats de Rei 
de la Concepción, Montserrat Formatges Veciana 
Farrés, Prudencio Sant Pere des Vim 
Forés, Dolors Servei Patrimoni Arquitectònic Local 
Garcia, Mn. Enric Rector de Veciana 
González, Oscar Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica 
Graupera, Joaquim Dr. en Història de l'art 
Guasch, Muntsa Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia 
Gumà, Jordi (fill) Els Corrals de Segur 
Gumà, Jordi (pare) Els Corrals de Segur 
Homs, Anna Museu episcopal de Vic 
Jesús Morer, Germà Casal La Salle 
Junyent, Rosa Maria Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia 
Llobet, Maria Ca les Viudes 
Llorach, Josefa Cal Simó 
Manau,Josep Maria Col·lecció arqueològica 
Marlés, Rosa Cal Brunet 
Marcé, Ramon Castellnou d'Albarells 
Martín, Lola Cal Guardià 
Morros, Consol Capella de Santa Llúcia 
Palmés, Frederic Cal Sala 
Parera, Anna Cal Sala 
Planell, Marcel·lí Cal Garça 
Planell, Sandra Cal Planell 
Pont, Toni Constructor obres Santa Maria de Veciana 2014 
Porta, Pepita La Rubiola 
Puig, Josep Ca l'Andreu 
Puig, Llucieta Cal Pallerols 
Ramírez, Olga Cal Pont 
Salgado, Pere Cal Pont 
Sansalvador, Josep Arxiu Gavin de Les Avellanes 
Servitje, Jordi Alcalde de Veciana 
Servitje, Ramon Els Tots 
Sibina, Enric Cal Puig 
Soler, Maria Teresa Cal Garça 
Suárez, Mònica Cal Gínjol 
Treserres, Jordi Viure 
Vilardell, Josep Segur 
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Vives, Marta Arxiu Comarcal de l'Anoia 
 

Treball de gabinet: 

La  fase  final del  treball consisteix en  redactar  la present Memòria, amb  totes  les dades 
obtingudes  i  fetes  les  pertinents  valoracions.  Amb  la  informació  documental  i  la 
informació obtinguda del  treball de  camp,  tant  gràfica  com escrita o oral,  s’han pogut 
elaborar  les  corresponents  fitxes  de  cada  element  i  fer‐ne  una  anàlisi  i  un  diagnòstic 
concret sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del patrimoni cultural de 
Veciana. 

Les dades obtingudes de la recerca bibliogràfica són fruit d’una compilació més que d’un 
treball  d’investigació,  com  ja  s’ha  especificat  en  l’apartat  corresponent.  Per  tant,  no 
sempre es poden contrastar. Sovint la historiografia local és poc metòdica i s’acostuma a 
alimentar d’ella mateixa, sense contrastar amb les fonts originals. Per aquest motiu, si hi 
ha algun error, s’ha d’entendre dins aquesta particularitat.  

En el cas d’elements catalogats, els noms utilitzats a  les  fitxes  són els que  surten en  la 
documentació  oficial  consultada. Quan  es  coneix  un  altre  nom  d’un mateix  element  a 
través de  la  informació oral o d’una altra documentació consultada  (IPA o bibliografia), 
també es posa en un altre camp. Si un element té un patronímic com a  identificador, es 
manté la grafia original. 

Signatures abreujades d’arxius  entitats consultats: 

AMV  Arxiu Municipal de Veciana

AP  Arxiu Parroquial  

CC.AA  Carta Arqueològica 

CEC  Centre Excursionista de Catalunya

ICGC  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

IPA  Inventari del Patrimoni Arquitectònic

IPEC  Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya

IPIC  Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya

SAM  Servei d'Atenció Museística

SPAL  Servei del Patrimoni Arquitectònic Local
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MARC  TERRITORIAL  

ESCUT MUNICIPAL I TOPONÍMIA 
 
L’escut oficial de Veciana té el següent 
blasonament: escut caironat; de gules, un mont de 
sable movent de la punta somat d’un falcó d’or i 
acostat de dues calderes d’or. Per timbre porta una 
corona mural de poble. 

Aquest escut es va adoptar per acord de Ple 
municipal del dia 27 de maig de 1996 i va ser 
aprovat per la Generalitat el 8 de juliol de 1996, per 
Resolució publicada al DOGC del 26 del mateix mes 
amb el núm. 2235 (pàg. 7638). 

La història de Veciana ha estat lligada des dels seus 
orígens als quatre castells de dins el municipi: 
Veciana, Miralles, Segur i Montfalcó el Gros. El 
castell de Veciana, després de pertànyer als bisbes 
de Vic i a la Corona, passa a dependre de la baronia 
de Segur. Els primers barons en foren els Calders, 
simbolitzats per les calderes d’or sobre camper de gules, provinents de les seves armes parlants. 
El falcó sobre el mont és una al∙lusió parlant al castell de Montfalcó, esmentat anteriorment. 

L’origen del topònim cal buscar‐lo en l’abreujament de Villa Vettiana, és a dir casa, masia o vila 
d’un romà anomenat Vetius. Si més no, segons la opinió de J. Corominas (1997) que es refereix a 
M‐Lübke i Aebischer per trobar paral∙lels a la zona de Renània on apareixen forces inscripcions, 
sobretot al baix Rhin, a Bonn i a Metz, afirmant que consideren que es tracta del nom de 
personatges provinents d’Itàlia. Afegeix que en el tractament fonètic de –TTIA‐ com –cia‐ degué 
intervenir una influència semiculta, pel fet de ser una parròquia i cita un document de l’any 1359 
per exemplificar‐ho. 

El nom de VETTIUS també és freqüent al sud de la Península ibèrica (Mèrida, Ciudad Real o 
Herrera de Pisuerga (ABASCAL PALAZÓN, J.M (1994) Los nombres personales en las inscripciones 
latinas de Hispania; dins Anejos de Antigüedad y Cristianismo, II. Múrcia, pàg. 246). Fins al 
moment, a Catalunya, no s’ha trobat cap inscripció amb el nom d’aquest personatge. Però a Prats 
de Rei, que limita al nord amb Veciana, s’han documentat un CAIO VIBIO i un caius VIBIUS LATRO 
(FABRE, G; MAYER, M i RODA, I. (1984) Inscriptions romaines de Catalogne, núm. 1,  Barcelone. 
Universitat Autònoma de Barcelona, pàgs. 53 a 62). 
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 EL MEDI FÍSIC 

Veciana és un municipi de l’Anoia situat a l’altiplà oligocènic que fa d’interfluvi entre l’Anoia i el 
Sió, bé que dins el vessant del primer. Està situat al sector nord‐oest de la comarca, al límit amb 
La Segarra. Confronta amb els termes anoiencs de Pujalt, al nord, els Prats de Rei, al nord i nord‐
est, i Copons, a l’est i al sud; i amb el municipi segarrenc de Sant Guim de Freixenet, a l’oest. Té 
una superfície de 38’9 Km2 i una població de 172 habitants, amb el cens de 2009. Per tant, la seva 
densitat demogràfica és molt baix, de 4’4 habitants per km2, dispersos en petits nuclis i masies. 

