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1.- INTRODUCCIÓ 

 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 
especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local, que 
s'organitza a partir de l'articulació d'un seguit de xarxes territorials (Xarxa 
d'Arxius Municipals, Xarxa de Museus Locals) i programes sectorials (Programa 
d'Estudis i Projectes) que posen a l'abast dels municipis un conjunt de serveis i 
accions de suport a l'organització, gestió, conservació, tractament, difusió i 
comunicació del conjunt de béns patrimonials presents en el territori i, sobretot, 
als equipaments culturals especialitzats que actuen des de l'àmbit municipal. 

Dins del seu programa anomenat Estudis i Projectes de Patrimoni Cultural es 
dona suport a les polítiques i estratègies dels ajuntaments en relació amb la 
conservació, la recerca, la difusió i la dinamització dels béns patrimonials del 
seu territori. El programa pretén facilitar a les administracions locals la presa de 
decisions sobre aquest, mitjançant diferents actuacions, entre les quals es 
troba la promoció de la realització dels Mapes de Patrimoni Cultural Local, 
abans anomenats Inventaris del Patrimoni Cultural. L’objectiu d’aquests 
inventaris és la de dur a terme la recollida exhaustiva de dades sobre el 
patrimoni cultural i natural d'un municipi concret i la seva valoració. 

L’ajuntament de Rajadell, interessat en disposar d’una eina de coneixement 
dels elements patrimonials que es troben en el seu terme municipal, va 
demanar a la Diputació de Barcelona, a través del Catàleg de Serveis 2014 
(Xarxa de Governs Locals 2012-2015), la realització del Mapa de Patrimoni 
Cultural, per tal d’inventariar aquest patrimoni i facilitar la seva gestió i 
conservació; la difusió als ciutadans, la presa de decisions en el planejament 
urbanístic, l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, la planificació de la 
senyalització, etc. A tal fi va signar l’any 2014 el corresponent conveni amb la 
Diputació de Barcelona. 

En aquests moments (2021) hi ha més del 60% dels municipis de la província 
que ja disposen del Mapa del patrimoni Cultural (uns 190 mapes), executats en 
els darrers 22 anys (1999-2021). Habitualment es contracta externament a 
professionals i empreses especialitzades per a la seva elaboració. En alguns 
casos, però, s’ha reservat la seva elaboració al personal propi de la Oficina. 
Aquest és el cas de Rajadell: la redacció del seu ha estat executada 
directament per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 
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mitjançant el seu personal tècnic especialitzat (F. Xavier Menéndez Pablo amb 
la participació de Pere Barbado Mariscal) 

Els treballs de redacció d’aquest mapa s’han perllongat al llarg dels anys 2015 
a 2021. Aquesta demora, absolutament inhabitual i insatisfactòria, ha estat 
degut a les dificultats del personal propi en fer compatible l’elaboració d’un 
mapa amb la resta de tasques tècniques encomanades al llarg de l’any. La 
pandèmia de la COVID-19 també ha complicat la finalització del treball de 
camp. El resultat ha estat, en termes de calendari, poc edificant, però esperem 
que el resultat compensi l’espera. 

Un aspecte singular d’aquest mapa és l’existència d’una eina molt semblant 
elaborada prèviament l’any 1993: el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic, Històric i Paisatgístic de Rajadell, encarregat per l’ajuntament de 
Rajadell i redactat per Jordi Piñero i Jaume Perarnau (en endavant el citarem 
com Piñero PEP1993). Aquest document, que mai va ser aprovat, inclou fitxes 
de la gran majoria d’elements patrimonials immobles del terme, amb un cúmul 
d’informació i documentació històrica realment notables. Vam decidir emprar el 
PEP 1993 com a punt de partida, amb una reconversió en document digital del 
projecte de 1993, feta per l’ajuntament (a partir del document en paper), i el seu 
volcatge (artesanal i dificultós) a la nostra base de dades. Per tant, aquest 
mapa beu molt del PEP 1993 (i en volem deixar constància aquí), tot i que hem 
hagut de fer igualment totes les visites de camp als diferents elements (per que 
les descripcions i les fotografies, un quart de segle després, s’havien 
d’actualitzar) i hem ampliat aquella base de dades amb els elements mobles, 
documentals, immaterials i naturals que també inclouen els nostres mapes. 
D’altre banda, també hem incorporat tota la informació i documentació aportada 
pel Catàleg de béns protegits i pel Catàleg de masies i cases rurals 
susceptibles de recuperació o preservació del POUM de l’ajuntament de 
Rajadell aprovat el 2014 (i publicat el 2015), i altres fonts documentals. 

Un altre aspecte que ha condicionat aquest mapa es la recent publicació, per 
part de l’ajuntament de Rajadell, de l’excel·lent treball d’Ernest Molins Cases i 
Masos de Rajadell (Vol. I, 2020; Vol. II, 2021), que detalla, casa per casa, la 
història i trajectòria vital dels seus habitants. El buidatge d’aquesta valuosa 
informació per incorporar-la a les fitxes ha suposat una nova demora en la 
finalització del treball. Aquesta nova bibliografia ha completat el buidatge 
bibliogràfic fet per Pinyero el 1993 i per nosaltres mateixos, que es basava, 
principalment, en els abundants treballs de recerca de Francesc Rafat. 

 



7 
 
 
 
 
 

2-  AGRAÏMENTS  
 

Com ja hem esmentat més amunt, el treball parteix del document Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Paisatgístic de Rajadell, 
redactat el 1993 per Jordi Piñero i Jaume Perarnau (citat sempre com Piñero 
PEP1993 o simplement PEP 1993). Per tant, el primer agraïment es per Jordi 
Piñero, del que hem aprofitat (tot i que actualitzant-les) les seves descripcions i 
recerques de bona part dels elements fitxats. 

En segon lloc, toca agrair a l’ajuntament de Rajadell la seva implicació, i 
principalment al regidor de Cultura i posteriorment alcalde Joan Carles Lluch de 
la Torre, a qui li vull donar especialment les gràcies per la seva paciència i 
perseverança. Haig de reconèixer també l’ajut i la col·laboració de Joan Costa, 
alcalde fins 2019; del regidor de Cultura, Alex Mazcuñan i de la regidora de 
turisme, Nelia Rincon; de Roser Capçada, administrativa; Judit Ferrer, 
administrativa (Arxiu Municipal); Lluís Pich (manteniment i brigada); Oriol  
Gasulla (tècnic de l’Oficina de Turisme de Rajadell; Josep Ma. Capdevila 
Jordana, secretari; i Jordi Solà, arquitecte municipal. 

Hem d’agrair també la col·laboració de veïns i propietaris de cases de Rajadell, 
que ens han atès, ensenyat elements i subministrat informacions: Ricard 
Cucurella (Cal Gili); Ramon Centelles (Mas Centelles); Jaume Coromines 
Parcerisses (Cal Negre); Josep Selga (Can Selga) (ex alcalde) i la seva filla; Sr. 
Pich, masover de Cal Viladés i la seva dona; Alfred Coma (Mas Bosch); Josep 
Guitart (Cal Planell); Josep Maria Esquius i Prat (Mas el Forn); Antoni Catllà 
Baraldés (L’Hostal); Francesc Casas Tubau (Ca l’Alegre), Joan Duocastella 
(Mas Pau de Bruqueses); Isidre i Marc Santamaria (Can Jona, cal Miliu); 
Joaquim Sas (Cal Til·ler, Valldòria); Joan Duocastella (La Batzuca); Carme 
Massachs Playà (Parcerisses); Josep Concustell (Casa Vella de Parcerisses); 
Jordi Puigoriol (llogater de Fontfiguera). També els propietaris de les cases 
Semsada d’Abaix, cal Perich, Ca L’lsclet, Ca la Camil.la, cal Biel, Can Xico, la 
Casanova de Monistrolet, Cal Camallonga i la Cantina. 

Igualment, hem de destacar també l’ajut i les orientacions d’Ernest Molins, 
mestre jubilat de Fals i autor del llibre sobre les cases de Rajadell; d’Ariadna 
Cucurella, presidenta de l’Associació Cultural Recreativa de Rajadell i del seu 
pare; d’Avel·lí Clarena. 

També cal agrair al Museu Episcopal de Vic (Josep Riba, Anna Homs), a l’Arxiu 

mailto:lluchdj@diba.cat
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Biblioteca Episcopal de Vic (Rafel Ginebra) i al Museu Comarcal de Manresa 
(Francesc Vilà) la informació, documentació i fotografies subministrades.  

A les fitxes figuren també els noms de moltes persones que al 1993 van facilitar 
informacions a Jordi Piñero: Francesc Rafat, Iscle Font, Joan Vidal (Vial)... (que 
ens han deixat), i molts propietaris de cases  

 

 

 

Castell de Rajadell, des del Daurell (Foto: XM 2020) 
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3.- EL MARC TERRITORIAL I SOCIAL 

 

3.1. Medi Físic 

El terme municipal de Rajadell ocupa una superfície de 45'32 km² i s’ubica a la 
vall formada per la Riera de Rajadell, al SO de la comarca del Bages. 

Limita al nord amb el municipi de Fonollosa, a l’est amb Manresa, al sud amb 
Sant Salvador de Guardiola i a I'oest amb els termes d’Aguilar de Segarra i 
Castellfollit del Boix. 

 

 

Ajuntaments al voltant de Rajadell 

 

Actualment acull uns 550 habitants distribuïts en uns 6 nuclis de població (que 
més tard esmentarem) i nombroses masies disseminades 

Rajadell presenta un relleu força accidentat exceptuant les Valls de la Riera de 
Rajadell, de Vallformosa, de Valldòria i de Monistrolet, amb moltes serretes, 
planells i turons dels contraforts de la Serra de Rubió. A la cara nord s’alcen les 
serres del Coll, Fontanelles, Can Torra, Palomes i Valldòria, que sobrepassen 
els 800 m snm en algun punt, i culminen al cogulló de can Torra a 877 m. 
d’altitud. La major part del terme, però, oscil·la entre els 300 i 600 m snm. El 
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nucli històric es situa a 405 metres d’alçada (Rafat, 1987). 

Rajadell està definit per la riera de Rajadell, afluent per la dreta del 
riu Cardener. La Riera travessa el terme d’oest a est i el seu territori s’estén als 
dos costats de la Riera. La vall de la riera es estret; la resta del territori es força 
muntanyós. Es per això que l’estreta vall de la Riera ha estat un corredor de 
pas des d’època antiga: es on discorria la via romana (de Manresa a la Segarra 
i a Lleida) i el posterior camí Ral medieval, i a on posteriorment s’hi construïren 
el ferrocarril (Barcelona-Manresa-Lleida) i l’Eix Transversal (la carretera C-25). 

La segona vall en importància és la de Vallformosa, definida pel torrent del 
l’Infern, que corre paral·lel a la Riera de Rajadell al SE. Al SO s’ubica la 
Valldòria, al voltant del torrent del mateix nom. 

La Riera de Rajadell neix a l'altiplà de Calaf per la unió de diversos torrents des 
de les poblacions de la Llavinera fins al castell de Boixadors. Passa encaixat 
entre els termes d'Aguilar de Segarra i Rajadell i arriba al Cardener on 
desguassa, ja en el terme de Manresa, al paratge anomenat albereda de Can 
Poc Oli. La seva llargada és d'uns 30 km i s'orienta d'oest a est. Compta amb 
nombroses fonts i alguns boscos de ribera amb refugis per la fauna silvestre, 
especialment aus. La majoria de les rieres i torrents que moren a la Riera de 
Rajadell estan secs la major part de l’any, excepte la riera de l’Enfitat i el 
Torrent del Daurell, que fineixen a la riera a banda i banda del Castell. Són els 
que rodegen el turó on s'assenta el Nucli Antic de Rajadell, una mica abans de 
desguassar a la Riera de Rajadell. 

Al municipi de Rajadell, la Riera entra a l'oest del terme des d'Aguilar de 
Segarra, a prop de Sant Amanç de Viladés, i surt del terme, a l'est, cap a 
Manresa, en el sector de Collbaix. Els principals torrents que aflueixen a la riera 
són els següents.  

Afluents de la ribera nord (d'oest a est): Torrent del Prim,  torrent del Perich, 
torrent de Segarra (aquesta denominació és recent), torrent del Dalmau, torrent 
de la Fassina (o del Gru) i torrent de cal Mallencosa.  

Afluents de la ribera sud (d'oest a est): torrent de Valldòria, torrent de cal Torra, 
torrent de la font de la Puda (afluent de cal Torra), torrent de Daurell (resultat 
de la unió dels torrents de Valldòria i cal Torra), torrent de l'Enfitat, torrent del 
Forn (antigament Rasa del Junyent), torrent del Puig, torrent de ca la 
Magdalena, torrent de l'Infern.  
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La riera de Rajadell obre un solc relativament marcat en els esglaons que 
formen els altiplans eocènics d'aquest sector del Bages, generant un fons de 
vall estret per sota de les planes. Així el fons de la vall a Rajadell es troba a 
320m sobre el nivell del mar, però el punt més alt del municipi, amb 882 m. 
d'altitud, és el Cogulló de can Torre, situat a l'extrem sud del municipi, un 
mirador excel·lent de tota la Catalunya Central. 

Les aigües de la riera de Rajadell movien un molí fariner a Sant Amanç, i més 
tard, un altre al barri dels Molins. La riera regava els horts al llarg del seu 
recorregut 

Bona part del terme és ple de bosc (pins, alzines, roures) o cobert de matoll, 
doncs ja s'ha recuperat del gran incendi de l'any 1980. Des de la crisi de la 
fil·loxera (anys 90 del segle XIX) fins el gran incendi forestal de 1980, les terres 
restaren habitualment ermes; després s’ompliren de boscos espontàniament, 
de pi blanc sobretot. 

El clima és sec. Les temperatures varien molt d’agost a gener. Hi predomina el 
vent de ponent, el vent seré, un vent fred i molest d’hivern anomenat “la 
segarresa” quan la boira s’instal.la a La Segarra (Rafat, 1987). 

Pel que fa al context geomorfològic, a Rajadell dominen les roques 
sedimentàries del terciari. Durant part del terciari, la conca del Bages es va 
omplir de sediments procedents dels relleus que la limitaven. Així doncs, a la 
comarca afloren sobretot roques sedimentaries d’aquell període: conglomerats, 
sorrenques (també anomenades gresos), lutites (margues, argil·lites i limolites), 
calcaries i, puntualment, evaporites (guix i sal gemma). La majoria de roques 
del Bages pertanyen a l’eocè superior o als inicis de l’oligocè, però, sobretot 
prop dels rius, també trobem sediments detrítics molt mes moderns, d’edat 
quaternària, com els que donen lloc a les graveres (De Juan (2014: 145-46): 

 

3.2.- El poblament 

Segons el darrer cens de població de l’IDESCAT, a l’any 2019, la població de 
Rajadell és de 548 habitants. D’aquests, gairebé un 60% resideixen al nucli de 
Rajadell (nucli antic i els Molins), destacant, també, el nucli del Servitge, amb 
un 20% del total. El numero d’habitatges familiars el 2011 era de 259. 

Un 53% de la població activa a Rajadell es troba ocupada en el sector serveis 
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(es un percentatge inferior a la mitjana catalana), destacant també el sector 
primari amb un 14% i el de la construcció amb un 27%, (que són ratios 
superiors a la mitjana). Però cal dir que la majoria de la població activa treballa 
fora del municipi, tot i que molts ho fan a la pròpia comarca (POUM 2010). 
Segons l’IDESCAT, l’atur registrat de 2019 es el del 13,2%. 

 

 

 
Captura del mapa topogràfic de Rajadell (sectors nord i sud) (Font: ICGC) 
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Captura ortofotogràfica de Rajadell (Font: ICGC) 

 

La població de Rajadell s’ha més que duplicat des de l’any 1981, passant de 
256 residents a 548 (2019), mentre que el total d’habitatges ha passat de 214 a 
259 (dades de 2013). L’augment de població ha estat producte de l’increment 
de segones residències, però també del pas de molts habitatges abans 
utilitzats com a segona residència a habitatges principals.  

