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Pel que fa a la col·laboració ciutadana, ha estat de gran rellevància l’aportació feta pel senyor 

Juan Luís del Campo, encarregat de l’associació CONVIVE, que ha treballat durant molts anys 
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estat de gran ajuda la que ha aportat la senyora Salut Turu i el seu marit, el senyor Miquel 

Margarit, el senyor Pere Rived, el senyor Antonio Diego, el senyor Joan Casanovas de Can 
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família Trullas,  la família de Can Boada, al pastor de Can Garriga i a tots aquells a qui hagi 

pogut oblidar. 

 

1. PRESENTACIÓ 

 

El Mapa del Patrimoni Cultural de Viladecavalls és una iniciativa promoguda conjuntament 

entre l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

Viladecavalls. L’Oficina de Patrimoni Cultural impulsa des de l’any 1998 aquest programa amb 

l’objectiu d’inventariar i analitzar la situació del patrimoni cultural local, constituint un 

instrument de treball per als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. Per a tal objecte, 

l’Ajuntament de Viladecavalls ha sol·licitat la seva execució a l’Oficina de Patrimoni Cultural. 

Després de l’aprovació del projecte, la persona a qui s’ha encarregat la seva execució és la 

Marta Lloret i Blackburn, llicenciada en Humanitats i màster en Gestió del Patrimoni Cultural 

Local. Al mes de març del 2009 es va començar el Mapa del Patrimoni Cultural de 
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Viladecavalls, que no ha quedat finalitzat fins el desembre de 2009, tot i que s’ha fet la revisió 

entre gener i juny de 2010, fent el lliurament final a l’estiu de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

El Mapa del Patrimoni Cultual de Viladecavalls s’ha desenvolupat d’acord amb el Plec de 

Prescripcions Tècniques que marca l’Oficina de Patrimoni Cultural. Aquest estructura el 

projecte segons tres fases de treball, les quals consisteixen en la recerca documental, el treball 

de camp i el treball de gabinet. 

 

2.1. Recerca documental 

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

arxius històrics, fons i biblioteques. En aquests s’ha recopilat la documentació d’àmbit cultural 
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relacionada amb el municipi. S’han consultat l’Arxiu Diocesà de Barcelona, l’Arxiu Històric 

Comarcal de Terrassa, l’Arxiu Gavín, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,  

el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Museu de Terrassa, el Museu 

d’Arqueologia de Catalunya, l’Institut Català de Paleontologia, l’Institut Amatller d’Art 

Hispànic, el Centre Excursionista de Catalunya, el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de 

la Diputació de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Pere Calders de 

Viladecavalls.  

 

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

Catalunya, de Viladecavalls: topogràfic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 

1:5.000; ortofotoimatge de 1:5.000, ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha consultat la 

planimetria del SITMUN i l’Hipermapa de Catalunya. 

 

2.2. Treball de camp 

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

anterior a partir dels que es localitzen sobre el terreny. Els béns materials inventariats són 

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

El criteri de selecció dels elements segueix diverses consideracions: 

 

• Tots els elements que formen part d’un altre inventari hi han d’estar inclosos, com 

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

Arqueològic (CCAA), l’Inventari del Patrimoni Industrial (IPIC), l’Inventari 

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

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

Memòria. 

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

• S’inclouran aquells béns que tinguin un destacat valor històricoartístic o social, 

tenint en compte el seu context i el significat pels habitants del municipi.  
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• En cap cas seran incloses a l’inventari les entitats i associacions, les biblioteques, 

els festivals, esdeveniments ni personatges il·lustres.  

 

És important recordar que els inventaris no són un llistat d’elements tancat, sinó que es pot 

ampliar amb nous béns que en aquesta primera etapa no es van incloure, sempre sota la 

supervisió d’un tècnic i informant a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona. 

 

2.3.  Treball de gabinet 

La darrera fase de treball consisteix en la informatització de les dades obtingudes. La base de 

dades que s’utilitza està programada en MS Access 2000. En cadascuna de les fitxes hi trobem 

els següents camps que s’han d’omplir: Número de Fitxa, Denominació, Lloc/Adreça, 

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

Conservació, Autor, Estil/Època, Any, Segle, Emplaçament, Coordenades UTM, Altitud, Accés, 

Fitxes associades, Història, Bibliografia, Nº Inventari de la Generalitat, Protecció, Autor de la 

Fitxa i Data de registre i modificació. Igualment, s’ha de classificar cadascun dels béns 

patrimonials segons uns codis predeterminats: 