Les entitats històriques del 
terme han estat 
tradicionalment els castells 
de Miralles, de Montfalcó, 
de Segur i de Veciana, amb 
les seves respectives 
parròquies, i les quadres o 
entitats menors de Santa 
Maria del Camí (que forma 
un enclavament), Castellnou 
del Camí, Durban, Vilamajor, 
Sant Pere del Vim, la 
Rubiola, Balsareny de 
Segarra o Balsarell, 
Secanella, la Clau de 
Miralles i el Còdol o la 
Calçada. 

El terme és trencat per 
barrancs i fondalades per on 
s’escorren petits corrents 
hídrics que formen la 
capçalera del riu Anoia. La 
dita popular explica que 

aquest riu neix precisament a Veciana, a les fonts de l’Anoia, a prop del Molí de La Roda. Però 
d’altres, consideren com a corrent principal el que neix a La Fortesa o el que, procedent de 
Montmaneu, passa per l’enclavament de Santa Maria del Camí. Les altures màximes del terme 
són a tramuntana els 777 metres al cim de Montgrès, al nord de Segur. 

Pel sector nord o de Segur passa la carretera local de Calaf a la Panadella, de la qual parteixen 
camins i pistes vers diferents indrets, com Montfalcó i Secanella, i una carretera menor que 
enllaça amb la carretera de Veciana cap a Copons, on s’uneix amb la C‐1412 d’Igualada a Tremp. 
Travessa el nord‐oest del terme la línia de ferrocarril de Barcelona a Lleida per Manresa, però les 
estacions més pròximes són la de Sant Martí Sesgueioles i la de Sant Guim de Freixenet. 

 

Font: http://www.anoiadiari.cat. retocat per Jordi Montlló 
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SEGUR 

Poble del municipi de Veciana (Anoia), en gran part disseminat, ubicat al nord‐oest del terme, que 
s’ha desenvolupat a redós del castell de Segur, conegut des de l’any 1117, i de l’església 
parroquial de santa maria de Segur. 

Al seu terme original s’uní el de Sant Salvador de Miralles (Miralles de Copons) i junts formaren la 
baronia de Segur. Els seus senyors residien al casal conegut per Molins de segur (ara Molí de La 
Roda), prop de la capçalera de l’Anoia. L’any 1157 foren unides a l’església de Segur les 
sufragànies de l’Astor, Vilamajor dels Prats i Durban. Prop del poble hi ha el santuari de Santa 
Maria de Puig de Ram, reedificat al segle XVII. 

SANT PERE DEL VIM 

El llogaret de Sant Pere Desvim o del Vim o, encara, Sant Puvim (que dóna nom a una partida 
situada a prop de la carretera C‐1412 d’Igualada a Tremp), és situat al nord‐est del terme. És 
format per un petit agrupament de cases centrades per l’església i algunes masies disperses, i 
tenia 49 habitants l’any 2005. L’església de Sant Pere del Vim, documentada des del 1069, 
conserva l’absis i l’estructura romànica d’estil llombard, amb lesenes i arcuacions, però apujada i 
englobada en una ampliació que la desfigurà totalment a partir de la capçalera, que fou 
inicialment de tres absis. Perdé aviat la parroquialitat i des del segle XVII depenia, com a 
sufragània, dels Prats de Rei. A Sant Puvim se celebra la festa major pel maig. D'entre el grup de 
construccions que formen el petit nucli, cal destacar la casa de Cal Muntaner, adossada a 
l’església de Sant Pere i amb una història totalment lligada a la de la mateixa edificació religiosa. 

Dins la partida de Sant Pere del Vim hi ha la parròquia de Sant Salvador de Miralles, que 
comprenia el sector nord‐est del municipi i, per distingir‐la de Santa Maria de Miralles, se li ha dit 
també Miralles de Segur, perquè forma part integrant de l’antiga baronia de Segur, o més 
impròpiament, per raó de veïnatge, Miralles de Copons. La seva església es troba sola amb la 
rectoria en un llom de serra entre els dos braços o corrents principals que formen l’Anoia, a prop 
de l’indret on s’alçava el castell. L’edifici actual fou refet i beneït el 6 d’agost de 1767; és una 
construcció de nau amb creuer, flanquejada per un campanar de base quadrada i torre superior 
octagonal, acabada en un terrat. L’església i la rectoria són en ruïnes des de la seva crema i 
saqueig de l’any 1936. L’annexió dels termes de Miralles i Veciana va fer desaparèixer l’antic 
enclavament, dit la Clau de Miralles, situat a prop de l’inici de la Clau Reial dels Prats. L’antic mas 
dit la Clau i els edificis annexos formen encara un conjunt notable. 

També dintre l’antic terme parroquial de Miralles hi ha, tot centrant la partida de Secanella, 
l’església i antiga quadra de Sant Cristòfol de Secanella. El lloc fou donat al monestir de Sant 
Llorenç del Munt abans del 1187. El 1201 Bernat de Miralles renuncià a favor del monestir tots els 
drets que hi tenia. 

LA RUBIOLA 

El petit nucli de La Rubiola es troba a l’oest del terme de Veciana, al límit amb La Segarra i de sant 
Guim de Freixenet, dins l’antic terme de Montfalcó el Gros. Fou una quadra independent que 
s’annexa al municipi de Veciana l’any 1840. 
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Està format per unes poques cases construïdes a redós de la casa noble dels Riera. Del poble en 
destaca la capella de Santa Llúcia, que s’ubica dins el recinte de l’antiga casa dels Riera, on per 
Santa Llúcia, el 13 de desembre, s’hi celebra missa i es pot visitar la capella durant tot el dia. 

VECIANA 

El petit agrupament de cases que forma el nucli més compacte del poble de Veciana (664 m), cap 
de municipi, es troba sobre un tossal costerut, on degué radicar l’antic castell de Veciana que 
dóna nom al municipi i del qual queden escasses restes. El primer document conservat que en fa 
referència data de l’any 1045, quan Bernat Guifré fa testament i deixa l’església en primera 
instància a la seva muller i, a la mort d’aquesta, a la canònica de Sant Pere de Vic. Del castell 
només se’n conserven els vestigis de la capella de Sant Miquel, que han estat consolidades i 
integrades en l’espai d’un mirador sobre la vall de Veciana. Aquesta actuació urbanística va rebre 
el premi FAD d’arquitectura el 1990. A part d’aquestes construccions, el nucli de Veciana està 
format per unes poques cases amb una llarga història. Algunes s’han restaurat com a segona 
residència, i el 2005 hi havia 23 habitants empadronats. La festa major del poble se celebra a 
l’agost i pel març es fa l’aplec de Sant Gabriel a l’església de Santa Maria. 

Més al nord‐oest, situada en una petita vall tributària de la vall de la Riera Gran o de l’Anoia, hi ha 
l’església de Santa Maria, que ha estat restaurada. És un edifici romànic compost d’una gran nau 
amb absis, amb la volta primitiva, que va caure i va ser reemplaçada al segle XVII per una amb 
nervadures gòtiques. La portalada té una arquivolta i elements escultòrics que indiquen que es va 
fer, com l’església, avançat el segle XII. El 1936 es va ensorrar l’antic campanar de torre, 
reemplaçat per una moderna espadanya doble de factura neoromànica. En un serradet proper a 
Veciana hi ha la capella en ruïnes de Sant Gabriel, d’origen romànic. 