El rècord de població de Rajadell (de tot el terme) es va assolir el 1860, amb 
967 habitants, gràcies a la viticultura, la incipient indústria i l’arribada (imminent) 
del ferrocarril. La demografia es mantingué més o menys fins el 1930 (803 
habitants). Des de llavors el poble ha patit un despoblament important, degut a 
la manca d'indústria. El 1975 els habitants eren 375; el 1981, 253 (la xifra més 
baixa); el 1991, 288; el 2004, 455 (10 habitants x km2); el 2013 (1 de gener), 
537; i el 2014 (1 de gener), 528. L’any 2019, com hem dit, s’ha arribat a 548 
(Ajuntament de Rajadell, 2014. Catàleg de Masies) 

La progressiva pèrdua de població durant el segle XX es degut a la caiguda 
gradual del conreu de la vinya, de la difícil rendibilitat de l’agricultura de secà 
que la substituí (insuficient per mantenir els antics parcers i els jornalers i llurs 
famílies), de la manca d’indústria i de les endarrerides infraestructures de 
comunicacions per carretera 

A partit de 1970, el model de poblament va canviar notablement. El terme es va 
omplir de segones residències i cases d’estiueig. La població creix a la dècada 
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dels 90. Algunes masies es van restaurar. Moltes cases del nucli antic es va 
rehabilitar i van ser habitades de nou, prioritzant la estètica rural de la pedra 
vista. La obertura de l’Eix Transversal (1997), a més d’acabar amb l’aïllament 
del municipi per carretera, va afavorir el creixement de Rajadell com destí 
residencial pròxim a la capital comarcal. D’altra banda, als anys 60 del segle 
XX un grup de residents metropolitans van adquirir parcel·les a Vallformosa i 
van fundar (amb grans dificultats legals) l’actual urbanització de can Servitge. 

El creixement poblacional i residencial de Rajadell no ha alterat el seu paisatge, 
que segueix caracteritzat per una baixa densitat i un patró de poblament 
disseminat.  

Rajadell compta amb sis nuclis de població:  

• El nucli antic de Rajadell o el Veïnat. Està situat en una elevació sobre la 
riba sud de la riera de Rajadell i entre els torrents de I'Infern i de l'Enfitat. 
Aquí hi viu la meitat de la població del terme. En realitat, no en te gaire 
d’antic. Fins el segle XVIII el turó estava ocupat únicament pel Castell 
del Senyor i per l’església parroquial (i rectoria) de Sant Iscle i Santa 
Victòria. La primera casa es de 1713. 

• Els tres barris o ravals formats a partir de mitjans del segle XIX al voltant 
del nucli antic: els barris de  

o Els Molins 

o L’Estació 

o Les Casetes 

• La urbanització de Sant Salvador de Vallformosa (coneguda també com 
Can Servitge), creada a la segona meitat del segle XX a l’antiga 
parròquia de Vallformosa. 

• El disseminat de Monistrolet o Monistrol de Rajadell 

El municipi es va conformar històricament a partir de les masies situades a les 
tres antigues parròquies de l’actual municipi: Rajadell, Vallformosa i Monistrolet.  

• Parròquia de sant Iscle i Santa Victòria de Rajadell, senyorejada pel 
Castell de Rajadell. Aquesta parròquia, al segle XIII, va incorporar part 
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del terme de l’antiga parròquia de Sant Simeó de Centelles, que va 
desaparèixer en aquell segle. 

• Santa Maria de Monistrolet, terme depenent de propietaris de Manresa  

• Sant Salvador de Vallformosa, terme depenent de propietaris de 
Manresa, i que havia uns anys filial de la Seu de Manresa (Santa Maria 
de Manresa) i part del terme de Manresa (no està clar per tant que fos 
una parròquia independent, sinó més aviat una església sufragània de la 
seu de Manresa). 

Les dues darrers parròquies havien esta vinculades, o be al veguer de 
Manresa, o be al paborde de la seu de Manresa, l’Església de Santa Maria de 
Manresa. Finalment, estigueren senyorejades per la família Eimeric de 
Manresa. Quan un Eimeric es casa el 1576 amb l’hereva del Castell de Rajadell 
(família Cruïlles), les tres jurisdiccions senyorials (Rajadell per una banda, i 
Monistrol de Rajadell i Vallformosa per l’altra) es van fusionar, però no les 
parroquials. 

 

 

Nucli antic o veïnat, presidit pel castell (Foto: XM 2015) 
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Barri de l’Estació (Foto: XM 2018) 

 

Barri de Les casetes des de l'Estació (Foto: XM 2018) 
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El barri de Els Molins des de Nucli Antic (Foto: XM 2018) 

 

A partir de finals del segle XVIII es configura el nucli de Rajadell (el Veïnat, per 
Molins, 2020). Al 1813 es constitueix el municipi de Rajadell (l’actual terme), 
amb les tres antigues quadres o parròquies esmentades. Ben entrat el segle 
XIX es creen, al voltant del nucli de Rajadell, els barris industrials dels Molins 
(al peu del Turó de Rajadell) i de l’Estació (a partir de l’arribada del Ferrocarril 
el 1859), a més de de Les Casetes (des de principis del segle XIX). Aquest nou 
patró de poblament substitueix l’antic model de l’època medieval de poblament 
dispers, tot i que subsisteixen les nombroses masies distribuïdes en diversos 
paratges i antigues parròquies. 

Territorialment, aquests paratges i llocs són:  

• L’esmentada parròquia de Santa Maria de Monistrolet (al NE, i que 
ocupa un part de Collbaix). Inclou La Noguera (Can Gallifa) 

• L’esmentada parròquia o quadra de Sant Salvador de Vallformosa (al 
SE). 
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• Els masos dispersos més propers al Castell: paratges de El Daurell (les 
Casetes, per Molins, 2020), El Junyent, Miralles i El Forn (amb la capella 
i antic monestir de Santa Llúcia)  -l’antic Riavall- , El Dalmau (L’Estació, 
per Molins, 2020)... 

• El caseriu o barri o sagrera de Sant Amanç o de Viladés, al NO, atès per 
la capella sufragània de Sant Amanç, i encara més al NO, pel lloc de 
Centelles (amb la seva capella consagrada a Sant Simeó). Aquesta 
darrera fou una parròquia fins el segle XIII.  

 

 

El lloc de sant Amanç (Cal Viladès) (Foto: XM 2018) 

 

• El lloc de Valldòria, amb la seva capella de Sant Salvador de Valldòria, 
al SO.  

• L'antiga quadra de Cirera (antigament un petit recinte fortificat), avui La 
Massana, amb la seva capella de Sant Miquel de Cirera, al S del terme. 
A l’est es trobava el lloc de Novelles, al voltant de El Coll. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Aman%C3%A7_de_Vilad%C3%A9s
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• El paratge del Racó o Vall de l’Oliver, amb l’Oliver i la seva capella de 
Santa Magdalena, al SO del terme (un altre petit nucli fortificat?). 
Antigament, la vall del torrent de l’Oliver - can Torra es deia El Muntalar. 

Tots els llocs esmentats pertanyien al terme de la parròquia i castell de 
Rajadell, excepte els dos primers. 

 

3.3.- L’activitat econòmica 

Tot i el retrocés de la vinya a causa de la crisi de la fil·loxera a finals del segle 
XIX, el paisatge de Rajadell segueix sent essencialment agrícola. Els conreus 
de secà es combinen amb notables extensions de bosc de pi, alzina, roure i 
matolls, que han anat envaint bona part dels antics conreus. Les zones planes i 
els pendents més suaus estan conreats. En un municipi on la indústria es 
gairebé inexistent i el sector serveis és molt limitat (focalitzat en la restauració i 
l’hostaleria), l’agricultura i la ramaderia segueix mantenint un pes fonamental en 
la economia del terme. Hi predomina el conreu de cereals (principalment ordi i 
blat), mentre que la vinya, els ametllers, els noguers (la Casanova),l’horta i 
l’olivera hi tenen una presència molt menor.  

Al segle XIX la vinya era el paisatge predominant del municipi. Rajadell, fins la 
crisi de la fil·loxera, fou territori d’explotació intensiva vitivinícola. Les 
nombrosos tines dels masos així ho demostren, a més de les 150 barraques 
documentades. Els anys d’or foren els anys 70 i 80 del segle XIX, quan 
Rajadell era un important productor de vi, com quasi tot el Bages. Gran part de 
la collita s’enviava a França, assolada per la plaga. Tots els racons aptes de 
valls i vessants s’aterrossaven i s’aprofitaven per plantar ceps, fins que a partir 
de l’any 1890, degut a la plaga de la fil·loxera, també coneguda com la pesta 
dels ceps, la vinya entrà en un procés de declivi. Però a diferència d’altres llocs, 
es van mantenir el conreu de la vinya fins ben entrat el segle XX. A partir dels 
anys 50, amb els adobs i la mecanització, es dedicà més terreny al cereal, i 
amb molta menys ma d’obra.  

Un altre fet que ha condicionat el paisatge fou el gran incendi forestal de 1980, 
que afectà el sud del terme, on la vegetació s’ha anat recuperant gradualment i 
de forma ràpida. 

L’activitat agrícola i ramadera, base tradicional de l’economia de Rajadell, es 
sustenta en la masia, unitat econòmica bàsica de producció, i de caire familiar 
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(entesa en el sentit més ampli). Els pagesos podien ser propietaris, masovers o 
parcers. Aquestes darrers no disposaven de terres en propietat i tenien 
arrendat un tros. Una part de la collita (d’aquí ve el mot parcer) anava al 
propietari. 

Com hem dit, els cultius principals eren la vinya, els sembrats (blat i ordi) i els 
arbres de secà (ametllers, olivera). Actualment, domina el cereal. Avui, la 
presència de la vinya, els ametllers i l’olivera és minsa. 

L'any 1956 una forta glaçada va matar les oliveres i és des de llavors que el 
molí d’Oli de la Cooperativa compra olives fora del municipi per poder donar 
servei als seus clients. 

Cada masia tenia un hort (que proporcionaven hortalisses com tomàquets, 
albergínies, pebrots o mongetes tendres), que calia ser regat amb pous, basses 
i canals. A les cases es produïen confits d’hortalisses i arrop i també es collien 
cigrons, guixes, remolatxes i segó (per alimentar els porcs). A la masia també 
es feia la matança del porc i s’hi feien embotits i confits amb llard. A mercat s’hi 
portaven ous i conills, i allí es comprava a mercat salaons (principalment 
arengades). També hi havia pesca i caça. S’hi caçaven conills, perdius i 
tudons. Llavors, era escàs el porc senglar. S’hi pescava amb canya i trema als 
torrents com el del Forn i a la Riera de Rajadell, i a Bertrols (barbs). En els 
darrers temps s’han vist senglars i cabirols. Les masies també recol·lectaven: 
bolets, mel, herbes (remeieres o per fer ratafia), sense oblidar els ungüents de 
serp. Moltes cases tenien (i encara tenen) arnes. Un altre sector productiu era 
l’explotació forestal. A rel de l’arribada del tren, s’instal·là una serradora al 
costat de l’Estació. Rajadell proporcionava llenya i carbó gràcies a les 
carboneres. Els carboners venien de fora (molts de Tortosa) i a l’hivern 
s’instal·laven en barraques als boscos rics en fusta d’alzina i roure per a fer les 
carboneres. També s’escorçaven els pins per obtenir l’escorça de pi que servia 
per a l’elaboració de tints i que s’enviava a les adoberies d’Igualada. Al bosc es 
feien també les boïgues, a fi de guanyar superfície de conreu, tot encenent 
terra, brossa vegetal, gleva i rostolls, a fi que cremés lentament. (Per mes 
detalls sobre la vida a pagès a Rajadell, vegeu Ajuntament de Rajadell, 2017) 

Des de finals del segle XIII i fins el segle XV es desenvolupà un nou cultiu, el 
safrà, que va arrelar molt a Rajadell. S’exportava, a través de mercaders de 
Manresa, a París i Bruges. D’aquí va sorgir la idea de fer la Fira de productes 
de la terra, que es celebra cada any, i que es va dedicar inicialment al safrà. 

Actualment, al Celler “El Molí” a Monistrolet, es pot comprar vi del pla de Bages 
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i oli ecològic. Es fan visites guiades amb tast de vins. I a l’Agropecuària de 
Rajadell, la cooperativa d’oli ubicada al nucli dels Molins, encara s’hi fa oli amb 
un  molí de pedra. 

La restauració a Rajadell està representada per una gran varietat de 
restaurants: a l’Estació hi ha Cal Miliu, Cal Isclet i El Reguer. En els darrers 
anys han tancat Cal Planell i La Cantina, a Monistrolet, i el famós restaurant 
Carles Pressegué, que ofereria cuina d’autor, a Vallformosa. Aquest darrer 
restaurant i l’Hotel de luxe Manso-Noguera, de 4 estrelles (12 habitacions 
dobles) es trobaven a Can Gallifa (o Mas Noguera), però van tancar des de que 
la Família Tous va adquirir la finca. Respecte als llocs de pernoctacions, cal 
esmentar Parcerisses (18 llits; s’hi fan àpats i celebracions) i la casa rural Cal 
Junyent (7 llits), però els dos llocs han restat inactius els darrers anys. Ha 
tancat Cal Voilac de can Servitge i no va arribar a operar el Mas Bosch 
(Monistrolet). 

Com hem dit, al segle XIX la economia de Rajadell fa un tomb amb l’aparició 
dels tres barris esmentats: Les Casetes, Els Molins i L’Estació. 

Les Casetes neixen quan l’amo del Daurell decideix urbanitzar i parcel·lar els 
seus terrenys, al llarg del segle XIX, aprofitant la necessitat de parcers, 
cabalers de masos o fills de masovers de fer-se la casa. L’amo del mas 
Braquets fa el mateix, en el sector de Les Casetes que hi ha al començament 
del camí de Can Torre. 

Als Molins sorgiren molins de farina i oli, una ferreria i fabriques d’aiguardent. El 
barri dels Molins deu el seu nom als molins que s’hi havia instal·lat al segle XIX, 
aprofitant la força de l’aigua de les rieres. Es dedicaven a la molta de cereal. 
Els pagesos hi portaven el blat per fer-hi farina, que després es portava al forn 
per a fer pa, i l’ordi, per fer farina pel bestiar. Alguns molins (com el de Baix) hi 
tenien una ferreria al costat, aprofitant la força de l’aigua. Hi feien eines i es 
ferraven els animals. Amb l’arribada de  l’electricitat, alguns molins passen a 
funcionar elèctricament. A la zona dels Molins hi havia dos molins de gra 
(Molins de Baix i de Dalt), un d’ells (Molí de Baix) amb ferreria (per això també 
es deia Cal Ferrer), i un molí d’Oli, el de la cooperativa, que encara funciona. 
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El molí d’oli de la Cooperativa (Foto: web municipal) 

 

L’aigua ha estat un element important al terme. Les cases i masies accedien a 
l’aigua per pous, casses, rieres i fonts. En el municipi encara brollen fonts de 
llarga tradició, com la font Vella, la del Forn o la del Junyent. Però al nucli de 
Rajadell hi ha hagut sovint problemes d’abastiment d’aigua, fins al punt 
d’ocasionar racionament. El 1922 es va construir unes fonts públiques a la 
plaça de l’església i a la plaça de l’Era, a partir de la canalització de la Font del 
Benet. L’aigua corrent arriba a les cases subministrada per Aigües de Manresa 
(1994).  

A l’entorn de 1859 arribà a Rajadell el ferrocarril que unia Manresa i Lleida. 
Això comportà la fi del sistema tradicional vigent fins aleshores, exclusivament 
basat en l’agricultura, i l’inici d’un nou dinamisme econòmic i urbanístic. A rel 
del ferrocarril, va aparèixer una nova barriada al voltant de l’Estació, que es 
desenvolupà a finals del segle XIX i a començaments del segle XX. La 
industrialització es va desenvolupar a partir de 1923, quan va arribar 
l’electricitat (i l’enllumenat públic) al poble de la ma de Francesc Selga. Gràcies 
a això, l’activitat industrial és va disparar, i es van crear industria als Molins i a 
l’Estació. A Rajadell hi havia una fàbrica tèxtil (fins a la guerra civil) i una de 
pastes de sopa, a més de la fassina, als Molins, i a l’Estació, la fàbrica de 
Galetes (que va durar fins 1966), una fàbrica de gasoses, una de gènere de 
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punt i, més la serradora esmentada. També hi havia hagut un constructor de 
carros i un exportador d’esperit de vi (Ajuntament de Rajadell, 2017) 

D’altra banda, al Mas del Forn de Santa Llúcia hi havia hagut, a la segona 
meitat del segle XVI, un obrador i un forn d’estris de vidre.  

De l’activitat industrial esmentada, avui no en queda quasi cap rastre. Rajadell, 
com hem dit, ha tornat a ser un municipi -a part de residencial-  bàsicament 
agrícola i ramader, amb explotacions agràries de gran envergadura i 
tecnificació. 

D’altra banda, a Rajadell tenen domicili fiscal moltes empreses de lloguer de 
cotxes. Així paguen els impostos (matriculació) a Rajadell. Per ells es més 
econòmic, i per l’ajuntament, representa uns ingressos molt importants. 