  
1. Patrimoni immoble 

1.1. Edificis 
1.2. Conjunts arquitectònics 
1.3. Elements arquitectònics 
1.4.  Jaciments arqueològics 
1.5. Obra civil 

 
2. Patrimoni moble 
 
 2.1. Elements urbans 
 2.2. Objectes 
 2.3. Col·leccions 
 
3. Patrimoni documental 
  
 3.1. Fons d’imatges 
 3.2. Fons documentals 
 3.3. Fons bibliogràfics 
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4. Patrimoni immaterial 
 
 4.1. Manifestacions festives 
 4.2. Tècniques artesanals 
 4.3. Tradició oral 
 4.4. Música i dansa 
 4.5. Costumari 
 
5. Patrimoni natural 
 
 5.1. Zones d’Interès natural 
 5.2. Espècimens botànics singulars 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARC TERRITORIAL 

 

3.1. Marc geogràfic i medi físic 

El municipi de Viladecavalls està situat a la part de ponent de la comarca del Vallès Occidental, 

amb una extensió de 20,12 Km2. Limita amb els municipis de Terrassa per sol ixent, Ullastrell a 

migdia, Olesa de Montserrat i Abrera a ponent i Vacarisses per tramuntana.  

 

Viladecavalls està situat entre la depressió prelitoral del Vallès i la serralada prelitoral de les 

serres de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Les serres més importants són situades al nord del 

terme, a la serra de Collcardús, on trobem el cim més alt, el Turó del Ros (639 m.).  A nivell 
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geològic, en destaca especialment l’aflorament de materials paleozoics i triàsics que s’observa 

entorn la riera de Sant Jaume, entre els termes municipals d’Olesa de Montserrat, Vacarisses i 

Viladecavalls. 

 

El seu clima és de tipus mediterrani, que es caracteritza pels estius càlids i hiverns suaus. El 

règim pluviomètric es concentra a la primavera i la tardor, essent pràcticament nul a 

l’estiu.  

 

Pel que fa a la hidrografia, el municipi és travessat per una quantitat destacable de torrents i 

rieres. Molts dels torrents neixen al nord del terme municipal, coincidint amb la serra de 

Collcardús, i desemboquen a la riera de Gaià. La majoria són corrents d’aigua de tipus 

estacional, associades a èpoques de pluja. La riera de Gaià i la de Sant Jaume són els cursos 

fluvials més importants de Viladecavalls, amb un curs d’aigua més continu. Les dues rieres 

queden delimitades per penya-segats erosionats per l'acció de l'aigua. Els episodis de riuades 

que s’hi ha produït periòdicament han provocat la destrucció del patrimoni cultural més proper a 

aquesta, com són els molins de Can Guanteras i Can Coromines. 

 

 

La riera de Gaià 
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La població vegetal de Viladecavalls és eminentment de tipus mediterrani, tot i que cada cop hi 

abunda més el bosc de pi blanc – que ha ocupat zones que antigament es conreaven-, amb 

exemplars d’alzina gairebé residuals. Els cursos hídrics s’acompanyen de boscos de ribera, més 

ben conservats a la part nord del terme que a la sud, on l’acció antròpica ha provocat un 

important deteriorament i contaminació.  

 

3.2. Poblament i estructura econòmica 

L’any 2008 el municipi tenia un total de 7170 habitants. Durant la segona meitat del segle XX,  

va viure un important creixement, passant dels 1017 habitants el 1970 als 4887 el 1996. La 

població es troba repartida pel nucli, situat a la serra de Sorbet, i les nombroses urbanitzacions 

que han crescut pel terme, com són la de Can Trias, Sant Miquel de Guanteras, la Planassa, 

Carenes de Can Turu, Can Corbera, la Tendera, el Molinot i Can Pepet. De les masies que es 

troben repartides pel terme, n’hi ha poques que es trobin ocupades de forma permanent.  