Cal destacar diverses masies que compten amb diversos segles d’història, durant els quals han 
compaginat l’agricultura i la ramaderia amb d’altres activitats econòmiques com la mineria, els 
molins fariners o les teuleries. 

MONTFALCÓ EL GROS 

El llogaret de Montfalcó el Gros és format per un petit agrupament de cases aixecades a redós del 
seu castell, del qual queden escasses restes en un turonet al sud‐oest del terme. Diversos 
documents de Guillem Guifré de Balsareny, datats els anys 1027 i 1031, diuen que posseeix el 
castell per herència paterna. 

Una mica allunyat hi ha el temple de Sant Pere de Montfalcó el Gros. Aquest és un edifici romànic, 
del segle XII, amb porta a migdia i espadanya, que té la coberta de l’absis a la mateixa altura que 
la de la nau. Des del segle XIV era sufragània de Veciana. Montfalcó celebra la festa major pel 
maig. 

El nucli a part de les restes del castell i l’església de Sant Pere, està format per tres cases pairals, 
així com les seves corresponents dependències destinades a usos agrícoles i ramaders. Les tres 
cases existeixen des de fa segles, tal i com es pot observar amb les dates gravades en llindes de 
portes i finestres. Des de Montfalcó, situat a 771 metres sobre el nivell del mar, es té una 
magnífica panoràmica de tot l’altiplà de Calaf i la serralada de Montserrat. 
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SANTA MARIA DEL CAMÍ 

Separat del nucli del municipi hi ha l’enclavament de Santa Maria del Camí, entre Jorba, Copons, 
Argençola i Sant Guim de Freixenet (Segarra), que tenia 29 h empadronats el 2005. Era una antiga 
quadra, amb Castellnou del Camí, que formà un temps municipi propi (de 0,4 km 2 ), però que el 
1840 es va unir a Veciana. Rep el nom del petit priorat o hospici de Santa Maria, situat al peu del 
camí ral de Barcelona a Aragó (que esdevingué la carretera N‐II), abans d’emprendre la pujada de 
la Panadella. Existia anteriorment al 1228, data en què fou donat al monestir de Santa Cecília de 
Montserrat, com ho revela l’escut situat sobre l’entrada de l’església. Aquest és un edifici romànic 
del principi de segle XIII, de grans blocs i absis llis, amb dues capelles interiors a manera de creuer. 
Des del segle XVII ja no tenia comunitat i tenia cura del seu culte el rector de Sant Martí 
d’Albarells. El 1868 fou erigida en parròquia i aquesta capella fou el centre del qual depengueren 
l’antiga matriu de Sant Martí d’Albarells i la sufragània de Castellnou. El 1919 l’església de Santa 
Maria deixà de tenir culte i s’edificà una nova parroquial. L’antic temple romànic ha estat 
restaurat. El llogaret de Santa Maria del Camí, que des de la construcció de l’autovia A‐2 ha deixat 
de ser un lloc de trànsit continuat, celebra la festa major pel juliol.  

Sobre Santa Maria hi ha l’antiga caseria de Castellnou del Camí o d’Albarells, que té la capella de 
Sant Jaume, de nau amb presbiteri quadrat, una capella lateral per banda i un petit campanaret, 
que es va refer segurament al segle XVII. 

LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 

Establir estadístiques de població en períodes en que no hi ha  informació objectiva és 
especulació pura i dura que no porta enlloc. Les primeres dades de població per a Veciana 
són dels fogatges del segle XIV (Josep RIBA:1988) que li assignen 49 focs, repartits en vuit 
agrupaments: Veciana, 19 focs; Castellnou, 7; Montfalcó el Gros, 1; Miralles, 14; Sant Pere 
del Vim, 1; Segur, 5; la Clau de Miralles, 1 i el Còdol 1.  A partir d’aquí, les dades difereixen 
sensiblement  si  seguim  Josep  RIBA  o  Iglesias  (1988).  La  fiabilitat  de  les  dades  dels 
fogatges és sempre tema de debat i el mateix Iglesias admet moltes llacunes. Caldria fer 
un estudi exhaustiu de  les fonts primàries donada  la complexitat del terme de Veciana  i 
els seus diversos agrupaments. 

Però quan parlem de focs, com es tradueix en habitants? En general es considera, a priori 
per consens, que a un foc li pot correspondre entre 4 i 5 persones. Aquest número és una 
pura  especulació  al meu  entendre  difícil  de defensar. De  quin  tipus  d’habitants  estem 
parlant,  des  de  la  perspectiva moderna  actual  de  ciutadania  universal,  incloent‐hi  els 
infants  que  no  han  fet  la  comunió  (que  durant molt  de  temps  no  eren  considerades 
ànimes en els censos parroquials), incloent‐hi els esclaus o els serfs? Quatre persones per 
una unitat  familiar en un ambient  rural de  l’època  sempre m’ha  semblat una quantitat 
feta amb criteris de finals del segle XX d’una societat urbana occidental; sobretot tenint 
en  compte  que  fins  fa  ben  poc,  en moltes  cases  occidentals  del  primer món  actual 
convivien  tres  generacions,  fins  i  tot  en  pisos  petits.  I  pel  que  sembla,  retornem  als 
orígens,  per motius  econòmics.  Deixant  de  banda  aquestes  tribulacions,  historiadors  i 
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del  bestiar  vindria  més  tard.  De  moment,  però,  tampoc  està  prou  clara  l’adscripció 
cronològica del jaciment. Tant un aspecte com l’altre necessiten de futures recerques per 
confirmar, desmentir o crear noves hipòtesis.  

En dos punts del municipi: en els camps davant de Can Vidal  i a  les cingleres que hi ha 
sota mateix de Sant Salvador de Miralles, s’han fet troballes en superfície de ceràmica a 
torn lent i ascles de sílex que podrien correspondre a l’edat del bronze. Però es desconeix 
l'abast real d'aquests jaciments per manca d'intervencions arqueològiques. 

Els elements,  testimonis o evidències  trobades que  se  situen en un  context de  cultura 
ibèrica entre els segles Vi i I aC, són més nombrosos però igualment incerts. Tot i que no 
s’ha documentat cap estructura arqueològica que faci pensar en un hàbitat, sí que s’han 
documentat ceràmica  ibèrica en més d’un punt. Aquestes  troballes en superfície poden 
fer  pensar  en  l’existència  d’un  poblament  que  encara  no  s’ha  documentat  però  que 
futures recerques facilitarien dades  inèdites. Només el  jaciment de Ca  l’Andreu sud, pot 
fer‐nos  pensar  en  l’existència  d’una  possible  sitja,  amb  uns materials,  això  sí,  d’època 
romana  republicana.  Les  dades  sobre  el  jaciment  del  Molí  de  La  Roda  són  molt 
escadusseres  i  no  hi  ha  cap  estudi publicat.  La  troballa  es  produí  en un  radi  de  5  o  6 
metres amb motiu d’una remoció de terrenys  i, per tant, és possible que si hi havia res 
quedés  destruït.  La  resta  de  troballes  de  ceràmica  són  fetes  en  superfície,  sense  cap 
excavació arqueològica i, per tant, cal ser molt caut a l’hora de treure’n conclusions.  