Lògicament, al poble hi ha hagut comerç local. Les botigues del Nucli de 
Rajadell eren Cal Titot (que també era forn de pa) i Cal Gili (carn i peix). Cal 
Gili, a mes de vendre queviures, va ser fonda, estanc i centraleta telefònica. Al 
barri de l’Estació hi havia Ca l’Isclet (antigament Cal Serra), que venia carn, 
espardenyes, cassoles... una mica de tot. Ara es un restaurant. Cal Milio també 
exercia de fonda. Dalt hi havia cal Closa, que era botiga i despatx de pa. Hi 
havia forn de pa al nucli antic, als Molins i a l’Estació. Rajadell disposava també 
de cafè, ferrer, fuster, sastre i barber. Posteriorment, hi va haver farmàcia. Al 
segle XX ja hi havia metge. Primer feia nit a la fonda, després s’instal·là, al 
dispensari, on hi havia la farmàcia. Molts anys feia estada i consulta a casa 
dels Guifré i a l’Estació (Ajuntament de Rajadell, 2017). Posteriorment , al segle 
XX, el metge, el Dr. Vendrell, s’instal·là a Cal Pep de la Costa, casa que havia 
comprat, prop del nucli antic. Se li deia la Casa del Metge (Antigua casa 
medico).  

Actualment, la farmàcia es troba a l’Estació, on també ha els tres restaurants 
esmentats. És l’únic establiment obert: al nucli antic de Rajadell, i en general a 
tot el terme, no hi ha actualment cap altra botiga o similar (excepte alguna 
perruqueria en alguna casa),  

 

3.4. La  xarxa viària  

La principal infraestructura viària és l’eix transversal (C-25), que discorre 
paral·lel a la Riera de Rajadell i a l’antiga carretera de Rajadell, dividint el terme 
en nord i sud. A més de la C-25, la segona via destacable és la carretera BV-
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3012, que uneix el nucli de l’Estació amb Fals (TM Fonollosa), cap el nord. 
Finalment, l’antiga carretera que unia Calaf amb Manresa, la N141b, s’ha vist 
substituïda per la C-25 i convertida en una via urbana. Discorre en paral·lel a la 
C-25. 

El manteniment de l’activitat agrària i del caràcter rural del municipi fa que la 
xarxa de camins tingui una importància especial i se n’hagi conservat una bona 
estructura. A banda de l’accés a zones de conreu, aquesta xarxa és també 
necessària per a comunicar el gran nombre de masies. 

D’acord amb el Catàleg de camins municipals de Rajadell (Diputació de 
Barcelona, (2016), s’han inventariat un total de 50 camins. La longitud total de 
la xarxa inventariada és de 108,5 quilòmetres, dels quals 33,7 km presenten 
restriccions permanents o parcials a la circulació de vehicles motoritzats. La 
longitud dels camins varia dels 142 m del camí d’accés al Castell-Rectoria de 
Monistrolet (camí núm. 31), fins els 7.432 del camí de les Casetes-Cal Torre-
Tres Creus (camí núm.8). Hi ha 5 camins inventariats que no superen els 500 
m de longitud, 8 que tenen una longitud superior a 500 metres i inferior a 1 
quilòmetre, 14 de longituds compreses entre 1 i 2 quilòmetres i 23 que superen 
els 2 quilòmetres. Un total de 20 camins es troben en un bon estat de 
conservació, 16 en un estat de conservació acceptable i 14 en un mal estat de 
conservació. L’amplada a la majoria dels camins és variable. Tots els camins 
són aptes per al trànsit rodat pel que fa  la seva amplada (mínim 2,5 m) i és 
l’estat del terreny el que en varia la seva accessibilitat. Pel que fa al tipus de 
ferm, els quilòmetres traçats queden classificats així: 49,3 km de terra; 40,7 km 
de rodadura de tot-ú; 18,3 km d’aglomerat i 0,2 km de formigonat.  

Tot i que el catàleg esmentat no compta amb un estudi amb dades històrico 
cronològiques, cal destacar la importància històrica del Camí Vell de Rajadell 
(el num. 14 del catàleg), que correspon a la via romana, posteriorment el camí 
ral medieval, que solcava el terme d’E. a O. seguint la vall de la Riera de 
Rajadell.  

Això pot fer pensar que Rajadell estava històricament ben comunicat per via 
terrestre, però no era així. El camí ral feia molta marrada i estava en mal estat. 
La connexió de Rajadell per carretera és molt recent. Abans es connectà per 
ferrocarril. Com ja hem dit, pels volts de 1859 s’inaugurà l’Estació de Rajadell 
on parava el ferrocarril que feia el trajecte Barcelona-Lleida-Saragossa passant 
per Manresa. La via fèrria també seguia la vall de la Riera de Rajadell. A 
conseqüència de l’arribada de tren, Rajadell es va veure afavorida (com ja hem 
dit) per la instal·lació de diferents indústries, i va accedir a una gran mobilitat. 
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Però en tren. I es que la carretera a Manresa també era directe, però poc 
planera, i tot just arribava a Castellar. Als anys 50 i 60 del segle XX el camí a 
Manresa encara era de terra, i sovint s’enfangava. Això va fer perdre pistonada 
a Rajadell en plena època del boom automobilístic privat. La Diputació no 
asfaltà la carretera fins que no quallaren les pressions de Valentí Massachs i 
Carme Playà, de cal Parcerisses, al Govern Civil, ja que el projecte de carretera 
estava encallat feia anys. S’explica que la delegació de Barcelona que va anar 
a conèixer el terreny va quedar encallada al camí i els van haver de rescatar 
amb tractor. Hi havia propietaris que s’oposaven al projecte, que no volien que 
es valoritzessin les terres i així poder especular. Degut a això, molts vilatans 
van anar a viure a Manresa, per que no hi havia carretera per anar i tornar de 
Rajadell amb comoditat. Molts anaven i tornaven de Manresa a peu (o fins i tot 
en moto) seguint la via del tren, malgrat estava prohibit. Es jugaven la vida si el 
comboi els sorprenia al túnel (Ajuntament de Rajadell, 2017). 

 

 

Viaducte de l’Eix Transversa al seu pas per Rajadell (Foto: XM 2020) 

 

La nova carretera asfaltada, la 141 (el tram de Rajadell es la N-141g) va ser 
substituït per l’Eix Transversal (C-25) (que va de Girona a Lleida passant per 
Vic i Manresa), impulsat per la Generalitat i inaugurat el 1997, i mes tard 
ampliat com a autovia (el desdoblament es dels anys 2005). La 141-g va 
quedar com a via secundària, quasi de servei, paral·lela a la C-25, que 
comunica els diferents barris de Rajadell i altres pobles. El tram de l’eix 
Transversal de Cervera a Manresa, en el que es troba a Rajadell, està construït 
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sobre nombrosos viaductes, molts d’ells sobre la Riera de Rajadell. L’Eix 
Transversal suporta un trànsit diari de 20.000 vehicles al dia (un 21% vehicles 
pesats) (dades de 2019). 

Al 1937 es va construir l’actual carretera que puja fins al Nucli antic. 

 

3.5. Equipaments i vida associativa  

El principal equipament sociocultural de Rajadell es la Sala o el Casino, que 
gestiona l’Associació Cultural i Recreativa de Rajadell.  

 

 

Programa de la festa major de Rajadell de 1933 al Casino L’Unió 

(Font: Portal Todocolección) 

 

Aquesta entitat, fundada el 1981, es hereva directe de la comissió gestora que 
es va crear per donar continuïtat a l’antiga Societat Casino Unión de Rajadell, 
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creada el 1916, com a resultat de la fusió de dues entitats precedents. Aquella 
societat ja era propietari de l’actual Casino, un edifici construït a principis del 
segle. El 1980 la gestora va comprar l’immoble i després es constituí com a 
Associació, el 1981. L'entitat ha estat propietària de l'immoble fins el 16 de 
maig de 2019; en aquesta data va traspassar la titularitat a l'ajuntament. 
Mitjançant un conveni, l'ajuntament es fa càrrec de l'immoble i l'ACR assumeix 
la gestió i la programació. La Sala i l’ACR tenen un paper cabdal, juntament 
amb l’Ajuntament, en la programació del cicle festiu local: la festa Major de 
Sant Sebastià i el ball de la Coca, la Festa major de Rajadell, les 
programacions d’estiu, etc. A la Sala s’hi programen actes, concerts, balls, 
teatre, etc. La sala té un grup de teatre amateur estable.  

L'entitat també tenia cura del Museu-Pinacoteca, que estava a la Rectoria de 
Rajadell, i que va tancar entre els anys 2012 i 2014. L’entitat segueix sent el 
dipositari de la col·lecció etnogràfica. Els fons de la Pinacoteca són municipals. 

Una altra entitat molt important són els Bastoners de Rajadell. Hi ha indicis no 
confirmats que ens remunten l'origen del Ball de Bastons a Rajadell als segles 
XVI i XVII. L’activitat bastonera fou rellevant des de la segona meitat del segle 
XVII i de ben segur a la segona meitat del segle XIX. Al voltant dels anys 1908-
09, per motius que es desconeixen, el ball va desaparèixer, L'any 1949 un grup 
de joves el va voler recuperar, però es va trobar que les músiques havien 
desaparegut durant la guerra civil. Van haver de tornar-les a escriure seguint 
l'entonació dels que les recordaven. D'aquesta manera es va recuperar del Ball 
de Bastons a Rajadell. Després d'un breu període inactiu, el 1969 es reprèn 
l'activitat del Ball de Bastons. Gràcies a l’escassedat i a la poca disposició dels 
nois, les noies passen a formar part dels Bastoners de Rajadell, i així es creà el 
primer grup mixt de bastoners a Catalunya. Des del 1969 ja no s'ha deixat de 
ballar el Ball de Bastons a Rajadell, i la bona situació del grup va provocar que 
tres anys més tard es formés una segona colla. Els Bastoners de Rajadell van 
ser un dels grups impulsors de la I Trobada Nacional de Bastoners de 
Catalunya, celebrada a Santa Maria d'Oló el 6 de juny de 1976. És un dels 
pocs grups que han participat en totes les trobades que s'han fet des de la 
primera. L'any 1983 van ser els encarregats d'organitzar la vuitena edició de la 
trobada, que es va fer a Rajadell i va ser una de les més nombroses fins ara, 
amb més de 1.200 participants. 
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El ball de la Coca (2013) (Font: Nació Digital 20.1.2013) 

 

L’any 2002 es va incorporar al grup de Bastoners de Rajadell una nova secció: 
la dels trabucaires, amb el nom de Morterets. Tot i la seva incorporació recent, 
els trabucaires sempre havien estat molt vinculats al folklore local del poble de 
Rajadell i actuaven sobretot per Pasqua (despertaven el veïnat i 
acompanyaven els caramellaires) i en les processons de Sant Isidre (patró dels 
pagesos) i de Corpus. Eren nombrosos. Els programes de la Festa Major de 
Rajadell del 1904-1905 ja anunciaven actuacions dels Morterets. 

L'origen del nom el trobem en les armes que portaven els trabucaires 
antigament, molt similars a un trabuc i anomenades morterets. L’any 1947, els 
trabucaires de Rajadell van patir un greu accident quan manipulaven la pólvora, 
a Can Monfort, i a causa d'aquest fet es va deixar de trabucar, fins que es van 
refundar a principis d’aquest segle al si dels bastoners. Recentment, els 16 
membres dels Morterets han recuperat la tradició tot reprenent el costum de 
galejar per les festes del poble. Sant Sebastià és el patró dels trabucaires. 

Per Pasqua, els Morterets acompanyen també les caramelles, en el seu 
recorregut pels diversos barris del terme. És una altre tradició ben viva a 
Rajadell, amb més de 80 caramellaires. La celebració coincideix  amb la Mostra 
de Productes de la Terra que s’organitza cada any en les mateixes dates. 
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Els Morterets de Rajadell (Font: https://estudirajadell.wordpress.com) 

 

Un dels principals impulsors de la vida associativa de Rajadell fou Lluís 
Solernou. Va ser el rector del poble de 1968 a 1989 (a partir d’aquest any va 
renunciar al sacerdoci i es va casar). Va impulsar la creació de l’Associació 
Cultural, va organitzar des de la parròquia activitats i cursos de formació,  va 
recuperar les Caramelles i el grup de teatre, va crear la pinacoteca i el museu i 
es va involucrar en múltiples accions cíviques i culturals.  

Altres associacions del municipi són l’associació VW-KuLture Klub, creada el 
2013 per difondre l’afició pel món del motor i en especial dels vehicles clàssics  
Volkswagen, i l’Associació de veïns i veïnes de Sant Salvador de Vallformosa, 
creada per defensar els interessos dels nouvinguts a la Urbanització de can 
Servitge, i que des de la Masia de can Servitge organitzen la festa major del 
barri i altres esdeveniments culturals i de lleure. També cal citar la cooperativa: 
L'Agropecuària de Rajadell S.C.C.L, que té cura del Molí d’oli de la Cooperativa 
(Els Molins).  

No hi ha altres equipaments culturals al municipi. L’Ajuntament té pendent 
rehabilitar i decidir el destí de la Rectoria, annex a l’església parroquial de 
Rajadell. L’ajuntament el va comprar al bisbat l’any 2019. Una de les qüestions 
pendents es la futura ubicació de la col·lecció etnogràfica de l’ACR i de la 
pinacoteca municipal, actualment en reserva, que s’exposava a la Rectoria. Un 
altra variable que també ha contemplat l’ajuntament en els darrers anys es 
assolir un acord amb la propietat del castell per destinar-lo –al menys una part-  
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a equipament públic. L’arxiu municipal, actualment a dos estatges, està 
pendent d’una reorganització amb criteris arxivístics. Pel que fa als serveis 
bibliotecaris, Rajadell rep l’assistència del Bibliobús Cavall Bernat de la 
Diputació de Barcelona, dos cops al mes, al nucli dels Molins. 

No hi ha centres escolars a Rajadell. L’institut està a Sant Joan de Vilatorrada. 
Als Molins encara existeix l’edifici de les escoles. Van ser traslladades allí als 
anys 60 del segle XX des del Nucli antic. Van tancar cap el 1994. 

Al carrer Major del Nucli antic funciona el Consultori mèdic de Rajadell, un 
parell d’hores a la setmana. 

A l’edifici de l’Estació hi ha l’Oficina de Turisme, oberta dissabtes i diumenges 
al matí. Proporciona informació de l’entorn, ofereix productes de la terra i 
organitza rutes i visites guiades. 
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4.- EL MARC HISTÒRIC  
 

4.1- Síntesi històrica  

 

Prehistòria i història antiga 

No es coneixen vestigis prehistòrics, excepte un possible megàlit a Valldòria 
(Rafat, 1987), i els jaciments sepulcrals de la Balma dels Moros i la Balma de 
Mas Bosc, amb una forquilla cronològica que va del neolític a l’edat del bronze. 
Tampoc no tenim dades d’assentaments ibèrics, excepte algunes restes 
d’aquesta època (S. IV-I a C) detectats a la Vil.la Romana de sant Amanç 
(Serveis Territorials, 2014) 

Les restes romanes a Rajadell són certament importants, amb una important 
vil.la romana, parcialment visitable, la vil.la de Sant Amanç, que es coneix des 
de 1993 i que va ser excavada en gran part en motiu de la construcció de l’Eix 
transversal. Però amb anterioritat ja s’havien produït importants troballes, 
sobretot epigràfiques, com la làpida funerària recuperada al Molí d’en Viladés a 
finals del segle XVIII i conservada al Museu Episcopal de Vic. També hi ha 
notícies d’una inscripció romana que s’identificà en un mur de l’església de 
Sant Iscle i Santa Victòria, avui no retrobada.  

Tant la vil.la com aquell monument funerari es trobaven just en el trajecte d’una 
antiga via romana que per la Vall de Rajadell es dirigia a la zona del 
Municipium Sigarrensis (Els Prats de Rei) des de Manresa. Aquest camí també 
està documentat en època medieval, al segle X, i posteriorment, al segle XVI, 
comparteix itinerari amb el Camí Ral. D’aquest s’esmenta, en la documentació, 
el perillós tram que va entre el Presseguer (avui Can Dalmau) i el Carcoler 
(avui dit el Peric). En aquella època el camí seguia la vall per la carena; 
posteriorment la nova carretera ho farà per baix, per la vall. 

D'altres indrets on s'han trobat restes romanes serien a l'església de Santa 
Maria de Monistrol (al nucli de Monistrolet de Rajadell) i al jaciment de can 
Balard o Balart, amb l'aparició de restes poc significatives. Piñero (PEP 1993) 
defensa, i sobretot per raons toponímiques, la possible presència d’un 
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important establiment romà, paleocristià o visigòtic, a Santa Maria de 
Monistrol.. 