 

L’activitat econòmica més important a Viladecavalls, fins ben entrat el segle XX, va ser 

l’agricultura. El cultiu de la vinya va viure un moment àlgid a tot el territori català entre els 

segles XVIII i XIX, fins que la plaga de la fil·loxera va comportar una gran crisi per al sector 

agrari. Com a conseqüència d’això, molts masos i les seves terres van ser abandonades. Des 

d’aleshores ençà, a Viladecavalls l’agricultura ha passat a ser una activitat gairebé residual, que 

explica l’augment de l’espai forestal en detriment del conreat. D’altra banda, gràcies al 

patrimoni industrial que s’ha conservat, també s’ha pogut constatar que, especialment en època 

moderna i contemporània, hi havia indústries tradicionals força arrelades al territori, com és la 

relacionada amb la obtenció de calç. La introducció de noves tècniques i materials en ple segle 

XX, també va suposar la crisi i abandonament d’aquestes activitats. A dia d’avui, la base de 

l’economia es troba en la indústria i el sector serveis,  amb la presència de grans fàbriques com 

la Sony, que dóna feina a una bona part dels seus habitants i de la rodalia.  
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Pedrera de Joan Purull 

 

 

A nivell de comunicacions, hi ha diverses infraestructures importants que transcorren pel 

municipi. Són la carretera C-58, la Carretera Nacional B-120 i B-245, i l’autopista E-9/ C-16. 

Per últim, en el moment de fer el Mapa de Patrimoni s’està construint l’Autovia Orbital de 

Barcelona, abans coneguda com a Quart Cinturó, i que ha suposat una important fractura 

territorial i la pèrdua de béns patrimonials, com és el cas d’un forn de teules. El municipi tenia 

dues estacions ferroviàries, la de Sant Miquel de Guanteras i la d’Olesa, essent la primera única 

en ús. 

 

 

   Les obres de l’Autovia Orbital al seu pas per Can Coromines 
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3.3. Evolució històrica 

Els diferents jaciments arqueològics localitzats a Viladecavalls confirmen una ocupació molt 

antiga d’aquest territori. Els primers indicis d’ocupació els trobem a la serra del Ros, a les 

Coves de les Pedres, durant el període prehistòric del Calcolític (-2200 / -1800). Més endavant, 

s’ha constatat una ocupació ibèrica i romana, concentrada entre la riera de Gaià i el Molinot, tot 

i que de forma molt dispersa.  

 

En època medieval, el territori que avui coneixem com a Viladecavalls estava poblat per 

diverses cases fortes, que depenien del Castell de Terrassa. Algunes d’aquestes domus han estat 

citades indistintament com a tals o com a castells, però per la proximitat entre sí hem de pensar 

en la primera hipòtesi. Entre les construccions defensives d’aquest període, destaquen els 

castells o domus de Viladecavalls Superior o Sobirà, el de Viladecavalls Inferior o Jussà, el de 

la Barromina i el de Toudell. Els tres primers estan documentats des del segle XIII, tot i que van 

tenir poca permanència, ja que durant el segle posterior sembla que ja no existien. D’aquests 

se’n desconeix la localització exacta, tot i que algunes fonts (DEL CAMPO, 2002) han 

identificat el Jussà amb la construcció de La Torre (fitxa 114) i el de la Barromina amb el Mas 

Figueres (fitxa 2), lluny del Turó de la Barromina on es creia que estava situat. 

 

Ruïnes del Castell de Toudell 
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L’únic castell localitzat és el de Toudell (fitxa 1), del qual se’n tenen notícies des de finals del 

segle XII, si bé l’alou de Toudell ja es documenta a finals del segle IX. Dels senyors de Toudell, 

el castell va passar per diverses mans, fins l’any 1369, quan pertanyia a Romeu de Montornès. 

A partir d’aquest segle, el castell degué iniciar un període de declivi, que va portar al seu 

abandonament.  

 

Aquest castell apareix estretament vinculat a l’església romànica de Sant Miquel de Toudell 

(fitxa 32), documentada des del segle XII. En aquest moment, apareix citada en motiu de la 

donació que en fa Alegret de Toudell a Santa Maria i Sant Pere de Terrassa, al prior Gerald i als 

canonges de Sant Ruf  (FERRAN, 1991). Constituïa una de les parròquies que formaven part de 

l'actual territori de Viladecavalls, juntament amb la de Santa Maria de Toudell i Sant Martí de 

Sorbet, totes elles sufragànies del priorat agustinià de Santa Maria de Terrassa. L’església 

romànica de Santa Maria de Toudell es documenta des del segle XI, i des de molt antic es 

relaciona amb el mas Trias, construït al seu costat. La darrera església de la zona era la de Sant 

Martí de Sorbet, també d’estil romànic, de la qual se’n conserva l’acta fundacional (fitxa 126) 

datada de l’any 1096.  