L’arribada  del  món    romà  a  la  societat  ibera  suposarà  un  trencament  de  totes  les 
estructures de  tipus econòmic, polític,  cultural,  social  i,  fins  i  tot,  religiós. Aquest  canvi 
trigarà dos  segles en  consolidar‐se, però  serà definitiu.  Els models econòmics  i polítics 
seran els que tindran una reestructuració més brusca. El model d’establiment en turó o 
zona  elevada  serà  substituït  per  una  explotació  extensiva  del  territori  que  requerirà 
construir  les estances agrícoles al costat dels habitatges;  i  la conquesta militar requerirà 
un control més ferri dels substrat indígena, al cap i a la fi vençut. 

Fins  el  moment,  l’existència  d’un  establiment  d’època  romana  a  Veciana  es  podria 
testimoniar prop de  la masia de Viure. Una  excavació  arqueològica dirigida per  Ernest 
Guillem i Josep Vilella, l'any 1980, permet documentar un jaciment d'època romana a 300 
metres de la masia de Viure, en uns camps de conreu situats entre uns coberts i la via del 
tren.  Entre  la  ceràmica  estudiada,  es  troba  la  vaixella  de  taula,  representada  per  les 
sigil∙lades  (itàlica,  sud‐gàl∙lica,  hispànica,  Africana  A  i  D);  ceràmica  comuna  africana, 
material de magatzematge  (dolia  i àmfores)  i material constructiu  (teules). Però no s'ha 
detectat cap estructura arquitectònica. 

L’altre  focus  important  són  les  troballes  de  santa Maria  de  Veciana.  Les  excavacions 
realitzades l'any 1999 van permetre documentar que l'actual església s'aixeca damunt un 
altre edifici més antic. També es va documentar una cripta, que malauradament no es va 
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excavar perquè no estava afectada per  les obres. Pel que  fa a  la  zona exterior, es  van 
documentar dues  fases diferenciades. Una primera d'època medieval, amb un enderroc 
datat en el segle XIII o XIV. La  fase més antiga, es podria datar entre els segles  I  i V dC. 
Però aquests estrats tampoc es van excavar. 

A  Sant  Pere  des Vim,  trobem  la  famosa  via  romana  que  segurament  comunicava  amb 
Prats de Rei, municipi romà. Altres troballes de la zona corresponen a la mateixa tipologia 
que  les  ibèriques,  en  superfície.  Alguns  jaciments  podria  haver‐hi  una  continuació  de 
poblament des d’època romana  fins a  l’alta edat mitjana. Podria ser el cas del  jaciment 
conegut  com  Enfront Miralles,  on  s’han  documentat  tombes  excavades  a  la  roca  i  al 
costat ceràmica d’època ibèrica i romana.  

 Així  com  la  substitució de  la  cultura  ibera per  la  romana, allò que eufemísticament es 
coneix com romanització, suposà un trasbals important; també el final del món romà fins 
l’assoliment  del  feudalisme  necessità  d’un  temps  per  assentar‐hi  les  bases  i  que  en 
quedessin testimonis. La continuïtat d’hàbitat en aquest territori més que fer‐se evident 
s’entreveu a partir de restes aïllades o petites evidències que permeten unir amb un  fil 
molt  prim  en  el  temps.  Malgrat  tot,  les  circumstàncies  de  les  troballes,  la  poca 
documentació científica que  se n'ha pogut extreure  i  la  seva destrucció parcial  fan que 
sigui molt difícil treure'n més conclusions. La protecció  legal d’aquestes àrees hauria de 
permetre en un futur poder realitzar  intervencions arqueològiques científiques abans de 
qualsevol altra remoció de terrenys i permetre'n un millor coneixement.  

Els  reis  francs prenen  la  iniciativa a partir del mateix  segle VIII per assegurar  les  seves 
fronteres  davant  les  incursions  islàmiques.  Pipí  el  Breu  (751‐768)  primer  i  Carlemany 
(768‐814) després, estableixen una zona de  frontera defensiva que es coneixerà amb el 
nom de Marca Hispànica. Després d’un primer fracàs a  la derrota de Roncesvalles (778), 
és Lluís el Pietós, fill de Carlemany  l’any 798, l’encarregat d’organitzar els nous territoris, 
després de  la pressa de Vic, amb  la repoblació del territori  i  l’establiment d’una  línia de 
fortificació. 

No és  fins entrat el segle X que trobem  les primeres mencions documentals referents a 
aquest  territori,  quan  les  comarques  frontereres  de  l’Alt  Penedès  i  l’Anoia  foren 
integrades  dins  les  jurisdiccions  del  casal  comtal  de  Barcelona.  Aquesta  conquesta  es 
caracteritzà  per  un  fenomen  generalitzat  de  construcció  de  castells  termenats  amb 
funcions militars  i  d’enquadrament  de  la  població  pagesa.  L’eremitori  de  Cal Garsa  es 
relaciona amb una població de tipus residual  i antiga o amb els camperols colonitzadors 
de  terres  frontereres arrabassades, que viurien apartats de  les vies principals, entre els 
segles IX i X. 

A partir del segle XI, trobem les primeres mencions documentals dels castells de Veciana, 
segur  i Montfalcó,  al  voltant  dels  qual,  s’estableixen  els  primers  nuclis  que  donaran 
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protecció i esguard al poblament dispers que s’anirà formant a partir de l’establiment de 
les estructures feudals. 

El primer document que parla del castell de Veciana està datat  l'any 1045. Es tracta del 
testament de Bernat Guifré de Balsareny que el cedeix a  la  seva esposa, Guasca,  i que 
després  de  la mort  d'aquesta  es  traspassi  a  la  seu  de Vic.  L'any  1089  el  bisbe  de Vic, 
Berenguer Seniofred de Lluçà l'infeuda a Ramon de Cervere. Set anys més tard (1096) ens 
trobem  que Guerau  Alamany  (III)  jura  fidelitat  al  comte  de  Barcelona  pels  castells  de 
Copons, Montfalcó, Tauladell  i Veciana. Durant  tot el segle XII  resta sota el domini dels 
Alamany; en un document de l'any 1193, Guerau Alamany (V) llega el castell l seu nebot, 
Guerau, el qual el 1210 cedí tots els drets sobre el castell al monestir de Santes Creus. 

Al segle XIV, el rei Pere III vengué a carta de gràcia diversos llocs entre els quals es trobava 
Veciana, a Joan de Montbui. L'any 1392, Joan I, cedí Veciana a Mateu de Calders, el qual 
l'incorporà a la baronia de Segur, jurisdicció que tenien com a feudataris dels vescomtes 
de Cardona. Vers l'any 1707, tant la baronia de Segur, com el castell de Veciana passaren 
als Copons,  fins a  finals del segle XVIII, quan  fou  traspassat als Grimau,  i  tot seguit a  la 
família Vilallonga, actual propietària. 

La primera referència documentada del castell de segur, és un testament de l'any 1158 de 
Ramon Guillem d'Òdena, que dóna el castell a Arnau Castluç, en el ben entès que aquest 
darrer el posseïa com a feudatari del seu fill Pere d'Òdena. L'any 1172 és esmentat en la 
cessió dels esposos Berenguer de Boixadors i Dolça al monestir de Santa Maria de l'Estany 
del mas de Les Pereres, situat dins el  terme del castell de Segur. Els Segur, apareixen a 
principis del segle XII vinculats amb alguna de les castlanies de l'esmentat castell. Aquesta 
fortalesa va anar a parar als Cardona, però es desconeix com va anar. Només sabem que 
l'any  1245,  la  senyorejava  Ponç  de  Calders,  que  al∙legava  que  fou  una  donació  del 
vescomte de Cardona. En un plet que  interposa al monestir de Santa Maria de  l'estany 
per recuperar‐lo, el bisbe de Vic fa d'àrbitre i sentencia a favor seu i consta que se li han 
de retornar els masos de Les Pereres, Pous i Puigcabot. 