 

 

Vil.la Romana de Sant Amanç (fitxa 136) (Foto: XM 2018) 

 

La fundació medieval del terme. El Castell de Rajadell (segles XI-XII) 

Pel que fa a l’època medieval, no tenim indicis de la reorganització d’aquest 
territori fins el repoblament iniciat a finals del segle IX pel comte Guifred I el 
Pelós, amb la distribució de les terres abandonades a nous aloers. Coneixem 
delimitacions del terme de Manresa dels anys 978 i del 1020, però en les 
afrontacions no s’esmenta el Castell de Rajadell, que era un castell termenat 
amb jurisdicció sobre un territori. A l’est de l’actual Rajadell (on hi ha els actuals 
termes de Manresa i de Sant Salvador de Guardiola), el terme antic de 
Manresa passava per Vallformosa fins el Pla de Fals. Per tant, la zona de 
Vallformosa i l’antiga parròquia de Santa Maria de Monistrolet, avui a Rajadell, 
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pertanyien al terme de Manresa i no estava sota la jurisdicció del Castell de 
Rajadell.  

La primera menció del lloc de Rajadell la trobem en un document datat el 936 o 
937, que diu que un tal Eldesindo es va vendre un tros de terra que afrontava 
pel sud amb el riu Agell (Rivo Agello). La primera menció del Castell de 
Rajadell es de 1063, quan el compte Ramon Berenguer I compra el Castell de 
Grevalosa i fa constar que aquest limita amb el castell de Fals, i l’est, amb el de 
Rigadel. 

 

 

Castell de Rajadell (Foto: XM 2018) 

Durant el segle XI i possiblement el XII, el castell hauria pertangut als 
vescomtes de Cardona, ja que no tenim cites que avalin una jurisdicció pròpia 
del Castell de Rajadell. Malgrat tot, tenim documents que parlen de gent 
cognominada “Rajadell” en diverses empreses d’armes (Castell de Montornès, 
1099-1173; expedició a les Balears, 1114; guerres de Provença, 1175; com a 
guia de viatgers al Palau de Vilamajor del Vallès, 1157), però possiblement la 
família Rajadell, tal vegada castlans del Castell, no tenia el control directe del 
terme de Rajadell. Quan es deslliuraren els Rajadell de la dependència dels 
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Cardona? No ho sabem, però el fet és que ja al 1086, en el testament del 
Vescomte de Cardona Ramon Folc I, no s’esmentava el Castell de Rajadell 
entre els castells que pertanyien a la família Cardona. També podria ser que 
els Rajadell fossin una branca dels Cardona. En el testament de Raimon 
Tedbal del 1113, aquest deixa a la seva muller i filla el feu de Rajadell (meum 
fevum de Rigadel), que havia rebut de Pere Folc de Cardona i el seu germà 
Berenguer. Concretament, es transmet la custòdia del castell, per tal de 
continuar el servei que s’havia estipulat per la conveniència entre els dos 
germans esmentats de la família Cardona (Petrum Fulconis et fratrem eius 
Beregariu”) i l’esmentat Raimon Tedbal (Rafat, 1987) 

A partir del segle XIII, sobretot de la segona meitat, tenim documentació de 
l’existència d’una jurisdicció feudal a càrrec del castell termenat de Rajadell, i 
senyorejat per la família Rajadell, encara que aquesta situació ja devia existir 
des del segle XII. El primer Rajadell documentat com a senyor es Guillem, des 
de 1273.  

El terme devia esta estar habitat per setanta o vuitanta famílies pageses, que 
vivien en masos aïllats i escampats pel territori, tot i que alguns masos (tres o 
quatre famílies) s’agrupaven en recintes més o menys fortificats, com és el cas 
del lloc de Cirera, i tal vegada el de Novelles, així com l’Oliver, o bé es 
concentraven al voltant de les sagreres de les esglésies (seria el cas de 
l’església de Sant Amanç, amb 7 o 8 famílies) (Rafat, 1987).   

 

Organització administrativa. Termes, llocs i parròquies de Rajadell 

Durant l’època medieval i moderna el centre polític i jurisdiccional de les terres 
de Rajadell era el castell. Era un castell termenat; això vol dir que tenia adscrit 
el control d’un territori al seu entorn, a càrrec del senyor del Castell (els 
Rajadell a partir del segle XIII), que no era pas l’àrea del municipi actual. 

El terme jurisdiccional propi del Castell de Rajadell deu correspondre al segle 
XII (tal vegada al XII)I. Anteriorment el terme devia dependre del Castell i dels 
senyors de Cardona.  

El terme del Castell de Rajadell abastava una sola parròquia (una demarcació 
de tipus eclesiàstic), certament extensa: la de Sant Iscle i Santa Victòria de 
Rajadell. L’església, des del segle XII, s’aixecava al peu del castell. No tenia 
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nucli urbà; el poblament era disseminat en masos però existien alguns nuclis 
habitats en diferents llocs, a l’oest de l’actual municipi.  

Al NO hi havia la sagrera o barriada de Sant Amanç o de Viladés, al voltant de 
l’església sufragània de Sant Amanç. A partir del segle XIII o XIV, es va afegir a 
la sufragània de Sant Amanç l’església de Sant Simeó, al lloc de Centelles, 
encara més al NO. Aquesta església fou parròquia des del segle XI al XIII, però 
al segle XV ja estava enrunada. Una part del terme parroquial es va afegir al de 
la parròquia de Rajadell.  

Al SO hi havia el lloc de Valldòria, amb la seva capella de Sant Salvador de 
Valldòria (documentada al segle XIII). També hi havia petits recintes més o 
menys fortificats, com l’antiga quadra de la Cirera (avui La Massana), amb la 
seva capella de Sant Miquel de Cirera, al S del terme (documentada al segle 
XIII), i el lloc de l’Oliver (amb la seva capella de Santa Magdalena, al SO del 
terme (aquesta, però, es del segle XVI). Podria haver existir un altre nucli 
fortificat al Coll de Novelles (al voltant de la masia El Coll). També s’ubicava al 
terme de Rajadell el monestir de Santa Llúcia (El Forn) (segles XIII-XV). 

A l’E de l’actual terme de Rajadell es trobaven dues altres parròquies: Santa 
Maria de Monistrolet o de Monistrol de Rajadell (al NE) i Sant Salvador de 
Vallformosa (al SE) (tot i que potser no fou parròquia), amb un poblament 
dispers. Formaven quadres jurisdiccionals a part, fora del domini del castell de 
Rajadell, i es vinculaven a Santa Maria de Manresa (segons els moments, el 
domini va pertànyer a la família Eimeric de Manresa, al paborde de la Seu de 
Manresa o al veguer de Manresa). Com veurem després, a finals del segle XVI 
Vallformosa i Monistrolet formaran part del senyoriu de Rajadell quan l'hereva 
dels Cruïlles (aleshores els senyors de Rajadell) es casa amb Bernat d'Eimeric 
de Manresa, senyor de Vallformosa i de Monistrolet. Els seus descendents (els 
Cruïlles Eimeric) seran senyors de Rajadell, de Vallformosa, de Monistrolet i 
també de Vallhonesta, una antiga parròquia (Sant Pere de Vallhonesta) prop de 
Castellvell i el Vilar, que actualment forma part del municipi de Sant Vicenç de 
Castellet i que també era propietat dels Eimeric. També era senyor 
d’Aiguafreda, possessió dels Cruïlles. Els Rajadell i els seus descendents 
tenien altres possessions en altres termes, fruit principalment de matrimonis.  

Per tant, l’actual terme de Rajadell correspon a tres quadres o parròquies 
medievals: la de Rajadell, que pertanyia al terme de Rajadell i al seu castell (i 
que s’annexionà la de Centelles) i les dues de Vallformosa i Monistrolet, 
vinculades a Manresa. 
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El senyor vivia al castell, situat a un turó a mitja alçada prop de la Riera de 
Rajadell. Al costat s’hi havia construït l’església parroquial, documentada ja al 
segle XII (1154) (actualment desapareguda; l’actual, consagrada a Sant Iscle i 
a Santa Victòria, és obra del segle XIV), però en aquesta època, ni al redós del 
castell ni de l’església, hi havia cap casa. L’actual nucli de Rajadell arrenca a 
partir del segle XVIII. Anteriorment, els terrenys al voltant del castell estaven 
exempts de construccions, tret de l’església i la rectoria. 

Paral·lelament al fet senyorial, al terme hi havia un petit monestir, el de Santa 
Llúcia. Des del segle XIII era un monestir de canongesses i deodonades 
augustinianes. Durant un temps es va pensar que primer s’havia fundat a Sant 
Miquel de Cirera (a la Massana, dins el mateix terme de Rajadell) i traslladat al 
mateix segle a Santa Llúcia de Rajadell. El 1304 el monestir funda un priorat 
filial a Cervera. Es va mantenir fins la Guerra Civil Catalana, al segle XV. 

De construccions (civils, militars o eclesiàstiques) anteriors al segle XVI, només 
tenim el castell i les esglésies de Sant Amanç (absis romànic), Santa Llúcia 
(amb restes d’una església del segle XIII, ampliada al XIV), Sant Iscle i Santa 
Victòria (part de la façana i de les parets són del segle XIV) i les runes 
arqueològiques de l’església de Sant Simeó de Centelles (segles XI-XIV). 

 

Poblament i explotació de la terra (segles XI-XV) 

Durant els segles XI a XIII els pagesos, que inicialment havien estat 
majoritàriament aloers (propietaris lliures) des del repoblament al segle X, van 
perdent gradualment el seu feu a favor del senyor, i segueixen explotant la 
terra, ara sota el domini feudal, en els mateixos masos.  

Les excepcions, documentades al segle XIII, foren tres pagesos que mantenien 
la propietat dels seus feus: en Morera de Centelles, en Llobet de Monistrolet, i 
el lloc de Cirera. Els masos del lloc de Cirera pertanyien com alou lliure i franc 
al ciutadà de Manresa Ferrer Bernat, excepte el Mas d’en Domingo, en que 
l’aloer és el pagès Pere Domingo, i el d’Enveja, que el té com a alou lliure 
Berenguer de Cirera. El fogatge de 1378 (Redondo, 2002) també ens informa 
de l’existència de tres alous, però a Cirera, la Maçana i Monistrolet.  

La propietat de la resta de masos i terres, en part, havia estat transferida al 
senyor de Rajadell, però en molts casos passà a mans de ciutadans i cavallers 
de Manresa, que que els havien comprat al senyor del castell, als segles XIII i 
XIV. Els nous amos de Manresa exercien els mateixos drets feudals sobre els 
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masos adquirits. Es el cas de masos com Centelles (1248), el Puig de Riavall, 
el Soler de Riavall (Can Miralles), Mas Arnau de El Carcoler (1318), el Molí i 
Mas de El Carcoler (El Peric) (1331), una part de Valldòria, El Muntalar 
(segurament l’actual El Pujolar), Can Torra (El Noguer de Can Muntalar) 
(1304), Cases Ferreres (El Junyent) (1317), etc. Els nous propietaris de 
Manresa podien concentrar un bon grapat de masos en una sola mà; així els 
drets senyorials adquirits (que podien incloure abusos i mals usos com l’host i 
la cavalcada) entraven en conflicte amb altres drets del senyor de Rajadell, que 
era el competent en resoldre conflictes com a titular de justícia del terme. Això 
provocà nombrosos plets i litigis entre el castell de Rajadell i els propietaris 
manresans, alguns dels quals eren realment rics. Per exemple, es pot calcular 
que les propietats i drets de les famílies Eimeric, Bernat i Jaffa de Manresa, a 
mitjan segle XIV, podrien valer entre 15.000 i 20.000 sous, per cadascuna 
d’elles (Rafat, 1987). Altres propietaris (cavallers i prohoms) manresans eren 
els Ricolf, els Grevalosa, els Artús, els Ecclesies, els Mir i els Peguera. 
Posteriorment, els Rajadell van apostar per recuperar les terres i el domini, i 
van anar comprant masos del seu terme als ciutadans de Manresa, al llarg dels 
anys (per exemple, van comprar el 1369 el lloc de Cirera i tots els seus masos 
als Bernat de Manresa). 

Pel que fa als pagesos que eren servents i vassalls dels senyors de Rajadell, 
tenien l’obligació de retre-li fidelitat a canvi de disposar de la casa i de les terres 
del mas que el Senyor li cedia. El pagès es comprometia a viure al mas i no 
podia deixar-lo sense el seu permís. Pagava un cens al senyor (un d’inicial i un 
d’anual, en metàl·lic) i li lliurava una part de la collita (de la meitat a una sisena 
part), a més d’altres bens (animals de granja, etc). Almenys des del segle XVI a 
la plaça de l’Església es reunia una mena de consell convocat pel batlle -
nomenat pel senyor- i format pels jurats i la gent del poble. 

Els pagesos conreaven la terra amb l’ajut de bous, ases i mules. El conreu 
predominant era el cerealístic (blat segolós o espeltós i mixtures amb ordi, 
civada, blat i espelta). La vinya i l’olivera eren menys importants, i encara 
menys el lli, el cànem i el mill. La producció no tenia a penes excedents, servia 
per l’autoconsum i per pagar delmes i primícies al senyor i a la parròquia. 
També tenim notícies del conreu de farratge al voltant de Sant Amanç. Cada 
pagès podia arribar a tenir un ramat d’ovicaprins d’entre 15 i 70 caps. En 
alguns casos el ramat podria pertànyer a ramaders de Manresa que cedien 
l’explotació als pagesos de Rajadell a condició de partir-se’n els beneficis, una 
font d’ingressos lliure de càrregues senyorials. 
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A finals del segle XIII aparegué un nou cultiu, el safrà, que va arrelar molt al 
Bages, i aquest, si, destinat a l’exportació. De fet a Rajadell quasi tots els 
masos en tenien un camp com a mínim (sobretot als llocs de Cirera i de 
Novelles). Aquest cultiu era usat com a garantia de préstec pels pagesos, però 
sobretot s’exportava mitjançant mercaders de Manresa, que n’omplien bosses 
de pell d’ovella i les enviaven, amb traginers especialitzats, a París i Bruges. 
Per circumstàncies polítiques es va tancar el mercat a l’exterior i a partir del 
segle XV aquest cultiu va entrar en recessió 

Respecte de les activitats econòmiques, més enllà de les activitats 
agropecuàries dels pagesos, només tenim notícies d’un moliner (Molí del 
Carcoler; es trobava prop del mas del Peric) i d’un carnisser (que vivia a la 
sagrera de can Amanç).  

També tenim notícia de l’existència d’esclaus. Un Bernat del Mas Albert de 
Cirera (actual El Cortés) compra el 1305, una babtitzata (una esclava 
cristianitzada) de nom Maria per 20 lliures barceloneses. Pere Asbert de Cirera 
allibera Pere babtitzatus el 1321 per 60 sous. Per Morera de Centelles ven, el 
1323, una esclava grega, Agnès, i el seu fill Nicolau, per 20 lliures. 

Molts dels masos que actualment subsisteixen a Rajadell corresponen a cases 
de pagès del segle XIII, transformades o reconstruïdes posteriorment (moltes 
foren ampliades i ennoblides a partir del segle XVI). Algunes han conservat el 
topònim original; d’altres l’han canviat amb el temps i no sempre és fàcil 
identificar les cases d’avui amb les seves antecessores i els topònims que ens 
han transmès les fonts documentals. D’altres foren abandonades abans del 
segle XVI; algunes han desaparegut i només coneixem els topònims per les 
fonts però d’algunes altres en coneixem la localització i en conservem les 
ruïnes.  Els topònims de les principals cases medievals que ens han arribat fins 
avui són: Centelles, Broquesses, El Puig, Valldòria, L’Oliver, El Coll de Novelles 
i Calsines. 

Segons el Catàleg de Masies (Ajuntament de Rajadell, 2014) (copiat de Piñero, 
PEP, 1993, sense citar-lo), es compten a Rajadell més d’un centenar de masies 
i cases de pagès isolades, de les quals 22 d’elles tenen un origen medieval 
comprovat documentalment. Són les següents: Centelles, Bruqueses, El Puig, 
Valldòria, l’Oliver, El Coll de Novelles, Calsines, Cal Morros (en època 
medieval, Mas Pujol), cal Miralles (Soler), Cal Peric (Carcoler), cal Pujolar 
(possiblement Muntalar), Parcerisses (El Guas o Torre del Noguer), Can Torra 
(Podria ser El Noguer de Can Muntalar), Cal Cortés (Asbert de Cirera), Cal 
Junyent (Cases Ferreres), La Masia (Coll de Cirera), Can Massana (fortificació 
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de Cirera) i Can Viladés (on hi havia vuit masos diferents: Seniòs, Pujades, 
Portades, Planell. Oromir, Cabanal, Crot Mitjana i Ubach). A les parròquies de 
Monistrolet i Vallformosa hi ha els masos de EL Castell, Can Bosc, Ca l’Alegre, 
can Servitge i el Raurich. 