 

El poblament dispers d’aquest moment es va perllongar en segles posteriors, a través de masos 

amb grans propietats agrícoles i forestals, dels quals depenien cases de menor entitat. Alguns 

d’aquests masos ja existien en època medieval, tot i que no va ser fins al segle XVI que es van 

consolidar. Dels testimonis que han perdurat fins als nostres dies, destaquen els de Can Mitjans 

de la Guardiola, Can Corbera, Can Boada de les Parentes, Can Coromines, etc., tot i que d’altres 

com Can Margarit i Can Turu han tingut menys fortuna.  

 

El nucli de Viladecavalls no va començar a formar-se fins a mitjans del segle XVIII, entorn 

l’església de Sant Martí de Sorbet. Amb l’augment de parroquians, es va ampliar el temple 

segons una estètica barroca, quedant la construcció romànica integrada dins la nova. No serà 
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fins al cap de poc més d’un segle, que aquest temple passarà a ser la parròquia de la població, 

pel que les primitives esglésies de Santa Maria i Sant Miquel de Toudell van perdre aquesta 

categoria i van passar a dependre d’ella. Això també va suposar el trasllat dels seus cementiris. 

En aquest moment, es va consolidar el municipi que coneixem en l’actualitat, deixant així de 

formar part de l’extens terme de Sant Pere de Terrassa. Algunes de les masies que fins al 

moment havien pertanyut a les poblacions veïnes d’Ullastrell  i Olesa de Montserrat, també van 

ser annexionades al nou municipi. És el cas de Can Sanahuja, Can Oleguer, Can Trullas i Can 

Turu al primer, i Can Duran, Can Baiona, Can Boada i Can Margarit al segon. 

 

La Guerra Civil va transcórrer sense massa estralls per al municipi i els seus habitants. Sí que 

se’n va veure ressentida l’església parroquial, que va ser cremada a l’inici del conflicte. Malgrat 

tot, hi va haver gent que es va refugiar als boscos de Can Buxeres, entre ells el mossèn Josep 

Oriol. La segona meitat del segle XX va suposar un creixement de la població, propiciat pel 

creixement urbanístic i una forta industrialització.  

 

 

 

 

3.4. Toponímia 

La primera referència escrita d’un topònim de Viladecavalls es remunta a l’any 986, quan es cita 

l’alou de toldello com a possessió del monestir de Sant Cugat. Poc després, ja s’esmenten el 

castell de Toudell i les esglésies de Santa Maria de Toudell, Sant Miquel de Toudell i Sant 

Martí de Sorbet. En aquest moment, el que avui coneixem com a Viladecavalls es trobava dins 

el terme del castell de Terrassa.  

 

El topònim de Viladecavalls el trobem esmentat per primer com al segle XI, com a villa de 

cavallis, que al llarg dels segles indistintament també apareixerà com a villa equorum.  El nom 
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apareix associat a les domus o castells Sobirà i Jussà, probablement procendents dels noms dels 

habitants de les mateixes. Ara bé, la procedència d’aquest topònim també s’ha relacionat amb la 

cria de cavalls, en l’importància que va tenir aquesta espècie per als treballs agrícoles, o en les 

cabiles d’origen àrab  (FERRAN, 1991).  

 

 

Fita de la  Quadra Superior de Viladecavalls 

 

L’escut oficial de Viladecavalls va ser aprovat oficialment el 12 de gener de 1984. Té el 

blasonament caironat, amb tres cavalls gais, d’argent, sallents i ordenats formant un 

triangle, sobre un fons atzur. Al timbre hi ha una corona mural de poble.   
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4. ELEMENTS FITXATS 

 

4.1. Anàlisi dels elements inventariats 
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Amb la informació obtinguda amb el buidatge bibliogràfic i el treball de camp s’han 

comptabilitzar un total de 174 elements d’interès patrimonial. Gràcies a aquests, s’ha pogut 

constatar que el patrimoni cultural del municipi de Viladecavalls té una notable diversitat 

tipològica.  D’entre tots, però, destaca especialment el nombre d’Elements arquitectònics (14%), 

de Jaciments (16%)  i  d’Edificis (17%).   