L'any  1380,  l'Infant  Joan  vengué  a Mateu  Calders  les  jurisdiccions  i  el  ple  domini  de 
diversos  llocs, entre els quals hi havia  les del castell de Segur, que  juntament amb el de 
Miralles  i Veciana  formaven  l'anomenada baronia de  Segur.  L'any 1616  fou enderrocat 
per ordre del duc d'Alburquerque  i Virrei de Catalunya perquè es deia que era  cau de 
bandolers que actuaven per  la comarca amb  la passivitat de Miquel de Calders, que es 
considerava sospitós per la seva amistat amb Perot de Rocaguinarda, el bandoler. 

Els primers documents que fan referència al castell de Montfalcó són de 1027 i 1031, 
quan Guillem Guifré de Balsareny i Sança, la seva esposa, manifesten que tenen el castell 
per herència paterna i per la seva aprisió. L'any 1045 Bernat Guifré de Balsareny, el llega a 
la seva esposa amb la condició que a la mort d'aquesta hauria de passar a mans de la Seu 
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de Vic. A mitjan segle XII ja apareix una família amb el cognom Montfalcó. El 1170 Guerau 
de Montfalcó, casat amb Guilleuma, cedeix uns horts al monestir de Santes Creus. 

L'any 1394, el  rei  Joan  I manifesta que els  llocs de Montfalcó, Copons, Biure, Rubiola  i 
Amorós s'incorporen a  la corona. Es coneix el nom del castlà del segle XV, Joan Eimeric, 
cambrer del rei Martí. L'any 1347, els procuradors reials venen el castell a Arnau Ballester. 
A mitjans del  segle XVI,  el  senyor del  castell  retorna  a  la  sobirania  reial  i  en  foren  els 
castlans els senyors de Calders, barons de Segur. Fins a la darreria del segle XVIII hi hagué 
la castlania del cavaller Salvador March. 

A  partir  de mitjan  segle  XIV  es  va  afermant  en  aquest  terme  el  domini  de  la  família 
Calders, que esdevindran barons de Segur, per compra feta el 1380 a l’infant Joan (futur 
rei Joan I) de la jurisdicció dels castells de Segur i de Miralles, del lloc de Vilamajor i de la 
quadra de Portaespana. Aquesta quadra, que apareix  ja esmentada el 1094, era un  lloc 
situat a tocar els límits de Miralles i Veciana, però dintre el terme de Miralles, i surt com a 
quadra fins al segle XVI; després consta com a lloc propi de jurisdicció del baró de Segur. 

Els Calders, barons de Segur, amb residència al gran casal dit els Molins de Segur o el Molí 
de  la Roda, seran en endavant els que aglutinaran els  llocs principals que formen avui el 
municipi, ja que posseïen, entre altres béns del rodal, Segur, Veciana i Miralles i el terme 
veí de Sant Martí Sesgueioles. Aquest domini és documentat entre el segle XV i el principi 
del XIX, quan s’extingiren les senyories jurisdiccionals. 

L’actual terme municipal es comença a originar a partir de 1840, amb la integració de La 
Rubiola o Santa Maria del camí. 
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RESULTATS  DE  L’ESTUDI  

S’han  fitxat  un  total  de  224  elements  del  patrimoni  cultural  i  natural  del municipi  de 
Veciana. En destaquen, per la quantitat de fitxes, els elements corresponents a l’àmbit del 
patrimoni immoble, especialment els edificis. La importància d’aquest tipus de patrimoni 
en  el  context  general  de  Veciana  es  pot  veure  en  el  percentatge,  que  supera  les  tres 
quartes parts del  total. També són  importants  les  tipologies d’elements arquitectònics  i 
jaciments arqueològics. 

En  la  següent  taula  es poden  observar  les  dades  absolutes  i  els  percentatges  tant  per 
àmbits com per tipologies: 

Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre % 

    Àmbits Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE   171 76%   100% 
Edificis 1.1    108 63% 

Conjunts arquitectònics 1.2    7 4% 

Elements arquitectònics 1.3    29 17% 

Jaciments arqueològics 1.4    20 12% 

Obra civil 1.5     7 4% 

PATRIMONI MOBLE   21 9%   100% 
Elements urbans 2.1    7 33% 

Objectes 2.2    11 52% 

Col·leccions 2.3    3 14% 

PATRIMONI DOCUMENTAL   10 4%   100% 
Fons d'imatges 3.1    2 20% 

Fons documentals 3.2    8 80% 

Fons bibliogràfics 3.3     0 0% 

PATRIMONI IMMATERIAL   18 8%   100% 
Manifestacions festives 4.1    7 39% 

Tècniques artesanals 4.2    1 6% 

Tradició oral 4.3    3 17% 

Música i dansa 4.4    7 39% 

Costumari 4.5    0 0% 

PATRIMONI NATURAL   4 2%   100% 
Zones d'interès 5.1    4 100% 

Espècimens botànics 5.2     0 0% 

TOTALS   224 100% 224   
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Tipologia d’edificis  

Dins  d’aquesta  tipologia,  entesa  com  a  construcció  unitària,  tant  formalment  com 
volumètrica,  i  que  inclou  edificis  singulars  amb  valor  monumental,  artístic,  històric, 
etnològic, religiós o industrial, s’han inventariat 108 edificis.  

El municipi de Veciana es caracteritza, com ja hem vist, per tenir varis nuclis de població, 
força  separats  entre  ells  i  un  gran  poblament  dispers  en masies,  vinculat  amb  la  seva 
economia agropecuària, de  llarga  tradició. Alguns d’aquests nuclis s’han desenvolupat a 
redós  de  castells,  amb  capelles  vinculades.  Un  cop  reconquerit  el  territori  i  amb 
l’estabilitat política,  la població es va establir de  forma disseminada en masos, amb  les 
seves masies, pallisses, coberts, barraques, molins.  

Les primeres construccions 

Amb l’entrada en escena dels sarrains, i tot el procés històric ja conegut, aquesta àrea es 
converteix durant un parell de segles en terra de ningú, en frontera. Només es testimonia 
una presència berber en la toponímia, sense restes materials. No és fins la segona meitat 
del segle X, que  l’arqueologia testimonia una  forta presència repobladora. Un estudi de 
Cabestany  i Matas  (1997) demostra  com gran part dels  castells  termenats de  la marca 
Gaià‐Penedès tenen les capelles amb l'advocació de l'arcàngel Sant Miquel, amb una clara 
funció de protector dels guerrers que defensaven el castell, en una zona de frontera i de 
forta conflictivitat. 

Així, doncs, no ens ha d’estranyar  l’existència dels castells com a primeres construccions 
del territori.  S’han documentat tres castells: 

 Castell de Veciana (fitxa núm. 81) 

 Castell de Segur (fitxa núm. 83)  

 Castell de Montfalcó el Gros (fitxa núm. 82) 

Tots ells situats en una zona elevada on es domina el territori circumdant  i amb  la seva 
església o capella vinculada, Sant Miquel en el primer cas, santa maria en el segon i Sant 
Pere en el tercer. El seu estat de conservació actual és molt dolent. 