Des de la segona meitat del segle XIII es documenten més o menys les 
mateixes famílies i focs. Cap el 1250 eren unes 45 famílies (nomes al terme de 
Rajadell; sense Monistrolet i Vallformosa). Al 1280 coneixem 5 masos a 
Vallformosa: El Rouric, el Soler, el Mulnell, Sagristà i Servitja, junt amb les 
famílies Bassa i Cirerencs. A Monistrolet en coneixem 11: el Castell, Valls, 
Llobet, Vilanova, Trull, Codina, Alegre, Bonhome, Cadevall, Miralla i Bosch 
(Rafat, 1986 i 1993:251) (la majoria de les cases no han estat identificades). El 
cens de 1365-70 registra 74 focs: 59 famílies al terme de Rajadell, i la resta, als 
termes de Vallformosa i Monistrolet. De les 59, 49 estaven senyorejades pel 
Castell de Rajadell, 8 eren focs de ciutadans de Manresa i 2 alouers esparsos 
(Rafat, 1982 i 1993). Un estudi de Rafat (1987 i 1993:314-332) analitza amb 
gran detall el poblament de Rajadell (només la parròquia de Sant Iscle) a la 
primera meitat del segle XIV, amb moltes dades sobre cognoms, ramats, dots, 
redempcions, establiments, rendiments, compravendes, conreus, etc.  

A partir dels anys 60-70 del segle XIV la població va disminuint lentament. No 
estan clares les raons del fort despoblament que té lloc a la segona meitat del 
segle XIV i al segle XV, amb un notable abandó de masos. Una de les raons 
podia ser la pesta negra (1348), però Rafat (1987 i 1993:314) sosté que la 
pesta de 1348 -la “mala bossanya”-  fou poc intensa a Rajadell. Sabem que a la 
segona meitat del segle XV, la guerra civil catalana (1462-72) va comportar la 
estocada final. Però i abans?. Durant la segona meitat del segle XIV té lloc la 
gran crisi agrària al país, amb males collites degut a sequeres, inundacions i 
plagues. La producció i els recursos alimentaris baixen en picat. Pugen els 
preus, els impostos (els senyors endureixen els usos i abusos feudals) i es 
passa gana. Hi ha revoltes. Molts pagesos abandonen els masos i fugen a les 
ciutats. Els pagesos més rics adquireixen els masos abandonats (el fenomen 
dels masos rònecs), enfrontant-se als senyors pel seu control. A Rajadell, una 
de les causes del despoblament hauria estat l’emigració de pagesos a 
Manresa, ja que la sèquia (1345) representà nous conreus i nous llocs de 
treball al terme de Manresa. Un altra podria ser la baixa cotització de l’ordi 
després del brot de pesta de 1348. En qualsevol cas, no sembla que el model 
remença fos molt onerós i causa d’abandons. Rafat (1987) sosté que el cens 
anual i els altres drets i obligacions que tenien els pagesos amb el senyor, a 
més de la part corresponent de les collites, no eren gaire elevades ni abusives 
(Rafat, 1987 i 1993: 314). 



40 
 
 
 
 
 

L’any 1400 ja eren 27 masos els habitats. A finals del segle XV, arribem als 
mínims, ja que només quedaven 4 o 5 famílies a Rajadell. En un segle s’han 
perdut tres quartes part de les cases. La destrucció del terme a causa de la 
Guerra Civil ha estat intensa. Es la fi d’una etapa, el període remença. 

Centelles, al NO del terme, és un dels masos més antics de Rajadell. 
Inicialment formava part de la parròquia de Sant Simeó de Centelles (avui es 
poden veure les restes, excavades, de l’antiga església). Sabem que el 1248 
els Senyors de Rajadell, Guillem i Raimon de Rajadell, van vendre el Mas 
Centelles a un ciutadà de Manresa, Ximeno Bernat de Manresa. La venda 
inclou un altre mas i tot una sèrie de drets i jurisdiccions, i es fa com a alou 
lliure, és a dir, exempta de càrregues i drets senyorials. Des dels primers temps 
coneguts la família que viu al mas té el cognom de Morera. Al fogatge de 1365 
hi figura Bonanat Morera de Centelles com a aloer esparç, o sigui, propietari de 
la terra. Al segle XV el mas Centelles sembla ser dels pocs que no s'abandona 
a causa de la crisi. El 1553 hi ha un canvi de família, però els descendents 
adoptaran el topònim com a cognom i continuaran anomenant-se Centelles. 
Degut a les condicions especials que ja hem apuntat d'aquest mas, durant els 
segles XVI i XVII sorgiren conflictes entre el senyor de Rajadell i el veguer de 
Manresa que es disputaven la seva jurisdicció sobre el mas (Piñero, 
PEP,1993). 

 

Els Rajadell, senyors del terme (segles XIII-XV) 

Tal com hem dit més amunt, el Castell de Rajadell, alçat al segle XI, hauria 
pertangut als vescomtes de Cardona durant el segle XI i possiblement el XII. 
Coneixem persones amb el cognom Rajadell citades al llarg del segle XII, però 
no podem saber si eren castlans del castell (dependents de Cardona) o ja 
titulars del terme, i en tot cas, no sabem quan la jurisdicció efectiva del terme 
de Rajadell i el seu castell passà als Rajadell i es desvinculà de Cardona. 

En qualsevol cas, sabem segur que els Rajadell foren senyors del terme al 
menys des del segle XIII fins a principis del segle XVI, quan aquest passà als 
Cruïlles i per successió als Eimeric i Pignatelli, marquesos de Sant Vicenç i 
d'Argençola. 

La documentació medieval ens ha proporcionat les següents dades sobre els  
Rajadell (segons Rafat, 1987), des de 1273. 
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• Guillem. Mort el 1284. Casat amb Sibil.la. Una filla il·legítima seva, 
anomenada també Sibil.la, fou imposada per Guillem com a prioressa del 
monestir de santa Llúcia de Rajadell. El control senyorial que exercia sobre 
el terme era parcial: sabem que hi havia bastants alous i terres lliures i 
franques en mans de pagesos lliures o ciutadans de Manresa. El 1248 es va 
vendre el Mas Centelles. El 1274 formà part d’una delegació nobiliària per 
parlar amb el rei Jaume I, en el marc de les disputes entre nobles i rei. 

• Berenguer. Fill de l’anterior, Guillem. Mort el 1336 o 1337 i casat amb 
Blanca. Coneixem fins a 4 testaments de Berenguer. En un demanava ser 
enterrat a Santa Llúcia de Rajadell, però finalment, en els darrers demanava 
ser inhumat a Sant Benet de Bages. En un d’ells s’afirmen els seus drets 
sobre Valldória (recorda que se li deuen 12 sous del delme -100 sous a 
l’any-  que tenia una tieta seva, marquesa de Rajadell, sobre Valldòria). En 
el mateix testament deixa en herència al seu fill Guillem tots els drets sobre 
Rajadell, a més dels drets sobre d’altres termes que havia rebut de sa mare, 
com els castells de la Guàrdia, Guardiola i la Massana. Guillem va morir 
abans que el seu pare i l’herència de Rajadell passà al seu net Joan 
Berenguer. Al seu altre fill Ramon, comanador hospitaler de Gebut, li va 
deixar altres drets. Berenguer fou un dels nobles més distingits a les 
guerres empreses per Pere II i Alfons II, amb qui s'embarca a Mallorca. 
Marxà a Yspanie amb Raimon de Cardona. Participa al setge d'Almeria i 
posteriorment viatjà a Sicília per compte del Rei. Fou nomenat a partir de 
1309 veguer d’Ausona i de Bages, Vic, Berga, Berguedà, Ripoll i Ripollès. 
Va costejar la capella de Sant Joan de l’església de Predicadors de 
Manresa. 

• Guillem. Fill de l’anterior, Berenguer. Nascut el 1285 i mort el 1330. Com 
hem dit, va morir abans que el seu pare. Es casà amb Esclermonda de 
Peguera, que aportà feus i castlanies que tenia a Castellnou, Argençola i 
Castellfollit del Boix. El 1332 aquesta es casà amb Ramon de Puigpardines, 
la qual cosa originà un llarg plet amb el seu primer sogre, que va requerir 
una sentència arbitral. 

• Joan Berenguer. Fill de l’anterior, de Guillem i Esclermonda. Va heretar el 
1336 o 1337 el títol directament de Berenguer, el seu avi, ja que Guillem 
morí abans que ell. Heretà el drets del llinatge Rajadell i el Senyoriu de 
Viver per part de sa mare. Es casà amb Elisenda de Boixadors. Aquesta 
aportà un molí del terme d’Igualada, que més tard passà al Rei. En la 
permuta es cita l’església de Santa Maria de Rajadell (Monistrolet) dient que 
depèn de la jurisdicció, compartida, de la batllia de Manresa i del Rei. Això 
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planteja novament dubtes sobre la jurisdicció de Monistrol. Joan Berenguer 
participa en les guerres de l’època i obté la protecció del rei. El 1370 va anar 
a lluitar a Sardenya contra el Jutge d’Arborea, que s’havia aixecat en armes 
contra els catalans. Sembla que tenia problemes econòmics, per que el 
1351 es ven per 4.000 sous 5 masos del terme de Rajadell: Can Ferreres, 
Bonetes, Puig, Valleoriola, i Costeit. En canvi, el 1369 compra el lloc de 
Cirera, amb 8 masos, per 17.000 sous (recordem que Cirera havia estat un 
alou lliure fins el segle XIII almenys). Així, els Rajadell inicien la recuperació 
de la propietat dels masos que pertanyien a pagesos lliures o ciutadans de 
Manresa, que culminaran al segle XV. Mor el 1406; com a curiositat direm 
que un inventari de bens del 1406 (un cop mort Joan Berenguer) inclou 20 
llibres (de medicina, història, lleis, religió...). 

• Guillem. Fill de l’anterior, Joan Berenguer. Des de 1368 associat al seu pare 
en tota la documentació referida a Rajadell. Casat amb Serena de 
Talamanca, filla de Guillem de Castellolí, señor de Jorba", el 1371 i, després 
d’enviudar, amb Caterina el 1379. Francesca o Francesquina, filla del segon 
matrimoni, es casà  amb Joan Berenguer de Josa el 1406 o 1407. Guillem 
fou lloctinent reial el 1388. El 1406 va rebre el jurament de fidelitat dels 
hereus de totes les cases de Rajadell, convocats a tal efecte al castell. 
Comprà la castlania de la Massana el 1401 per 1.500 sous i el terme de 
Vilallonga el 1412. Al 1419 ja era mort. Gràcies a un inventari de Joan 
Berenguer de Rajadell, del 1406, sabem que el Castell era habitat aleshores 
de manera permanent, i que tenia una biblioteca. 

• Joan Berenguer. Fill de l’anterior, Guillem i de Caterina. Va ser senyor del 
terme més de 60 anys (1419-1479). Es casà el 1412 amb Violant de 
Montbui, que aportà als Rajadell drets sobre el Castell de Vallmanya. La 
família havia recuperat el domini de quasi tot el terme de Rajadell, excepte 
les propietats de Monistrolet i Vallformosa (aquesta darrera continuava 
pertanyent als Eimeric de Manresa). Durant la Guerra Civil de Catalunya 
(1462-1472), Joan Berenguer de Rajadell pren partit pel bàndol de la terra o 
de la Generalitat, en contra del rei Joan II. Amb la derrota, es refugia a 
Manresa pel perill que suposava viure a les seves  possessions. El castell, 
la majoria dels masos i l'església de Rajadell van ésser destruïts per les 
tropes de Joan II l'any 1471. Els Rajadell traslladen permanentment la seva 
residència a Manresa. Però el fet es que el terme patí durant tot aquest 
període una despoblació i un empobriment progressiu, agreujat per la 
guerra civil de Joan II. Les terres eren poc productives, i les rendes devien 
ser, per tant, minses. En època de Joan II sabem que a la parròquia de Sant 
Iscle hi queden només 3 o 4 famílies. 
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• Francesc. Es l’hereu de l’anterior, Joan Berenguer. Intenta el repoblament 
del terme. Coneixem, al menys, un establiment al Mas Planet el 1480. Casat 
amb Maria, al 1483 ja era mort. 

• Lluís. Fou el darrer senyor del llinatge Rajadell. Es casà amb Caterina 
d’Aragó. Un cop mort Lluís  -el 1507 ja era mort- , aquella es casà de nou 
amb el seu parent Damià de Rajadell i de Cruïlles, senyor de Jorba, que 
també morí aviat. Cap dels dos marits van tenir descendència amb 
Caterina. Lluís prosseguí la política de repoblament. Sabem que va fer nous 
establiments a l’Oliver i al Noguer (Can Torra). 

El terme i castell de Rajadell, sense hereu, es posa a la venda. El castell estava 
en molt mal estat, després de la guerra civil catalana; des de llavors els 
Rajadell no hi vivien (estaven instal·lats a Manresa). En un document de 1502 
es fa saber a Damià de Rajadell que, per una sentència, les rendes del castell i 
terme de Rajadell que reclama Caterina d’Aragó, viuda de Lluís de Rajadell, no 
li pertanyen a ell, sinó a Antic Almugàver. El 1515 es feu una venda pública per 
subhasta (a “l’encant públic”, amb intervenció de l'autoritat judicial o 
administrativa) i Bernat-Joan de Cruïlles, senyor d’Aiguafreda, compra el terme 
i castell de Rajadell. Segurament també –ell o el seu fill- adquiriren els drets 
sobre la Maçana, Sesgueioles, Vilallonga i Sant Amanç, que també eren dels 
Rajadell. Els tràmits de la transmissió s’allargaren molt. Francesc de Cruïlles, 
fill de Bernat Joan, reclama, el 1523, al lloctinent del Castell que li doni 
possessió del mateix i del terme. En qualsevol cas, a partir de principis del 
segle XVI, hi ha un canvi de senyors jurisdiccionals al terme: la família Rajadell 
dóna pas als Cruïlles 

 

El monestir de Santa Llúcia (segles XIII-XV) 

Dins del terme del castell de Rajadell i a prop d’una església sota l’advocació 
de Santa Llúcia, hi vivien un grup de deodonades. Entre el 1270 i 1275 el Bisbe 
de Vic, Ramon d’Anglasola, els hi assigna la regla de Sant Agustí. Eren 10 o 12 
monges. El 1304 una part es trasllada a Cervera, a l’església de Santa 
Caterina, per fundar una filial sota la obediència canònica de la prioressa de 
Santa Llúcia.  

Sabem, però, que inicialment podria haver estat una capella rural amb donats 
masculins. Un document de 1271 localitzat per Rafat (1991; 1993:252) parla 
d’un donat, el monjo Pere Alegre o Alegret, de la Capella de Sant Miquel i 
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Santa Llúcia de Rajadell. També l’epitafi de la prioressa Cicerona (veure infra) 
parla de donats anteriors. Potser l’origen era antic, un eremitori rupestre (sota 
una balma propera). 

Fins 1317 les prioresses són de la família Cirera, propietaris d’un important alou 
del sud del terme de Rajadell (l’actual Massana). En aquest any una Rajadell 
es imposada com a prioressa pel senyor, i la família Cirera intentarà recuperar 
el control, sense èxit.  

Durant un temps, Rafat (1990 i altres com Pladevall, 1969) va sostenir que el 
primer monestir es devia ubicar a Sant Miquel de Cirera (lloc d’origen de les 
primeres prioresses), i que, o be aquest fou traslladat poc després a Santa 
Llúcia, o que haguessin funcionat els dos monestirs en paral·lel, amb la 
mateixa prioressa Cirera al capdavant, durant el segle XIII. Aquesta hipòtesi es 
devia a que hi havia documentació que citava ambdues advocacions, Sant 
Miquel i Santa Llúcia de Rajadell. Finalment, sembla clar (Rafat, 1981,1991 i 
1993:252 i 334-339) que la referència a Sant Miquel no es referia a Cirera, sinó 
a una primera advocació del monestir, que era doble  -Sant Miquel i Santa 
Llúcia. Després, la de Sant Miquel desaparegué quedant només la de Santa 
Llúcia.   