            

TIPOLOGIES

17%

2%

14%

16%
6%2%

3%

5%

4%

2%

10% 2%

1%

3%

10%

2%

Edifici Conjunt arquitectònic Element arquitectònic Jaciment
Obra civil Element urbà Objecte Col·lecció

Fons d'imatges Fons documental Manifestacions festives Tècniques artesanals
Música i dansa Tradició oral Zones d'interès Especimens botànics

 

 

De la mateixa manera, també s’han classificat els elements inventariats segons l’època en què 

situem els seus orígens, basant-nos en la recerca documental i l’anàlisi de les seves 

característiques constructives. A Viladecavalls s’ha trobat representat un ampli ventall 

cronològic, que comprèn des dels jaciments que tenen els seus origen en els períodes Prehistòric 

(10), Antic (12) i Medieval (16). Tanmateix, la major part d’elements data d’època Moderna 

(41) i Contemporània (75). Finalment, els que s’han classificat com a Indeterminat (20), són 

aquells que es desconeix el seu origen, com podrien ser les rieres. 
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En relació a l’estat de conservació, s’ha observat que la major part del patrimoni cultural del 

municipi es troba en bon estat (62%). Tot i així, és força destacable el nombre de béns que es 

troben en mal estat (27 %), seguit dels que presenten un estat regular (11%). 
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ESTAT DE CONSERVACIÓ

11%

27%

62%
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Entre els elements inventariats a Viladecavalls, s’ha determinat en la fitxa corresponent quin és 

el seu nivell de protecció, que pot ser legal, legal i física (no se n’ha trobat cap), física o 

inexistent. La major part del patrimoni (66%) no gaudeix de cap tipus de protecció, tot i que és 

força considerable el nombre d’elements que sí que en tenen (24%). La resta de béns es 

correspon amb els que tenen una protecció física, com pot ser un armari o vitrina (10%). 

 

PROTECCIÓ

10%
66%

24%

Legal Física Sense
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Segons el següent gràfic, podem observar que un important nombre d’elements són de 

titularitat privada (73%), superant la titularitat pública (24%). Cal afegir que els béns 

que consten com a Públic/Privat (3%) correspon als béns que comprenen grans 

extensions, com poden ser els camins.  

 

 

TITULARITAT

73%

3% 24%

Pública Privada Pública/Privada

 

 

 

4.2. Valoració general 

Al municipi de Viladecavalls s’hi conserva un important llegat arquitectònic, històric, artístic, 

industrial i natural, representat per una gran diversitat d’elements. Com hem vist anteriorment, 

els edificis són la tipologia més nombrosa, que inclouria el patrimoni arquitectònic religiós i 

rural, de la mà d’exemplars força rellevants d’esglésies i masies: Sant Miquel i Santa Maria de 

Toudell, Sant Martí de Sorbet, Can Mitjans de la Guardiola, Can Trullas, Can Boada de les 

Parentes, etc. També destaquen els elements arquitectònics, que inclou des de construccions de 

poca entitat, fonts, parts específiques d’edificis, etc. A més, Viladecavalls té una quantitat molt 

important de jaciments, que s’explica tant per la seva riquesa en troballes arqueològiques com 

per l’estat ruïnós de diversos edificis (El Molinot, Cal Frare, Can Duran…).  



  

 Mapa del Patrimoni Cultural de Viladecavalls 

23

 

La diversitat tipològica influeix directament en el fet que el marc cronològic també sigui molt 

ampli. La quantitat de jaciments trobats a Viladecavalls apunta que a nivell geoestratègic, situat 

a cavall del Vallès i el Bages, ha estat un lloc molt important al llarg de la història. A causa de la 

seva llunyania temporal, és molt important el material paleontològic que s’ha recuperat en els 

jaciments de Can Guanteras, Can Purull, Can Trullas, Sant Miquel de Toudell i la Tarumba. No 

és menys important el patrimoni antic i medieval, representat pels jaciments en el primer cas i 

per edificis i elements arquitectònics en el segon, com són el castell de Toudell i els escuts 

heràldics de Can Mitjans de la Guardiola. A mesura que ens apropem en el temps, ja en època 

moderna i contemporània, el municipi va experimentar un cert creixement, i van començar a 

bastir-se o reconstruir-se la majoria de masies que es reparteixen pel terme. La primitiva 

església parroquial de Sant Martí va ser reformada segons l’estètica barroca i més endavant 

modernista, amb un nombre important d’elements relacionats amb aquest període. També el 

nucli va començar a consolidar-se, així com la indústria del calç. Per aquest motiu, que el béns 

contemporanis són els més nombrosos. 