El primer document que parla del castell de Veciana està datat  l'any 1045. Es tracta del 
testament de Bernat Guifré de Balsareny que el cedeix a  la  seva esposa, Guasca,  i que 
després  de  la mort  d'aquesta  es  traspassi  a  la  seu  de Vic.  L'any  1089  el  bisbe  de Vic, 
Berenguer Seniofred de Lluçà l'infeuda a Ramon de Cervere. Set anys més tard (1096) ens 
trobem  que Guerau  Alamany  (III)  jura  fidelitat  al  comte  de  Barcelona  pels  castells  de 
Copons, Montfalcó, Tauladell i Veciana. Vers l'any 1707, tant la baronia de Segur, com el 
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quadrada o rodona, es construirà sòlidament amb carreus de pedra i morter de calç que 
permetrà  l’entrada  de  l’aigua  amb molta més  força.  Els  recs  i  canals  en  conseqüència 
també s’allargaran. Les moles també augmentaran de diàmetre. 

Segons  l’esquema,  podem 
localitzar  tres  tipus  diferents  de 
molins  segons  la  seva  planta  i 
bassa: el tipus A, que correspon a 
un  molí  sense  bassa,  força 
semblant  als  molins  medievals 
més  antics.  El  molí  de  la  Carota 
podria  formar part d’aquest grup. 
No  s’ha  localitzat bassa,  tant  sols 
la  conducció  de  les  aigües  cap  a 
un  pou  amb  una  tècnica 
constructiva espectacular. El tipus 
B  i C que correspondrien a molins 
amb  la  bassa més  evolucionats  o 
amb  mecanismes  més 
perfeccionats.  El  B  es  diferencia 
del  C  perquè  té  una  bassa  sense 
pou  i en canvi el C té bassa  i pou.  
Aquest  tipus  C,  és  el  cas  de  la 
majoria  dels molins  de  les  rieres 
de  Veciana  localitzats  durant  el 
Mapa de Patrimoni. En tots aquest 
exemples  es  poden  observar  els 
elements de  la part hidràulica del 
molí:  la  resclosa  (1);  el  riu  (2); 
l’estallador (3); el rec (4); el vessador (5); la bassa (6); el molí (7); el carcabà (8); la canal 
(9); el pou (10).  

Tipologia d’element arquitectònic  

Dins d’aquesta tipologia formada per parts d’un conjunt o d’un edifici que per sí mateix té 
prou valors com per destacar‐lo o estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire 
rural  i popular  i que testimonien activitats econòmiques, de caire  industrial, artesanal o 
agropecuari, s’han inventariat 29 elements.  

Segons els usos a què anaven destinats aquests elements els hem  classificat en quatre 
grups: 
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tres cents metres aigües amunt, un cop passada la bifurcació que mena a la Roda hi ha, 
sota el marge, l’entrada de la mina d’aigua que comunica amb la font del molí de la Roda 
o font del Lleó. 

El  paisatge  vegetal  està  constituït  per  un mosaic  de  zones  agrícoles  de  secà  i  zones 
forestals de carrascars, pinedes de pinassa i roure valencià, que alternen amb el pi blanc 
associat a brolles calcícoles i garrigues. En alguns indrets apareixen arbredes de pi roig i a 
les  zones  obagues  boixos  i  ginebrons.  En  els  trams  de  la  capçalera  de  la  riera  són 
freqüents  les  alberedes  que  alternen  amb  els  pollancres,  freixes  i  oms.  La morfologia 
tancada del llit de la riera i els baixos cabals redueixen el bosc de ribera a poca amplada. 
No obstant això, en els indrets on l’aigua pot tenir un recorregut més ample i sobretot a 
proximitat  de  les  restes  de  les  rescloses  dels  molins,  s’hi  desenvolupa  l’herbassar 
característic  de  ribera,  amb  creixenars,  ranuncles,  cua  de  cavall,  canyissars,  bogars  i 
jonqueres. 

En  aquesta  zona  d’alternança  entre  boscos,  riera  i  camps  de  conreu  amb  les  seves 
marjades  properes  a  la  riera,  es  configura  l’hàbitat  d’un  bon  nombre  d’ocells  com  el 
capsigrany, l’alosa, pardals i rapinyaires com l’astor, que utilitzen el bosc per a nidificar‐hi 
i els espais oberts  immediats per a caçar. També cal destacar  la presència de  l’abellerol 
que  aprofita  els marges  per  nidificar.  Pel  que  fa  als mamífers,  destaca  la  presència 
abundant de conill, senglar i gat mesquer. La franja de vegetació que separa la llera de la 
riera  i delimita el camí del Molí de  la Roda és ric en papallones  i gran quantitat d’ocells 
que  nidifiquen  al  seu  interior,  a  més  de  trobar  l’aliment  necessari  per  a  la  seva 
subsistència.  

La configuració de petites basses permet l’aparició de peixos autòctons com el barb cua‐
roig  i amfibis com el gripau comú el gripauet, el gripau d’esperons,  la granota verda, el 
tòtil, el gripau corredor,  la salamandra  i  la reineta comuna, tots ells bioindicadors de  la 
bona  qualitat  de  l’aigua.  També  hi  viu  una  comunitat  de  rèptils  aquàtics  com  la  serp 
d’aigua o  la de  collaret  i  la  tortuga d’aigua  i  finalment destacar  la presència de macro 
invertebrats i mol∙luscs i crustacis de petites dimensions. 

En alguns dels trams de  la riera, aigües avall, s’observa  l’erosió més o menys  intensa de 
les  lleres provocada amb el pas del temps  i  les crescudes més   o menys    importants. En 
aquests marges es poden observar en alternança les margues blaves i les argiles. La gran 
quantitat  de  vegetació  arbòria,  arbustiva  i  herbassar  amaga  moltes  vegades  zones 
profundes de difícil accés i barrancs. 

La fitxa de la zona de nidificació d’orenetes fa referència a tot el terme municipal, ja que 
es  tracta  d’una  zona  especialment  valorada  per  dues  especies  d’orenetes:  l’oreneta 
cuablanca (Delichon urbica) i l'oreneta vulgar (Hirundo rustica), ambdues protegides. 
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ESTAT  ACTUAL  DELS  ELEMENTS  FITXATS  

PROTECCIÓ LEGAL 

El context normatiu vigent català que incideix sobre la Protecció del Patrimoni  Cultural 
català i que afecta a Veciana és: 

 

 La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

 Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de Protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic de Catalunya (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

 La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. 

 

La Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (LPCC),  estableix tres categories de protecció 
comunes  a béns mobles,  immobles  i  immaterials: els Béns Culturals d’Interès Nacional 
(BCIN),  els  béns  catalogats  i  la  resta  de  béns  integrants  del  patrimoni  cultural  català, 
segons  el  concepte  definit  en  l’article  primer.  Pel  que  fa  a  la  màxima  categoria  de 
protecció,  els  Béns  culturals  d’Interès Nacional  (BCIN),  equiparables  als  Béns  d’Interès 
Cultural  (BIC)  de  la  legislació  estatal  (1985),  s’atribueix  a  la  Generalitat  la  facultat  de 
declarar els béns d’interès cultural. 