El camp d’influència del monestir s’estenia a Manresa i rodalies (on posseïen 
cases i terres, procedents de llegats i donacions, i de aportacions de les noves 
monges que entraven) i a Cervera, a Igualada, a Verdú... Durant el segle XIV 
segueixen creixent i ingressant noves monges (documentat per uns decrets del 
bisbe de Vic de 1374). Es fan importants reformes al monestir.  

A finals del segle XIV el cenobi entra en decadència, i durant el segle XV el 
declivi es fa més evident. Al 1448 només quedaven 2 monges. El 1460, davant 
la imminent guerra civil, abandonen el monestir i recalen a Cervera.  

La guerra provocà la probable destrucció, per part de les tropes de Joan II, del 
convent, com sabem que foren malmesos el castell, l’església parroquial i un 
bon nombre de masos. De l’església de Sant Llúcia desapareixen la porta, 
l’altar i les imatges. El senyor de Rajadell, Joan Berenguer, havia abandonat el 
castell i s‘havia refugiat a Manresa. En aquest moment el Senyor de Rajadell 
aprofita per apoderar-se dels béns del cenobi. Sembla que el 1480 el veguer de 
Manresa li reclama la restitució dels béns confiscats a les monges (de 
Cervera), cosa que no prospera. El plet és entre el senyor de Rajadell, 
Francesc de Rajadell, i el Prior de frares agustins de Cervera. El 1486, Lluís de 
Rajadell, fill de Francesc, encarrega unes obres de reparació al monestir, però 
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no consta que les monges hi tornessin. El monestir resta definitivament 
abandonat. 

La vida del monestir acaba però no la de la capella, ara sufragània de la 
parroquial de Rajadell. Posteriorment, el temple del monestir s'utilitza corn a 
capella del mas Forn. Aquesta va ser reformada el 1636. 

Coneixem algunes de les prioresses del cenobi (Rafat, 1981,1987 i 1993:334-
340) 

• La primera fou Cicerona, filla de Dalmau de Cirera, castlà del castell de 
Castellar, dels Grevalosa, que governà el cenobi de 1278 a 1287. El 1278 
comprà (per nou diners la lliura), juntament amb el monjo Alegret, antic 
deodonat del lloc, una campana procedent d’una església de Sant Miquel no 
identificada, però que podria ser la de Castellar. El 1284 es documenta una 
deixa de 50 sous per a obres a Santa Llúcia, i el 1286, una altra de 100 
sous. El 1287 la prioressa Cirera denuncia al veguer de Manresa per que li 
ha pres "un home e un fadrí e un ase e diners e daltres coses que aportave 
que havia acaptades a Cervera e el veynat”. Aquesta prioressa es la que 
segurament està enterrada a la paret de migdia de la part vella de l’església 
(on hi ha encastat un escut nobiliari dels Cirera). Ho sabem per un 
document que acompanyava els seus ossos i que diu: "Aquesta es la ossa 
de madona Cirera/ qui fo la primera monya d’aquest monestir/ e per ela hic 
ha dones, quar com ela hic/ vench qui era donzela de perayre lavons/ no 
ych avia si no donats. Ela feu/ aci molt de be, per que placía a la prio/ ressa 
e a les altres dones que quan la egleya nova los faça que la dita/ ossa e la 
pera del seyall seu de/ cirera se sien posats e encastats/ en la paret a les 
portes de la / egleya". Es a dir, ella demana que el seu cos sigui  encastat a 
la paret de l’església, i ens informa que fou la primera monja, i que gracies a 
ella, hi ha dones al monestir, doncs anteriorment només hi havia homes 
(donats). Desconeixem l’any de la seva mort. 

• Bartomeua de Cirera (1293-1316) (Segons Rafat 1991 i 1993:253, seria la 
mateixa persona que Cicerona). El cenobi creix amb noves monges. Va 
protagonitzar tensions i rivalitats entre la família Cirera (fundadora del 
Monestir) i els senyors de Rajadell. Va demanar protecció al Veguer de 
Manresa davant les bregues amb els Rajadell. El 1293 reclama un deute de 
100 sous a G. Arcusy de Manresa. Al 1294 va vendre unes cases de 
Manresa que havia aportat una novícia, Elisenda, filla de Guillem Caselles. 
El 1299 rep un cens sobre una finca de Manresa i el 1300 rep un censal 
recollit per un tal Berenguer.... Al 1304, com hem dit, crea una filial a 
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Cervera traslladant-hi part de la comunitat. En aquest període entra com a 
monja Sibil.la de Rajadell, filla il·legítima de Guillem, senyor de Rajadell. 
Quan al 1294 Berenguer fa un nou testament, aporta al monestir 500 sous i 
50 al de Sant Benet de Bages i l’elegeix com a lloc de sepultura. Però el 
1296 el mateix document es modificat de manera que els 500 sous han 
d’anar a Sant Benet i els 50, a Santa Llúcia. Ara demana ser enterrat a Sant 
Benet. 

 

 

Escut nobiliari dels Cirera encastat en la paret de migdia de la part vella de l’església de 
Santa Llúcia del Forn, antic convent fundat per la prioressa Cirera (Foto: XM 2018) 

 

• Sibil.la de Rajadell (1317-1345). Era la filla il·legítima de Guillem, senyor de 
Rajadell, i fou imposada per aquest com a prioressa. És el bisbe de Vic que 
la nomena, el 1317, a la mort de Bertomeua. Llavors, set de les altres 
monges, encapçalades per Blanca de Cirera (que devia aspirar al priorat i 
així recuperar la preeminència dels Cirera), intentaren sense èxit impugnar 
el nomenament, acusant Sibil.la de filla espúria i de mentir en matèria de 
propietats. Els litigis entre els Cirera i els Rajadell, senyors del castell, foren 
constants en aquesta època. En el llarg mandat de Sibil.la, el monestir 
segueix creixent amb noves monges (sabem que al menys eren 13 monges, 
inclosa Blanca de Cirera) i donats (o deodonats); també hi viuen preveres 
(com Arnau del Carcoler el 1317 o Martí de Socarrats el 1323). La relació 
entre els dos convents (Santa Llúcia de Rajadell i Santa Caterina de 
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Cervera) es palesa quan en un document del 1336 monges dels dos 
cenobis i el seu procurador (Berenguer Casanova de Manresa) accepten 
600 sous del testament de Raimon Eimerich de Manresa. 

• Constància de Casanova. Coneixem aquesta prioressa per un document –el 
cobrament d’un deute-  datat del 1351. 

• Romia Simona. Consta en un altre document semblant –el cobrament d’un 
deute-  del 1352. 

• Romia d’Olius (1353-1375). Els documents demostren que el monestir 
segueix cobrant deutes i ingressant donacions. L’any 1374 el bisbe Ramon 
de Bellera dicta a les monges una sèrie de normes (castedat, obediència, 
pobresa, que visquin en comú. que vesteixin de negre amb vel blanc, amb 
robes amples, sense adorns, etc. ).  

• Guillermoneta Cabrera (1375-1388). Nomena Pere del Coll, de Manresa, 
procurador del Monestir. 

• Francesca Badrosa. Hi ha documents que palesen l’activitat del monestir 
des de 1375, però la  única  menció d’una prioressa –Francesca Padrosa- 
es del 1396. 

• Maria Devesa (1406-1440). El procés de despoblament ja ha començat. El 
1406 Francesc Jaffa, propietari del mas Soler de Riavall, veí del monestir, 
arrenda la finca a la prioressa per sis anys. Les monges li pagaren cada any 
2 quarteres d’ordi, 1 d’espelta, 16 sous i 2 gallines. El 1419 els consellers de 
Manresa donen llicència a la prioressa Maria Devesa per que pugui recaptar 
a les esglésies de la ciutat. 

• Gabriela Pujol (1440-1448). Sabem que al 1440 substituí Maria Devesa i 
que al 1448 encara governava Gabriela Pujol, però només amb 2 monges. 

• Francesca Borràs (1457-1460). Fou la darrera de les prioresses. Abandonà 
el monestir amb les poques monges que quedaven, el 1460, abans de la 
destrucció del monestir per les tropes de Joan II en el marc de la Guerra 
Civil catalana.(1462-1472), i fugen a Santa Caterina de Cervera. 

 

Rajadell en època moderna (segles XVI- XVII). Poblament 
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Després de la crisi i el despoblament que van tenir lloc durant els segles XIV i 
XV (degut a les pestes i a la guerra civil catalana), Rajadell deixa el segle XV 
amb una situació difícil, amb la majoria dels masos rònecs i abandonats, i amb 
el castell i l’església parroquial parcialment destruïts. Després de la guerra, al 
darrer quart del segle XV, hi devien quedar a Rajadell entre 2 i 5 famílies. Dues 
d’elles eren els Mestre i els Planell de Sant Amanç. També hi ha continuïtat al 
Mas Centelles. Els Rajadell, que vivien a Manresa, perden la propietat del 
terme, que passa als Cruïlles el 1515, com hem vist.  

Al segle XVI té lloc una lenta recuperació demogràfica a Rajadell, en part, 
gràcies a la instal·lació als masos rònecs i abandonats de famílies foranes 
(vinguts de termes veïns, a la primera meitat del segle, i principalment 
procedents del Llenguadoc, a la segona meitat).  

El nous senyors del terme (i sobretot, Pere de Cruïles), impulsaren la 
colonització i reocupació de les terres i els masos rònecs i abandonats, a fi de 
reactivar les seves rendes, i ho feia amb condicions prou avantatjoses, 
flexibilitzant les càrregues, per atreure noves famílies de pagesos. Això fou molt 
intens a la segona meitat del segle XVI. Principalment, els pagesos nouvinguts 
eren fills cabalers d’altres masos, sobretot de termes propers, i una bona part 
emigrants occitans. Un exemple: el senyor Bernat-Joan de Cruïlles cedeix el 
1516 a Gabriel Torrallardona, de Castellfollit del Boix, el mas del Camp de 
l’Oliver (amb un contracte confirmat per Guiomar de Cruïlles el 1559), amb 
unes condicions certament avantatjoses En molts pocs casos, foren els 
pagesos rejadellencs que havien sobreviscut a la crisi els que van poder 
ampliar les seves terres amb masos rònecs veïns. Coneixem un cas, però: 
l’establiment que fa Pere de Cruïlles el 1559 a Bernat Palomas, que ja posseïa 
el Mas Palomas (ubicat a Grevalosa, en terme de Castellfollit del Boix). El 
senyor li cedeix el Mas Cos (Cal Carlos), a la Valldòria, a Rajadell, fronterer 
amb el Mas Palomas, i obligà l’enfitèuta a viure al mas, conrear la terra i pagar 
un cens de sis sous, a més de donar-li permís per agafar llenya del bosc per al 
foc. 

El cens de 1515 acredita 12 focs. El 1529 es documenten 10 famílies. Al 1543, 
14. Cap el 1550 quedaven 4 o 5 famílies a la parròquia de Sant Iscle de 
Rajadell i 2 famílies a la parròquia de Monistrol i Vallformosa, però en el 
fogatge de 1553 ja  hi havia 14 masos plens (10 focs al terme del castell de 
Rajadell, més la rectoria: unes 45 persones). El 1600 s’havia arribat a 235 
persones, un gran increment només explicable per la emigració francesa. A 
finals del segle XVI i principis del segle XVII puja el poblament (a tot Catalunya) 
gràcies a l’aportació occitana. El 1623, s’acrediten 21 famílies. Posteriorment, 
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el cens total arriba a 27-28 famílies, però aviat s’estabilitza, ja que al 1700 
només n’hi ha 32. Recordem que encara no s’ha constituït el nucli de Rajadell 
al peu del castell; per tant es tracta d’un poblament totalment dispers. 

Obrim un apartat específic per parlar de la demografia de Rajadell al segle XVI, 
gràcies al detallat estudi de Rafat (1982 i 1993), un segle que va des del pràctic 
despoblament de principis de segle a les 25 famílies al final del segle. 

El fogatge de 1553, com hem dit, dona 10 noms de caps de família (més el del 
vicari de la rectoria), pel que fa només al terme del castell. Són els següents: 
Gili Massana (que s’havia fet càrrec del Mas Cirera després d’uns anys 
d’abandó), Joan Xoriguera (que habitava el Mas Coll del Gem o Coll de Cirera, 
actualment La Masia; un tarambana que va patir presó en dos ocasions), 
Antoni Xoriguera (que vivia al Mas l’Enveja, un mas desaparegut de la quadra 
de Cirera); Gabriel Torra (que estava establert a Ca l’Oliver); Francesch Torra 
(un parent de l’anterior instal·lat al Noguer, actualment Can Torra); Pere 
Mestre, Eloi Bassols i Jaume Planell (els tres de la Sagrera de Sant Amanç, 
l’actual Can Viladés), Pere Centelles (l’aloer del Mas Centelles) i Franci Puig de 
Riavall (el titular del Mas El Puig). Es possible que nomes 4 d’ells (els Oller de 
Cirera; els Torra de Ca l’Oliver, els Mestre de Sant Amanç i els Planell de Sant 
Amanç) hagin mantingut la casa en el trànsit del segle XV al XVI, després de la 
greu crisi de despoblament de finals de segle. Desconeixem si també el Mas 
Centelles. La resta de cases van partir despoblament i van ser reocupades a 
principis del segle XVI (totes eren reaprofitades, cap de nova planta). I totes 
(potser amb l’excepció del Mas Centelles) ho foren amb pagesos de fora del 
terme. 

Al fogatge de 1553 hem comptat 10 cases al terme del Castell. I les altres dues 
parròquies? El despoblament fou tant fort que en el fogatge de 1553 es citen 
plegades les dues com “Parròquia de Monistrol de Vallformosa” i amb només 
tres cases: el Castell (Monistrolet), amb Jaume Lucía; el Mas Sagristà (amb 
Valentí Servia) i el Mas Raurich, amb Valentí Compserver (Rafat, 1986 i 
1993:251). Al 1595 trobem a les dues parròquies altres cases ocupades, que 
es deuen haver repoblat, a mes de les citades. Són el Mas Bonhome (a partir 
d’ara La Noguera), el mas Bargay (al seu costat), el Mas Alegre, el Marquet i el 
Mas Llobet (amb la família Miquel Turruella). 

Una altra font de coneixement del poblament són les convocatòries que fa el 
senyor del castell a tots els pagesos del terme per a tractar qüestions d’interès. 
En coneixem dues, el 1529 i el 1543, que convoca Francesc de Cruïlles, senyor 
del terme (tornem al terme estricte del castell). A la llista de 1529 hi ha 9 
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pagesos, i a la de 1543, 14. Els 9 pagesos de 1529 són les 9 cases (amb els 
mateixos cognoms) que figuren al fogatge de 1553. Només falta el Mas 
Centelles (que tampoc apareix a la convocatòria de 1543), probablement per 
ser un alou i estar sota la jurisdicció del veguer de Manresa, és a dir, fora de la 
jurisdicció civil del senyor de Rajadell. De fet, els plets per la jurisdicció de 
Centelles entre el senyor i el veguer de Manresa se succeïren durant els segles 
següents. A la convocatòria de 1543 es tornen a repetir els mateixos 9 cases 
(amb els mateixos cognoms que hem vist) més 5 de noves: Pere Morera (del 
mas de Broquès i Qualsines, que corresponen a les actuals cases de 
Broqueses i El Prim); Joan Casanova (del mas del Coll de Novelles, l’actual El 
Coll); Joan Grau (del Mas El Presseguer, actualment El Dalmau), Joan Cortés 
(del mas Sbert, l’actual El Cortés) i Joan Vals (del mas Quasferreras, Cases 
Ferreres, l’actual El Junyent). L’estudi de Rafat no explica per que hi ha 14 
pagesos a la llista de 1543 i només 9 focs (més Centelles) al fogatge de 1553, 
quan sabem que les 5 cases esmentades “de més” van seguir funcionant a la 
segona meitat del segle XVI. 