 

El patrimoni cultural inventariat a Viladecavalls s’ha conservat de forma més o menys 

satisfactòria. Ja hem vist en els gràfics que la majoria d’elements es troben en bon estat de 

conservació, però no hem d’oblidar els que estan en mal estat. Aquest fet s’explica en part per 

l’abandonament de les activitats tradicionals, i en conseqüència del patrimoni que les facilitava, 

com són els forns de calç, el trull de Can Trullas i el molí de Can Cabassa, entre d’altres. En 

aquest sentit, és molt important la tasca desenvolupada per l’associació CONVIVE, que de 

forma desinteressada ha recuperat i netejat molts indrets, especialment les fonts. Es tenen 

notícies d’un nombre significatiu d’elements que han desaparegut, com és el cas de l’antiga 

masia de Can Turu, de la qual en queden els annexes. Alguns d’aquests elements s’han 

incorporat més endavant, a l’apartat d’Elements no fitxats. 
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4.3. Estat legal de protecció 

Al municipi de Viladecavalls hi consten tres elements que gaudeix de la màxima figura de 

protecció del patrimoni cultural català. Es tracta del Castell de Toudell (fitxa 1) i el seu 

jaciment, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), mitjançant el Decret 22-04-1949, 

publicat al al BOE 05/05/1949; i dels escuts heràldics de Can Mitjans de la Guardiola  (fitxes 

60, 63, 64), que són declarats BCIN per la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del 

patrimoni cultural català en relació amb la disposició addicional segona de la Llei 16/1985 del 

patrimoni històric espanyol, que fa referència al Decret 571/1963 del 14 de març (BOE 

30/03/1963).  

 

També hi trobem setze béns protegits com a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local), a 

través del Pla General Municipal d’Ordenació, publicat al DOGC del 03/03/2003. Entre 

el patrimoni arquitectònic hi ha els següents edificis: 

 

• Can Trullas (fitxa 35) 

• Can Cabassa (fitxa 36) 

• Can Sanahuja (fitxa 37) 

• Can Marcet (fitxa 38) 

• Can Buxeres (fitxa 33) 

• Can Boada de les Parentes (fitxa 34) 

• Can Mitjans de la Guardiola (fitxa 39) 

• Santa Maria de Toudell (fitxa 25) 

• Sant Miquel de Toudell (fitxa 32) 

• Can Trias (fitxa 26) 

• Can Coromines (fitxa 100) 

• Can Garriga (fitxa 40) 
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• Can Baiona (fitxa 41) 

 

Pel que fa al patrimoni natural, també tenen protecció legal  dins del Pla General Municipal 

d’Ordenació: 

 

• La Pedra Degollada (fitxa 42) 

• Les Torres Verdes (fitxa 43) 

• Roure de la Font del Roure (fitxa 44) 

  

D’altra banda, dins de l’àmbit del Pla Especial de Protecció de la serra de Collcardús aprovat 

l’any 2007 (DOGC núm 4936), s’inclou un llistat de patrimoni cultural amb els següents béns, 

alguns dels quals ja estan protegits al PGMO (*):  

  

• Can Buxeres*(fitxa 33) 

• Can Boada de les Parentes*(fitxa 34) 

• Can Margarit (fitxa 47) 

• Can Marcet* (fitxa 38) 

• Can Ros o Casa Torras (fitxa 48) 

• Ruïnes del Mas Corones  

• Forn Riscal (fitxa 51) 

• La Calera  

• Pont Gran (a l’inventari denominat Viaducte del Buxadell) (fitxa 31) 

• Cova de les Pedres (fitxa 11) 

• Pedrera de Joan Purull (fitxa 72) 

• La Pedra Degollada* (fitxa 42) 
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Cal afegir que al Mapa de Patrimoni no s’han inclòs les Ruïnes del Mas Corones, per no haver-

se localitzat, ni La Calera, per haver desaparegut arran de la construcció de l’autopista. Sí que 

s’han inclòs en aquesta memòria, a l’apartat d’Elements no fitxats. 

 

Sense sortir de l’àmbit de la Serra de Coll Cardús, s’ha inventariat el Torrent de Can Buxeres 

(fitxa 113), el Racó dels Trèmols (fitxa 159) i el Fondal dels Llorers (fitxa 160), on hi ha 

fragments de lloredes, que són considerades un Hàbitat d'Interès Prioritari per la Directiva 

d'Hàbitats Europea (92/43/CEE). 