La  Llei  crea una  segona esfera de protecció dels béns del patrimoni  cultural de menor 
rellevància,  els  béns  catalogats,  els  instruments  de  protecció  i  de  control  dels  quals 
recauen principalment en els municipis o consells comarcals, si el municipi té menys de 
5.000 habitants,  com és el  cas de Veciana. Aquesta  figura es denomina Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL). 

Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

D'acord  amb  els  articles  7.1  i  13.1  de  la  LPCC,  "els  béns més  rellevants  del  patrimoni 
cultural català, tant mobles com immobles, han de ser declarats d'interès nacional" i "han 
de  ser  inscrits  en  el  Registre  de  Béns  Culturals  d'Interès  Nacional"  gestionat  pel 
Departament de Cultura.  

D'acord amb la disposició addicional primera de la LPCC; el decret de 22 d'abril de 1949, 
sobre protecció de castells,  i  la disposició addicional segona de  la Llei 6/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol, correspondria atorgar aquest nivell de protecció a 
les creus de terme de més de 100 anys i a totes les fortificacions i castells.  
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Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

D'acord  amb  l'article  15  de  la  Llei  9/1993,  "els  béns  integrants  del  patrimoni  cultural 
català que, tot  i  llur significació  i  importància, no compleixin  les condicions pròpies dels 
béns culturals d'interès nacional han de ser  inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català". L'article 17  fixa que  "la catalogació de béns  immobles  s'efectua mitjançant  llur 
declaració com a Béns Culturals d'Interès Local".  

La disposició addicional primera de la LPCC determina que "els béns immobles que en el 
moment de  l'entrada en vigor d'aquesta  Llei estiguin  inclosos en  catàlegs de patrimoni 
cultural  incorporats en plans urbanístics passen a  tenir,  llevat que  siguin béns  culturals 
d'interès nacional, la consideració de béns culturals d'interès local i queden inclosos en el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català". 

La  situació dels 224 elements  inclosos en el Mapa del Patrimoni Cultural de Veciana  a 
nivell de protecció legal és molt heterogènia. El marc legal específic per a la protecció del 
patrimoni cultural de Veciana és el planejament urbanístic del municipi a  través del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per  la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona en la sessió del 20 de novembre del 2006, i publicades el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya del 19/07/2007.  

El títol IV, article 149 d’aquest POUM, defineix que l’instrument de protecció de patrimoni 
de Veciana és el Catàleg  i el Pla especial de protecció del patrimoni que el desenvolupi. 
Segons  l’article  151,  el  Pla  especial  ha  de  concretar  el  grau  d’intervenció  i  tractament 
específic  dels  elements  catalogats.  Ha  de  definir  exhaustivament  els  perímetres 
corresponents  a  cadascun  dels  elements  catalogats,  amb  el  contingut  de  la  protecció 
específica  total  o  parcial  per  a  cada  un  d’ells  i  ha  de  definir  un  règim  particular 
econòmico‐fiscal,  tendent a estimular  i  fomentar  la conservació, millora  i  reposició dels 
elements catalogats. Especifica que el Pla especial podrà reduir al mínim les condicions de 
protecció o excloure elements  inclosos en el Catàleg,  justificant degudament els motius 
previ informe del Departament de Cultura. 

En el punt 3 explica que en tant el municipi no disposi de Pla especial de protecció del seu 
patrimoni,  es  podran  redactar  Plans  especials  de  Protecció  de  caràcter  individualitzat 
referits a alguns elements o àmbits del Catàleg. 

L’article  150  és  el  Catàleg,  que  es  defineix  com  la  relació  de  bens  d’interès  històric, 
artístic,  arquitectònic,  ambiental  i  paisatgístic  a  conservar  i  preservar  de  la  seva 
degradació.  Estableix  els  diferents  nivells  de  protecció,  segons  les  característiques 
particulars  de  cada  un  dels  elements  relacionats.  No  hi  ha  fitxa  de  cap  elements, 
simplement un llistat dividit en categories de protecció tal i com assenyalem tot seguit: 
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NIVELL 1: Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

Aquest és el  llistat que  inclou  l’article 150 del POUM de Veciana  i que recull  la  legislació 
vigent: 

Número  Nom   

81  Castell de Veciana  Monument històric 1723;  R ‐ I ‐ 51 ‐ 5756 

82  Castell de Montfalcó el Gros  Monument històric 1723;  R ‐ I ‐ 51 ‐ 5757 

83  Castell de Segur  Monument històric 1723;  R ‐ I ‐ 51 ‐ 5758 

84  Molins de Segur o Molí de La Roda Monument històric 1724;  R ‐ I ‐ 51 ‐ 5759 

 

Segons el Decret 571/63 14 de març sobre protección de los escudos, emblemas, piedras 
heraldicas,  rollos  de  justicia,  cruces  de  término  y  piezas  similares  de  interés  histórico‐
artístico i a partir de la disposició addicional segona de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español; tots aquests elements passen a formar part dels Bienes de 
Interés Cultural  (BIC), que  a partir de  la  Llei 9/1993 de 30 de  setembre, del Patrimoni 
Cultural Català, s’integren als BCIN. 

Per tant també són també Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) els següents elements 
inventariats a Veciana: 

Número  Nom 

214  Capella de Sant Jaume 

215  Escut de Can Riera de La Rubiola 

216  Escut de Cal Simó 

217  Escut de Cal Llobet 1 

218  Escut de Cal Llobet 2 

 

En canvi, no ho és la Creu de Poltera (fitxa núm. 127) perquè no té més de 100 anys, ja 
que és posterior a la Guerra Civil espanyola. 
 

NIVELL 2: Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

Tot i que no figuren en l’article 150 del POUM de Veciana, segons Acord de Ple del Consell 
Comarcal  en  data  01/10/1998,  declara  BCIL  la masia  de  Viure,  que  inclou  la  capella 
annexa de la mare de Déu de Montserrat. També declara BCIL, l’església romànica de Sant 
Pere del Vim en Acord de Ple del 27/07/2007. Per  tant,  la  fitxa de  les pintures murals 
també queden incloses en aquesta catalogació. 
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Número  Nom 

4  Viure 

88  Església de Sant Pere des Vim 

96  Capella de la Mare de Déu de Montserrat 

133  Pintures murals de Sant Pere des Vim 

 

NIVELL 3: Àrees arqueològiques reconegudes 

Aquest  llistat  parteix  de  l’Inventari  del  patrimoni  arqueòlogic  i  paleontològic  del 
Departament  de  Cultura  de  la  generalitat  de  Catalunya.  En  aquest  punt,  el  POUM, 
especifica  que  quedaran  protegits  amb  un  àmbit  de  50  metres  a  l’entorn  de  l’àrea 
d’expectativa arqueològica  i que  les  llicències d’obres dins d’aquest diàmetre hauran de 
ser objecte d’informe previ del Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics per tal de delimitar 
el jaciment i requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres 
poden tenir en les restes arqueològiques. 