Com hem dit, la principal raó del repoblament de Rajadell al segle XVI fou 
l’aportació occitana, sobretot a partir de mitjans de segle, o poc abans 
(fenomen que es donà a tot Catalunya). Es molt intens a les dècades dels 
seixanta i setanta del segle XVI per anar minvant gradualment fins a mitjans del 
segle XVII. Rafat (1982 i 1993: 32-33) aporta 57 noms d’immigrants occitans 
documentats a la segona meitat del segle XVI, entre 1532 i 1600, i consten com 
a procedents “del regne de França” o de determinats bisbat del midi francès, 
com Comenge, Llemotges, Tolosa i Auch. La semblança de les llengües 
catalana i occitana de ben segur facilità la integració. La majoria eren pagesos, 
però molts estan citats com a criats, mossos, artesans (sastres, serradors, 
mestres de cases, moliners, traginers), preveres o clergues (molts vicaris de les 
parròquies), o majordoms. No pocs varen ser empleats als masos pels pagesos 
d’aquí. Alguns es casen amb pubilles i acaben sent els titulars dels drets del 
mas, adoptant el cognom del pubill (Junyent, Braquet, Daurell). Una de les 
nissagues occitanes més importants (amb diversos grups i branques familiars) 
foren els Braquet (antigament Brequets). Provenien de Cabanac, del bisbat de 
Comenge. Es van establir al Carcoler (El Peric) i a les Malloles (Braquets), i 
també coneixem Braquets fent de mosso a can Torra i de vidrier al Forn. Altres 
occitans del terme són el pagès Toni Comba, que viu amb la seva dona 
Caterina al mas Pobret, prop de la rectoria i del castell (no localitzat); els 
Montràs (a la Masia); els Casentras; els Daurell.... Conservem un document de 
l’any 1610 que reporta l’assassinat del pagès Pau Mestre a mans d’uns 
estrangers (occitans). Fou ferit en el marc d’una discussió, per tret de 
pedrenyal, prop del Forn, i malferit, el portaren a la Rectoria, on morí. Hi ha els 
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interrogatoris fets pel batlle de Rajadell Francesc Massana i pel sotsveguer de 
Manresa, amb testimonis i interrogatoris a veïns (la majoria occitans). Els 
agressors foren Joan de l’Os i l’Arnau Bonaret, que resultà ferit, ambdós 
“estrangers”. La documentació de l’arxiu parroquial ens informa de no poques 
morts violentes al llarg del segle XVII. 

Al 1623 es conten 21 masos (veure llistat a Rafat, 1883: 245). A la segona 
meitat del segle XVI s’omplen alguns masos més que restaven abandonats fins 
arribar a 23. Els nous masos (que s’afegeixen als del fogatge de 1553) son: La 
casa d’en Comba o Lo mas Pobret (no localitzada; podria haver estat annexa al 
castell), Can Miralles, Vallòria o Valldòria, El Pujol (actualment Can Morros), 
Les Malloles (actualment Braquets), La Balma (actualment el mas ensorrat de 
la Balma del Daurell), lo Carcoler (actualment El Peric), la Casa Nova de Can 
Torra i la Barraca del Corral (no identificada). 

A la segona meitat del segle també es posa en marxa el forn de vidre de El 
Forn i un molí.  

El forn de vidre s’instal·là al lloc on hi havia existit el Monestir de Santa Llúcia, 
abandonat des del 1460. El 1573, el senyor de Rajadell, Pere de Cruïlles, 
arrendà, per cinc anys i 60 lliures cada any, l’antic monestir a Joan Bassa, 
vidrier, del terme de Vilassar. El document de 1573 li permet muntar a Bassa 
botiga i forn de vidre i una “premsa de cercols“ (com la que té en Graell de 
Salelles) i l’obliga a fer obres de reparació al casal. També li cedeix un tros de 
terra per conrear i la llenya que necessiti pel forn. Durant el poc temps que va 
funcionar (només del 1573 al 1600 o 1602), es va convertir en una indústria 
molt important. El forn és un altre dels motius de l’increment del poblament en 
aquest segle: hi van arribar a treballar una vintena d'homes, entre vidriers, 
llenyataires, bricolers, traginers i altres treballadors (molts eren occitans). 
L'arrendament del forn es va anar renovant durant uns vint-i-cinc anys fins que, 
en desaparèixer Joan Bassa, el forn no continuà. L’actual mas, El Forn de 
Santa Llúcia, pren el nom d’aquest forn tant efímer.  

El molí que es posa en funcionament al segle XVI té que ser un que devia 
funcionar prop del castell, documentat al 1566, a càrrec del moliner Toni Corti i 
1567, amb el moliner Lluís Garau. Coneixem també uns tractes d’arrendament 
del 1693 del Senyor de Rajadell, Bernat Aymeric, amb Joan Font, moliner, 
d’uns terrenys prop del castell. El mateix document arrenda a un pagès unes 
terres on hi havia hagut un antic forn de vidre (també al peu del castell). El molí 
que hi havia hagut en època medieval, el del Carcoler, documentat al segle XIII, 
ja no estava en funcionament des d’abans del segle XVI. 
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Finalment, disposem, per aproximar-nos al poblament de finals de segle XVI, la 
llista de confessions (a partir de 1586). Ens donen informació detallada de cada 
família (excepte els menors de 15 anys). La llista de 1586 ens dona 115 
persones i la de 1599, 204, que corresponen a 27 llocs: el Castell, la rectoria, el 
molí, el forn de vidre i 23 masies (pràcticament les citades més amunt). 
Destaca El Forn, que censa 14 persones el 1586 i 23 el 1599, corresponents 
sens dubte als treballadors del forn de vidre. En algunes cases, a més de la 
família, hi ha pastors, bovers o mossos. 

La llista de compliment pasqual de 1623 confeccionada pel rector de la 
parròquia censa 21 masos (més el castell i la rectoria), amb un total de 153 
habitants (Rafat, 1984). La confessió de 1600 reporta 204 adults (uns 235 
habitants) i la de 1641,148 (uns 169 habitants) (Rafat, 1987 i 1993:154) (ens 
limiten al terme parroquial de Rajadell strictu sensu). El cens de 1718 reportarà 
112 habitants. Per tant, durant el segle XVII la població torna a disminuir. Les 
raons podrien ser des del tancament del forn de vidre -notable font d’ocupació- 
fins a l’emigració o l’alta mortalitat (potser també per la pesta de 1650). 

Al segle XVI el mas –la unitat d’explotació agrària-  s’engrandeix fins a arribar a 
150 o 200 Ha. Des del segle XIII -i potser des del X, des del primer 
repoblament-  el mas no havia sofert canvis, però posteriorment alguns masos 
s’apoderen de les terres d’altres masos anteriors, abandonats, i esdevenen 
propietaris. Es tracta principalment dels nous propietaris de masos rònecs 
establers al segle XV, no dels que van sobreviure a la crisi. Te lloc, per tant, 
després de l’increment de focs amb la reocupació dels masos per part dels 
nouvinguts, un procés de concentració de les terres en poques mans. Alguns 
masos es convertiran en grans casals. En els masos adquirits, hi instal·laran 
masovers. 

Els masos eren treballats per la família del pagès –normalment nombrosa-  
(coneixem els casos de Can Massana el 1586, el del Noguer i el de Centelles el 
1593, amb molts fills i nets). Del 1580 al 1639 es registra un creixement 
sostingut de naixements, amb un 6’35 de mitjana anual. Però tot i això, 
manquen braços per abastar tantes terres acumulades. Amb l’arribada dels 
immigrants occitans apareixen els mossos i els masovers (Rafat, 1987). Els 
pagesos dels masos tenen marge per a llogar jornalers o per cedir 
temporalment terres a altres pagesos o masos a masovers. Aquests pagaven a 
l’amo del mas la desena part de les collites, després d’haver pagat el delme i 
les primícies.  
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La Masia, una de les cases de Rajadell, l’antic Mas del Coll del Gem (fitxa 78). (Foto: XM 2020) 

 

El conreu principal seguia sent el cerealístic. Tenim documentades collites de 
184 quarteres de gra a l’Oliver el 1648 i de 196 quarteres a Can Francitorra 
(Parcerissa). La vinya, tot i ser important, encara és minoritària. Coneixem un 
inventari del 1668 dels cellers de tres masos, Can Massana, L’Oliver i can 
Francitorra, amb uns volums gens menyspreables. El conreu del safrà no es 
recupera però si el del cànem. En un contracte d’arrendament de terres del 
castell del 1629, el pagament s’ha de fer amb gra, llegums i cànem. No tenim 
notícies de conreu d’olivera, tot i que en devia haver. 

La ramaderia és important -com ho era als segles XIV i XV- però ara ha 
desaparegut el sistema de dipòsit i cada pagès té el seu propi ramat. Tenim 
inventaris de Can Massana (1668) i L’Oliver (1586) on consten –exclusivament- 
cabanes d’ovicàprids, i també ruscos. 

No tenim constància de noves adquisicions de masos per part de ciutadans de 
Manresa, però segueixen els conflictes entre el batlle del senyor i el veguer de 
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Manresa en relació als drets sobre les quadres de Monistrol i Vallformosa i 
sobre el Mas Centelles. 

Durant el segle XVI i la primera meitat del XVII es consoliden i s’enforteixen els 
grans masos. Molts masos abandonats al segle XV no es tornen a recuperar i 
desapareixen. La intensitat de la reconstrucció i ampliació dels masos en 
aquest període està documentat a les Llistes del Compliment Pasqual, que en 
proporciona noms de mestres d’obres. Les capelles i esglésies també se’n 
beneficien. Un testimoni fefaent d’aquestes reformes són les nombroses 
inscripcions d’anys gravades a les llindes de porta i de finestres dels masos, 
que corresponen a aquests dos segles. A la segona meitat del segle XVII, 
sense que hi hagi disminució de masos o d’habitants, es detecta una minva 
dels signes externs de riquesa. Així es dedueix a partir de la documentació 
conservada (que palesa absència de noves construccions i reducció de les 
xifres de producció). Aquest estancament o disminució d’activitat s’accentua 
durant la guerra de Successió (Rafat, 1987). 

En aquesta època també hi ha una revifalla constructora. El 1594 el matrimoni 
Bernat d’Aimeric i Guialmar, senyors del terme, junt amb el batlle i jurats, 
signen la contracta amb Joan Puig, paleta de Moià, per a la construcció de la 
capella del Roser de l’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria. També 
se li encarrega el 1598 el retaule nou per a l’esmentada capella a Mossen 
Maimó, que pinta Joan Morer el 1601. Més tard s’encarrega al tallista manresà 
Joan Grau (un dels millors del barroc català) el retaule Major i la imatge del 
Sant Crist, que executa entre 1646 i 1649 per 230 lliures. D’altra banda, des de 
finals del segle XV fins a finals del XVII es realitzen un conjunt de reformes del 
temple (edificat el segle XIV sobre un d’anterior del segle XII), com són la 
reconstrucció de la façana, la construcció de les 4 capelles laterals, la 
construcció d’un pont per anar de la rectoria a l’església, i el bastiment del 
campanar. Seran les confraries del Roser, de Sant Isidre i de Sant Sebastià les 
que cofinançaran les obres conjuntament amb l’Església. 

Durant els segle XVI i XVII es reedifiquen les antigues esglésies del terme (en 
alguns casos ens ho indiquen les llindes de les respectives portes). El 1546, 
Gabriel Torra, del mas Oliver, obté permís del senyor per edificar una capella 
sota l’advocació de Santa Maria Magdalena, amb la condició de no fer-hi 
“campanar fort ab torra”, sinó que ho fes com les de les capelles de Santa 
Llúcia i Sant Miquel i altres del terme de Rajadell (és a dir, sense campanar). El 
1615 Joan Centellas sol·licita permís del vicari general de Vic per a reedificar la 
capella de Sant Simeó al costat del Mas Centelles. El 1632 es va acabar la 
nova església de Sant Amanç, construïda adossada a l’antiga romànica. El 
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1632 s’aixeca la capella de Sant Miquel de Cirera. El 1636 es va bastir la 
capella del Mas Forn sobre l’antiga església del Monestir de Santa Llúcia. El 
1682 es construeix la capella de Sant Salvador de Valldòria, L’església de Sant 
Salvador de Vallformosa és més tardana (vers el 1772). 

En aquesta etapa, el poblament segueix sent disseminat. Encara no hi ha cap 
nucli habitat a Rajadell. La població vivia en masos aïllats o be agrupats en 
petits recintes (amb capella pròpia, rehabilitades) com els de Cirera o la 
Maçana, el de l’Oliver, tal vegada el de Novelles o el de San Amanç. A l’actual 
nucli només hi havia el castell i l’església parroquial. 

 

Els Cruïlles Rajadell- Eimeric, senyors del terme (segles XVI-XVII) 

Com ja hem comentat, a partir de 1515, els Cruïlles son els nous amos del 
terme. Bernat-Joan de Cruïlles, senyor d’Aiguafreda, de la Massana i 
Sesgueioles, comprà el terme i el castell de Rajadell.  

Els senyors de Rajadell de la família Cruïlles (segle XVI) i Cruïlles-Eimeric 
(segle XVII) foren: 

• Bernat-Joan. Comprà el terme el 1515 i morí del 1517. Segurament també –
ell o el seu fill- adquiriren els drets sobre la Maçana, Sesgueioles, Vilallonga 
i sant Amanç, que també eren dels Rajadell 

• Francesc. Hereu de l’anterior. Al principi va tenir problemes de 
reconeixement de l’herència, sobretot amb el lloctinent del castell, al qual li 
reclama, el 1523, la plena possessió. Els dos vivien probablement al castell. 
Es casà amb Guiomar Ximénez de Urrea i Ferràndiz de Hija, el 1522. Al 
1546 dona permís per edificar una capella al mas de l’Oliver, sota 
l’advocació de Santa Magdalena. Al 1547 encara vivia. A la mort de 
Francesc, la vídua va assumir el govern del terme, ja que tota la 
documentació posterior fins el 1557 va signada per Guiomar, i a partir de 
1557, per Guiomar i el seu fill Pere. El 1569 publiquen un ban força 
interessant. Es prohibeix la blasfèmia, així com caçar i pescar i treure llenya 
o carbó; es regula el servei d’armes i la seva tinença; es regula el pagament 
per permetre el pas de bestiar pel camí ral; es regula la pastura i la venda 
de mercaderies; i s’adverteix de la inseguretat de trànsit pel camí ral des del 
Presseguer al Carcoler (s’aconsella portar armes). 
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• Pere. El fill de Francesc i Guiomar es casà dues vegades i tingué fills 
d’ambos matrimonis (i de fora d’ells). El senyor del terme, Pere de Cruïles, 
com hem dit més amunt, i com feu el seu pare, fomentà la colonització dels 
masos rònecs per posar remei al seu abandonament i així recuperar les 
rendes, amb condicions atractives per a noves famílies de pagesos. Arrendà 
el casal de l’antic monestir de Santa Llúcia a Joan Bassa, vidrier, el 1573, 
abandonat des de 1460. Morí abans que sa Mare Guiomar (aquesta encara 
és viva el 1576). El 1573 havia fet testament nomenant hereva la seva filla 
Guiomar o Guialmar. 

• Guiomar o Guialmar, filla de Pere, neta de Guiomar i besnéta de Bernat-
Joan de Cruïlles. Guiomar o Guialmar de Cruilles (1564-1637), es casa el 
1576 amb Bernat Eimeric,i Codina i resideixen a Manresa. Els Eimeric era 
una rica família de Manresa, que ara passa a controlar el terme de Rajadell. 
Recordem que Monistrol de Rajadell i Vallformosa ja eren propietat dels  
Eimeric (també ho eren de Vallhonesta, quadra de Sant Vicenç de 
Castellet). Aquest matrimoni significà la unificació de les dues antigues 
jurisdiccions de Rajadell: d’una banda, el terme del Castell i Sant Iscle de 
Rajadell, i de l’altra, les quadres de Monistrol i Vallformosa, que acabaran 
constituint el municipi actual de Rajadell al segle XIX. No obstant, segueixen 
les friccions amb els sots-veguer de Manresa, es a dir, amb l’administració 
reial. Per un document de 1594 sabem que Bernat Eimeric es queixa als 
sotsveguer de que els seus drets jurisdiccionals a Rajadell han estat violats. 
El 1603 Bernat Eimeric planta un seguit de forques al terme, desafiant el 
sost-veguer (el senyor podia empresonar però no tenia capacitat legal de 
dictar penes de mort i el veguer si), forques que són immediatament 
desmuntades pel sots-veguer (Molins, 2020:23). Per un altre document de 
1606 sabem que Bernat Eimeric es queixa al veguer per un robatori. El 
1610 Guiomar, ja vídua, segueix pledejant amb el veguer ja que reclama la 
jurisdicció civil i criminal per jutjar la mort de dos homes. Tenim altres 
noticies de fets luctuosos, com robatoris i assassinats, que confirma una 
situació d’inseguretat (als anys 1581, 1583, 1603....) als camins del terme 
(com donava entendre el ban de1569, referit més amunt), en un context de 
tensió constant entre el veguer de Manresa i el senyor de Rajadell, per 
raons jurisdiccionals, 

• Pere. Casat amb Anna de Claret-Oluja, senyora de Claret (mor el 1651-52). 
En un document, es confirma els drets de jurisdicció criminal de Pere 
d’Eimeric i de Cruïlles “en los termes de Parròquies de Rajadell, Santamans 
(Sant Amanç) i quadra de Centelles y por los termes de Massana Subirana, 
Monistrol de Rajadell i Vallformosa”. Però aquesta unitat administrativa 
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segueix comportant plets amb el veguer de Manresa. El 1637, Pere, senyor 
de Rajadell, es queixa de l’escorcoll fet a Cal Carcoler (El Peric) pel sost-
veguer buscant uns lladres. D’altra banda, el 1638 el senyor convoca a 
batlle, jurats i poble a la plaça per requerir-los fer obres al castell ja que 
"com sta aquell amenassant ruyna y endarroc en los murs y  parts foranas 
de son edifici y així tenent necessitat de redificarse y repararsa...". Un 
testimoni de les obres de reparació del castell en aquest moment podria ser 
la data 1647 gravada en un dels finestrals. 