 

A banda dels elements protegits, també hi ha un bon nombre d’elements inventariats que ja es 

trobaven prèviament inventariats a d’altres compendis fets per la Generalitat de Catalunya. A 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya (CCAA), 

revisat en el moment de fer el Mapa, s’inclouen aquests jaciments: 

 

• Can Trias (fitxa 9 ) 

• Sant Miquel de Toudell (fitxa 13) 

• Camí de Santa Maria de Toudell (fitxa 4) 

• Cova de les Pedres (fitxa 11) 

• Jaciment Estació de Viladecavalls (fitxa 12) 

• Can Cabassa (fitxa 5) 

• Can Coromines (fitxa 6) 

• Can Sanahuja (fitxa 8) 

• Can Trullas (fitxa 10) 

• Can Mir (fitxa 7) 

• Castell de Toudell (fitxa 3) 

• La Tarumba (fitxa 14) 

• Ceràmiques de Viladecavalls (fitxa 15) 
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• Can Guanteras (fitxa 16) 

• Can Trullas (paleontològic) (fitxa 21) 

• Can Purull (fitxa 156) 

• Sant Miquel (paleontològic) (fitxa 157) 

 

Igualment, a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (IPA) hi ha els béns 

següents: 

 

• Castell de Toudell (fitxa 1) 

• Església parroquial de Sant Martí de Sorbet (fitxa 24) 

• Església parroquial de Sant Martí: Capella del Sagrament (fitxa 53) 

• Vitralls de la Capella del Sagrament (fitxa 155) 

• Capella de Santa Maria de Toudell o Taudell (fitxa 25) 

• Can Trias (fitxa 26) 

• Can Corbera (fitxa 27) 

• Can Buxeres (fitxa 33) 

• Can Guanteras (fitxa 30) 

• Sant Miquel de Toudell o Taudell (fitxa 32) 

• Viaducte del Buxadell (fitxa 31) 

• Can Trullas (fitxa 35) 

• Can Cabassa (fitxa 36) 

• Masia Can Marcet (fitxa 38) 

• Can Sanahuja (fitxa 37) 

• Can Coromines (fitxa 100) 

• Can Boada de les Parentes (fitxa 34) 

• Can Mitjans de la Guardiola (fitxa 39) 

• Can Baiona (fitxa 41) 
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• Can Garriga (fitxa 40) 

• Can Turu (desaparegut) (fitxa 28) 

 

Per últim, també trobem un bé que consta a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de 

Catalunya (IEG), denominat Geozona de l’Estació d’Olesa- Riera de Sant Jaume (fitxa 99). 

Hem de recordar que els inventaris no donen als béns cap tipus de protecció al patrimoni. 

 

4.4. Equipaments patrimonials 

Entre els equipaments patrimonials que hi ha a Viladecavalls, trobem en primer lloc l’arxiu 

municipal. Conté la documentació generada pel mateix ajuntament des de mitjans dels segle 

XIX fins a l’actualitat., així com el fons generat pel Jutjat de Pau. Està gestionat des del 

Programa de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 

de Barcelona. L’arxiu es troba obert al públic, prèvia sol·licitud de consulta. S’ha inclòs amb 

una fitxa individual a l’inventari que fa referència a la documentació que es conserva (fitxa 

129).  

 

L’altre equipament patrimonial de què disposa el municipi és l'Arxiu-Museu Natural i Històric 

de Viladecavalls, situat en una sala del Centre Cívic Paco Cano. El fons arqueològic i geològic 

(fitxa 135) que s’hi conserva, a part del fons d’imatges (fitxa 152) i el recull documental (fitxa 

138) , han estat aportats per l’associació CONVIVE, qui també es fa càrrec de la seva gestió i 

manteniment. Tot i que el material dipositat es troba etiquetat, no ha estat inventariat ni 

registrat. Està obert al públic prèvia sol·licitud, tot i que pràcticament només s’obre a grups 

escolars.  
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7. ELEMENTS NO FITXATS 

En ocasions específiques, no s’han inventariat tots els elements dels quals s’han trobat notícies, 

ja que han desaparegut, no han estat localitzats, no s’hi pot accedir o es troben fora del terme 

municipal. Es recullen en aquest apartat de la memòria perquè en quedi constància. En el cas de 

les fonts, molt nombroses al municipi, s’han inventariat les més representatives, i la resta 

s’han inclòs en aquest apartat de la memòria. 