El llistat de jaciments arqueològics és el següent: 

Número  Nom 

61  Cal Pallerols 

62  Via romana de Sant Pere des Vim 

63  Plans de la casa de Les Viudes 

64  Sant Pere des Vim 

65  Molí de La Roda 

67  Taller de Sílex prop de Viure 

68  Església de Santa Maria de Veciana 

69  Eremitori medieval de Cal Garsa 

70  Prop de la masia de Viure 

71  Sant Miquel de Veciana 

72  Cal Llac (sic) Lluc 

73  Trencall del camí del bosc de Cal Lluc 

74  Nord de Cal Lluc 

75  Enfront de Cal Retitell 

76  Cal Vidal  

77  Cingleres sota Miralles  
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78  Enfront de Miralles 

79  Ca l’Andreu sud 

80  Bosc de Pereres 

67  Empedrats de Viure 

 

També hi afegeix “El pou romà” que no és cap jaciment arqueològic i que el departament 
de Cultura ja ha eliminat en data present de  l’Inventari del Patrimoni Arqueològic (IPA)  i 
“les roques del fornot” que és un altre nom pel que és conegut  l’eremitori de Cal Garsa 
(fitxa núm. 69). 

NIVELL 4: Elements d’Interès Municipal 

L’article 150 descriu aquesta categoria com els elements o conjunts que  responen a un 
nivell  suficient  d’interès  cultural  pel municipi  [...]  i  que  requereixen  un  cert  grau  de 
protecció com a elements d’identitat de Veciana: 

Número  Nom 

85  Església de Sant Miquel de Veciana 

68  Santa Maria de Veciana 

87  Sant Pere de Montfalcó el Gros 

88  Sant Pere des Vim 

89  Sant Salvador de Miralles 

90  Santa Maria de Segur 

91  Sant Cristòfol de Secanella 

92  Sant Jaume de Castellnou 

4  Parròquia de Viure 

94  Capella de Santa Llúcia de La Rubiola 

95  Santuari de la Mare de Déu del Puig del ram 

96  Capella de la Mare de Déu de Montserrat 

97  Capella de la Mare de Déu de la concepció o de les Olles (sic), és Dolles

98  Capella de Sant Gabriel 

24  Castellnou d’Albarells 

41  Conjunt residencial de Pereres 

101  Molí paperer d’Albarells 

44  Molí de Cal Brunet 

103  Molí de La Carota 
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48  Molí del Fiterol 

85  Molí de La Roda 

45  Molí del Missó 

2  Mas Garreta 

39  Masia Durban 

31  El Malloat 

3  Mas Vilà 

35  Mas Lloret 

32  Secanella 

44  Mas Brunet 

106  La Clau de Miralles 

55  Balsareny de Segarra 

47  El Turull 

50  Mas Torrenova 

51  Els Tots 

108  Paratge del Molí de La Roda 

 

Altres elements objectes de protecció 

Aquests quatre nivells de protecció amb els seus corresponents llistats és el que disposa 
el  Pla  d’Ordenació Urbanística Municipal  de  Veciana;  però  a més  cal  tenir  en  compte 
altres elements regulats per altres normatives que no recull el planejament urbanístic: 

Zona de nidificació d’orenetes (fitxa núm. 5) 

En  diferents  indrets  del municipi  es  poden  observar    colònies  de  les  espècies  oreneta 
cuablanca (Delichon urbica) i l’oreneta vulgar (Hirundo rustica) que hi nidifiquen. 

Totes les orenetes són espècies protegides per la llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció 
dels animals (DOGC 3926 del 16 de juliol de 2003), pel seu paper beneficiós en el control 
de plagues i insectes, com a àvides insectívores que són. Els seus nius, com tots els de les 
espècies  protegides,  no  es  poden  destruir,  tot  i  que  no  estiguin  ocupats.  Per  tant,  és 
necessària  una  autorització,  que  atorga  el Departament  de Medi Ambient  i Habitatge. 
Únicament es donen autoritzacions d’aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació (en 
aquest cas, només s’autoritza a retirar els nius fora de l’època de cria i s’obliga a mantenir 
les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer‐hi 
els nius), per enderrocs inevitables (construccions en risc d’enrunament) o per situacions 
sanitàries molt clares.  
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 Cal Segura 

Lamentablement  també  s’han  perdut  o  destruït  elements  arquitectònics  i  objectes 
d’interès històric i/o artístic, com: 

 Retaules de Sant Pere del Vim, Santa Maria de Veciana, Sant Pere Montfalcó el 
Gros i Sant Jaume de Castellnou 

 Capella de Santa Eulàlia 

L’apartat de  les  fonts és  força dramàtic,  ja  siguin  classificades  com a  zones d’interès o 
com elements arquitectònics, moltes han quedat colgades o destruïdes per  remoció de 
terrenys de forma natural, però sobretot antròpica. Algunes han quedat seques però se’n 
conserva  l’estructura  i potser en el  futur es podran  recuperar, d’altres quedaran en el 
record: 

 Font de La Calçada 

 Font del rector 

 La Fonteta 

 Font de Cal  Biel 

 Font del pesseta 

 Font de la Rectoria 

 Font de Durban 

 Font del Barceló 

Tots aquests elements  i  la resta els podeu trobar a  l’annex número 4, al  final d’aquesta 
memòria. 

Denominació  Codi Àmbit Tipologia 
El Pont de Viure  1.1 Patrimoni immoble Edifici 

Enderrocat 

Cal Segura  1.1 Patrimoni immoble Edifici 

Enderrocat 

Cal Frank o Torre de l'Enric  1.1 Patrimoni immoble Edifici 

Poc rellevant a nivell històric o artístic 

Els Colomers  1.1 Patrimoni immoble Edifici 

Poc rellevant a nivell històric o artístic 

Església de Santa Maria del Camí  1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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Pertany a Argençola 

Mas Lloretó  1.1 Patrimoni immoble Edifici 

Pertany a Copons 

Capella de Santa Eulàlia 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

Desapareguda 

Molí de l'Horta  1.1 Patrimoni immoble Edifici 

No trobat 

Molí del Lloret  1.1 Patrimoni immoble Edifici 

No trobat 

Molí del Solanet  1.1 Patrimoni immoble Edifici 

No trobat 

Roda del Molí de La Roda  1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

Perduda 

Rectoria de La Salle  1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

Poc rellevant a nivell històric o artístic 

Creu de terme de Santa Maria del Camí 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

Desapareguda 

Escut del Lloret  1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

Robat 

Rellotge de sol de Viure 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

Desaparegut 

Retaule de Sant Pere del Vim  2.1 Patrimoni moble Objecte 

Cremat l'any 1936 

Retaule de Sant Jaume de Castellnou  2.1 Patrimoni moble Objecte 

Cremat l'any 1936 

Retaule de Santa Maria de Veciana  2.2 Patrimoni moble Objecte 

Cremat l'any 1936 

Retaule de Sant Pere de Montfalcó  2.2 Patrimoni moble Objecte 

Cremat l'any 1936

Festa Major de Santa Maria del Camí  4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives

S’ha deixat de fer 

Esquellots  4.5 Patrimoni immaterial Costumari 

S’han deixat de fer 

Benedicció del terme  4.5 Patrimoni immaterial Costumari 

S’ha deixat de fer 

Font de La Calçada  5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

No trobada 

Font del rector  5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 
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No trobada 

La Fonteta  5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

Desapareguda 

Font de Cal  Biel  5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

No trobada 

Font del pesseta  5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

No trobada 

Font de la Rectoria  5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

No trobada 

Font de Durban  5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

No trobada 

Font del Barceló  5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

Desapareguda 
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