 

DENOMINACIÓ TIPOLOGIA ESTAT 

Ca l'Hostaler Edifici Reformat 

Cal Tarumbot Edifici Desaparegut 

Can Mir Edifici Desaparegut 

Can Purull Edifici Desaparegut 

Celler de Can Mitjans de la Guardiola Edifici Reformat 

Cellers de Can Sanahuja Edifici Sense autorització 

Ermita de Santa Coloma Edifici Desaparegut 

La Calera (xemeneia) Edifici Desaparegut 

Mas Font Edifici Desaparegut 

Masia de Santa Coloma Edifici Desaparegut 

Mas Puig Edifici Desaparegut 

Molí fariner de Can Coromines Edifici Desaparegut per una riuada 

Molí fariner de Can Guanteras Edifici Desaparegut per una riuada 

Sant Jaume de Viladecavalls Edifici Fora de terme (Olesa de Montserrat) 

Sant Salvador (Can Sanahuja) Edifici Sense autorització 

Teuleria de Can Margarit Edifici Desaparegut 

Villa Xile Edifici Desaparegut 

Villa Maria Edifici Desaparegut 

Pont dels Horts de Can Mir Edifici Desaparegut 
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Barraca de vinya de La Casa Nova (La 
Calera) 

Element 
arquitectònic No localitzat 

Celler de Can Baiona 
Element 
arquitectònic Sense autorització 

Celler de Cal Benet 
Element 
arquitectònic Sense accés 

Celler de Can Coromines 
Element 
arquitectònic Reformat 

Fita de Can Boada de les Parentes 
Element 
arquitectònic Poc significativa  

Font de Cal Dentista 
Element 
arquitectònic No localitzada 

 
Font de Cal Salanova 

 
Element 
arquitectònic 

 
No localitzada 

Font de Cal Tarumbot 
Element 
arquitectònic No localitzada. Desapareguda? 

Font de Can Boada 
Element 
arquitectònic Sense autorització. Desapareguda? 

Font de Can Cabassa 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font de Can Garriga 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font de Ca n’Oleguer 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font de Can Marcet 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font de la Bòbila 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font de la Comunitat 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font de l'Alzinar 
Element 
arquitectònic Sense accés. Cobert de vegetació 

Font de la riera de Gaià 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Ballester 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Benet 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Camí Ral 
Element 
arquitectònic Fora de terme 

Font del camí vell d’Olesa 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Capellà 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font de les Torres Verdes 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Baltasar 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Dragó 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Fèlix 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Janet 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del lledoner 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Miqueló 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del pi Element No localitzada 
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arquitectònic 

Font del Prat 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font del Trull 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font dels Horts Nous 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font de Martí Purull 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font dels horts de Ca l’Hostaler 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font de Sant Jordi  (torrent St. Miquel) 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font Nova 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font Perduda 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Font Robinada 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Tina del Mas Estella 
Element 
arquitectònic No localitzada 

Tines de Can Marcet Obra civil Sense accés 

Tines de Can Mitjans de la Guardiola 
Element 
arquitectònic Desaparegut 

Jaciment de Tiursa (prop de Missert) Jaciment Fora de terme 

Mas Corones (ruïnes) Jaciment Sense accés. Cobert de vegetació 
Mas Sunyol Jaciment No localitzat 

Necròpolis de Can Missert Jaciment Fora de terme (Terrassa) 

Camí a Sant Salvador de les Espases Obra civil Major part fora de terme  

Camí vell a Castellbisbal Obra civil Fora de terme 

Camí vell a Rubí Obra civil Fora de terme 

Pont de la Carretera d'Olesa Obra civil Fora de terme 
Pintura de Sant Antoni de Pàdua (Sta. Maria 
Toudell) Objecte Desaparegut 

Premsa de vi de Can Baiona Objecte Sense autorització 

Premsa de vi de Can Marcet Objecte Sense accés 

Premsa d'oli i mola de Can Purull Objecte Sense autorització 

Premses de vi de Can Purull Objecte Sense autorització 

Retaule de Sant Miquel de Taudell Objecte Desaparegut 

Trull de Can Manyosa Objecte Desaparegut 
Fons documental de Can Mitjans de la 
Guardiola Fons documental Desaparegut 

Fons de l’Arxiu Zerkowitz 
 Fons documental 

Privat. Són 4 fotografies de 1932 i 
1940 de Santa Maria i Sant Miquel de 
Toudell 

Aplec a Sant Salvador de les Espases 
Manifestacions 
festives Fora de terme 

Caus del Guitar Zones d’interès Fora de terme 

Toll del Ros Zones d'interès Fora de terme. Vacarisses 

Salt d'aigua de la riera de Sant Jaume Zones d’interès No localitzat 
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Salt d'aigua del Torrent del Salt Zones d’interès Sense accés 

Mines de carbó  Zones d’interès No localitzat 
Alzina de l’estació de Sant Miquel de 
Guanteras 

Especimens 
botànics Poc significativa 

Sant Miquel de Guanteras Edifici Poc significatiu 
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