• Bernat. Fill dels dos anteriors (Pere i Anna). Casat amb Anna d’Argençola 
(1653), senyora d’Argençola. Fou general d’artilleria i marques d’Eimeric 
(1705). Devia fer poca estada al Castell. Fa testament el 1697, quan ja te 3 
filles casades i cap hereu.  

• L’hereva es la filla gran, Anna d’Eimeric i Cruïlles, casada amb Domingo 
(Domenico) Pignatelli i Baez de Bellosguardo, primer marques de Sant 
Vicenç. Anna hereta Rajadell, Monistrol, la Maçana, Sant Amanç, 
Vallformosa, i Vallhonesta, més la baronia d’Aiguafreda i el marquesat 
d’Eimeric (que controlarà, lògicament, el seu marit, Domingo Pignatelli). 

 

Els Pignatelli, darrers senyors del Castell (segle XVIII-XIX) 

Els Pignatelli relleven els Eimeric al segle XVIII com a senyors del terme de 
Rajadell (i de la resta de possessions). Els titulars foren els següents (Rafat, 
1987): 

• Domenico Pignatelli i Baez de Bellosguardo, primer marques de Sant 
Vicenç, casat amb Anna d’Eimeric i Cruïlles. Els Pignatelli eren una família. 
noble de militars, cardenals i prínceps. Domingo Pignatelli fou virrei de 
Navarra i de Galicia i capità general d’Extremadura. Aquest (que ni devia 
trepitjar el terme) governa Rajadell a través d’un procurador de Barcelona. 
Domenico mor el 1705 i la seva dona Anna el 1724. Hereta el terme el fill 
d’ambdós, Francesc. 

• Francesc Pignatelli. Fou Capità General de Saragossa. Es casa amb 
Frances-Anna Pinelli, princesa de Belmonte. Inicia l’arrendament de les 
seves terres a Rajadell, Monistrol de Rajadell, Vallformosa, i Vallhonesta, 
mitjançant contractes de 4 anys, normalment (tenim documentats els preus  
dels lloguers). Com veurem després, s’impulsa la parcel·lació i urbanització 
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dels terrenys al peu del castell, amb molt bones condicions, que originarà el 
nucli actual de Rajadell. Mor el 1765. 

• Antoni-Francesc Pignatelli, fill de l’anterior. És senyor de Rajadell (i de la 
resta de possessions), Princep de Belmonte i Marqués de Sant Vicenç i 
d’Argençola. Es casa amb Chiara Spinelli i viu a Nàpols. Els seus 
successors també.  

• L’hereu de l’anterior es Genaro Pignatelli, i la hereva d’aquest, la seva filla 
Francesca_Paulina, també princesa de Belmonte, morta el 1829 (és la 
darrera propietària de la família). S’havia casat amb amb Angel Granito, 
marqués de Castellafate, que a partir de 1895 (o 1897), quan la fil·loxera ja 
feia estralls, va vendre el castell, terres i drets sobre Rajadell, Monistrol de 
Rajadell, i Vallformosa, en diferents lots. Es el moment de la crisi de la 
fil·loxera, que suposà un fort terrabastall econòmic a Rajadell. El castell va 
ser adquirit pel farmacèutic d’Olot Francesc Pons i Genescà, casat amb 
Mercedes de Solsona. Es trobava en pèssimes condicions. Els nous 
propietaris  -la Família Pons-  van rehabilitar-lo com a segona residència. 
Els actuals propietaris del castell en són els hereus. 

Durant el període dels Pignatelli (segles XVIII-XIX), aquests van habitar molt 
poc al castell. Els nous propietaris prenien possessió a distància  mitjançant un 
notari i un procurador de Barcelona. El procurador recapta les rendes i  
administra el terme a partir dels jurats, batlle i síndic del poble que ell nomena. 
Cada vegada que es moria el senyor del terme, el seu hereu n'havia de prendre 
possessió. Llavors el procurador, davant de notari, reunia a la plaça del poble el 
batlle, els regidors, el síndic i els pagesos, i celebrava un ritual pel qual el batlle 
retia vassallatge al senyor a canvi de mantenir els privilegis i usos. Aquest 
protocol comportava seguir unes instruccions i uns passos per dur a terme el 
correcte traspàs del senyoriu del terme. Coneixem aquesta cerimònia per un 
document del 1796 (una de les ultimes celebrades), on s'esmenta al senyor 
Antonio Maria Pignatelli com a nou senyor, i que ens explica tot el procediment 
d'aquest ritual. En aquest cas concret, sabem que aquest nou senyor no va 
residir mai al Castell, ja que tenia la seva casa a Nàpols. Així doncs, el ritual el 
protagonitzava el seu representant i procurador de Barcelona, Segimon Molist. 
En primer lloc, tota la gent del terme es reunia a la plaça de l'església, que 
queda just a sota del castell. Un cop tothom fa acte de presència a la plaça, es 
porta a terme (per part del procurador) l'obertura i tancament de les portes del 
castell i, seguidament, pica tres cops a la porta de la masmorra del mateix 
castell. El tercer pas era, una vegada havent sortit de la masmorra, fer la jura 
dels particulars, procuradors i regidors d'ésser bons vassalls i pagar els delmes 
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i censos que els corresponguin. Acte seguit, com a senyal de la presa de 
possessió de la jurisdicció civil, el procurador es posa i es treu uns guants 
blancs. Després, el mateix procurador (sempre i en tots els passos, en nom del 
nou senyor) desembeina una espasa i amb ella fa tres vegades la senyal de la 
Santa Creu a l'aire com a símbol de la presa de la jurisdicció criminal. I amb 
aquest pas final, es donava per acabada la cerimònia de la presa de possessió 
de l'hereu del Castell de Rajadell (Gasulla, 2016. Blog Descobreix Rajadell i 
Rafat, 1983 i 1993:352-353)).  

Amb la fi del règim senyorial, els Pignatelli perden els drets jurisdiccionals del 
terme i nomes conserven els bens particulars.  

 

Rajadell en època contemporània (segles XVIII, XIX i XX) 

La situació de crisi i estancament econòmic que te lloc durant la segona meitat  
del segle XVII i primera meitat del segle XVIII queda enrere i dona pas a un 
període de prosperitat i creixement a partir de mitjans del segle XVIII i al llarg 
del segle XIX, gràcies, principalment, al desenvolupament de la vitivinicultura. 
Al 1890 es constata documentalment una producció de vi important, però 
precisament en aquesta dècada arriba la fil·loxera i s’inicia un nou període de 
recessió. Potser per això els Pignatelli es venen el castell i les terres (a partir de 
1895) 

A la 2a meitat del segle XVIII, el senyor del terme (els Pignatelli, prínceps de 
Belmonte) impulsa un nova política de colonització fomentant un nucli de 
població al peu o era del castell i al voltant de l’església parroquial de Sant Iscle 
i Santa Victòria, entre els torrents de l’Enfitat i el Daurell. Per tal de rendibilitzar 
les terres i d’intensificar el conreu de la vinya, el Castell promou la instal·lació 
de noves famílies a les seves terres de llevant del mateix castell, adjudicant a 
aquelles una parcel.la d'uns 60 per 40 pams de la seva propietat ("para edificar 
casa") i una altre més petita per fer-hi un hort, a la riera o a un torrent, i tot a 
canvi d’un mòdic cens, gairebé simbòlic. Aquest model de colonització no és 
exactament una venda, sinó el que s’anomena establiment. L’adquirent paga 
un preu fix d’entrada i després un cens a perpetuïtat. En total, es van establir 
una trentena de solars edificables, que donà lloc al nucli urbà antic (el Veïnat, 
com el denomina Molins). 

Fins llavors, al turó només hi havia el castell i l’església, i des del segle XVI hi 
havia una plaça (segurament l'actual plaça Major), davant de l'església, on era 
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costum que es reunís una mena de consell convocat pel batlle i format pels 
jurats i la gent del poble. L'assemblea tractava els afers generals i assistia a les 
cerimònies de presa de possessió del senyor del terme. En aquest sector, però, 
coneixem dues cases que ja existien a la primera meitat del segle XVIII al  
costat de l’arcada de la plaça de l’església, d’acord amb les dates que tenen 
inscrites a les llindes. Es tracta de cal Sastre de Baix (1713) i Cal Sord. (1728). 
Altres famílies vivien de lloguer al mateix castell. 

Les mesures per impulsar la ocupació del pujol on es situa el castell van tenir 
un efecte escàs en un primer moment (comptem només tres llindes amb data 
de finals del segle XVIII) i s’atura a principis del XIX (amb la guerra del 
Francès), però es dispara a partir de mitjans del segle XIX, quan arriben 
artesans i rabassaires, i amb el desenvolupament intensiu de la vinya. El 1857 
arriben 12 noves famílies. Coneixem els noms dels compradors de 1857: 
pagesos, dos ferrers, dos paletes, un rajoler, un traginer... En aquest moment, 
a mitjan segle XIX, l'activitat constructiva es revifa, sobretot entre 1857 i 1881. 
De 1852 a 1857 es passa de 12 a unes 30 cases. Al 1857 es té notícia de 9 
cases noves (els propietaris són dos pagesos, dos fusters, dos paletes, un 
traginer, un ferrer i un rajoler). En els anys 1876 a 1881 (els anys precedents a 
la fil·loxera) té lloc el període constructiu més intens. El 1880 comptem 22 
noves cases. Els oficis dels propietaris eren: pagesos (10), ferrers (3), 
propietaris (2), un botiguer, un estanquer, un traginer, un fuster, un sastre i un 
resident d'ofici desconegut. Molts dels nou vinguts treballaran, però, les terres 
dels pagesos propietaris de les masies. Aquest model va donar forma de poble 
a l’actual nucli de Rajadell, que neix en aquest moment. 

Les cases del nucli antic són d’arquitectura popular i unifamiliars. Són 
abundants els balcons i galeries tant davant com darrera les cases. El més 
interessant d’aquestes construccions és a la part posterior, ja que formen una 
espècie de muralla arquitectònica natural. Tot i que a primera vista no 
s’aprecia, els habitatges tenen una alçada total d’entre 3 i 4 plantes, ja que 
afegeixen nivells de soterrani que solen sostenir l’estructura amb volta de 
pedra. Antigament, aquestes plantes inferiors s’utilitzaven com a estables o 
corrals, i algunes, com als masos, també hi tenien tines. Quasi totes les cases 
són originàries del segle XIX i exteriorment conserven l’aspecte tradicional. 

A finals del segle XIX, per tant, l'estructura bàsica del nucli urbà de Rajadell 
queda pràcticament fixada. Des de llavors, no ha canviat gaire ja que el trobar-
se el poble al cap d’un turó no hi ha massa lloc més per créixer.  
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El 1813, amb l'establiment dels ajuntaments constitucionals i l'abolició dels 
drets senyorials, s'integren en el municipi de Rajadell (afegint-se a l’antic terme 
del Casell de Rajadell) Monistrol (ja unificat amb Rajadell des de 1576) i Sant 
Salvador de Vallformosa. 

Coneixem poc de les guerres del període a Rajadell. Desconeixem del tot el 
succeït a la de successió (1705-1714). Coneixem alguns detalls de la del 
francès (1808-1814) i molt poc de les carlinades (segle XIX), però tenim indicis 
de que les capelles i algunes masies foren assaltades i malmeses. El camí ral 
era lloc de pas obligat dels exèrcits.  

El 30 de març de 1811 una columna d’uns vuit mil soldats del general francès 
Macdonald va sortir de Calaf i es va dirigir a Manresa, seguint el camí ral i la 
riera de Rajadell. Durant el trànsit, els soldats van fer tant de mal com van 
poder, robant i cremant cases d’Aguilar, Rajadell i Monistrolet, i si no van matar 

gaires paisans va ser perquè tothom havia fugit. Van saquejar Manresa i van 
incendiar 713 cases (Molins, 2020). 

Segons el llibre d’òbits de Monistrolet (1793-1856) de l’arxiu Parroquial (Gasol i 
Guerrero,1994: 144-145), un home jove fou afusellat per les tropes franceses 
del general McDonald quan anaven pel Camí Ral de la Segarra a Manresa (10-
9-1810). Les tropes van cremar algunes cases i una dona gran, vídua, morí 
cremada o asfixiada. També van destrossar els altars i ornaments de l'església 
i rectoria de Santa Maria de Monistrolet. D’altra banda, els francesos mataren 
un altre xicot, l'any següent. Potser és el mateix que s’enterra el 1811, un home 
afusellat pels francesos. El 1812, moren dos homes més pels incendis i 
saquejos perpetrats pels francesos en el camí de la Segarra a Manresa (Rafat, 
1993:185). 

Valentí Viladés Canals, l’amo de la casa del nucli vell Can Sastre Gros, va ser 
primer ferit (el 1824) i després assassinat (1834) per raons polítiques. Hem de 
concloure que Miralles era Isabelí. El 1824, els seus agressors Sebastià 
Junyent, Isidre Morros i Miquel Montserrat, van ser empresonats. El 1834 fou 
mort per “una partida de sublevats”. Va ser acusat del crim Pere Sagristà, l’amo 
de la Gabriela de Fals i cap de la facció carlina de la zona. Gabriela va fugir a 
l’estranger i en el judici en rebel·lia va ser condemnat a indemnitzar als hereus 
de Viladés (que no van cobrar per que l’agressor estava embargat i arruïnat). El 
1851 els Viladés van perdonar els agressors. Un altre membre de la família 
Josep Viladés, l’amo del mas Viladés, va ser detingut el 1840, junt amb l’amo 
del Dalmau, pel capità general. Jaume Viladés, fill del Valentí, de Cal Sastre 
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Gros, es va oferir com a fiador i a custodiar els presos. El fet d’exercir la seva 
influència a favor dels parents represaliats pel Govern ens confirma que els de 
cal Sastre Gros eren del bàndol polític dels isabelins (Molis, 2020:88-89). 

El 1835 un traginer resultà mort per les tropes carlines i el 1836, un altre home 
fou afusellat pels carlistes, per desertor. Segons el llibre d’òbits de Monistrolet 
(1793-1856) de l’arxiu Parroquial (Gasol i Guerrero,1994: 144-145), van morir 
tres homes en contesa bèl·lica a la primera carlinada, entre el 4 d'agost de 
1835 i el 29 de novembre de 1839. Sabem que a la diada de Corpus de 1875 hi 
va haver un tiroteig entre els carlins i les tropes del Govern dins de Rajadell. A 
l’alta major de la parròquia s’hi veien encara les senyals de les bales que hi van 
entrar durant la celebració de l’ofici (Gomis, 1916) (per tant, s’hi veien a 
principis de segle; l’altar fou destruït durant la Guerra del 1936-39). També 
tenim notícia d’un tren fet descarrilar pels carlins. Tot el poble va anar a cercar 
el sucre candi que carregava un dels vagons (Rafat, 1993:185 i 188). Segons 
notícies orals, algunes cases foren cremades durant les carlinades, sobretot a 
Monistrol, com Ca l’Alegre. Una de les últimes insurreccions carlines te com a 
escenari Rajadell. El 1906 la guàrdia civil deté al Mas Forn de Rajadell una 
partida liderada pel General Moore, segons la premsa local (La Actualidad).  

Al terme de Rajadell existeixen, prop de Can Quius, les restes d’un possible 
fortí militar que podrà correspondre a les guerres carlines (més aviat seria un 
campament isabelí) (fitxa 376). Per noticies documentals, sabem que n’hi havia 
un a Fonollosa (que podria ser aquest). 

Quan es va adaptar la rectoria com a museu-pinacoteca, van aparèixer, 
amagades en el forat d’una paret, unes quantes monedes de coure 
embolicades amb un paper. Era l’esborrany de l’informe fet el 1838 pel rector 
sobre els possibles candidats a regidors municipals. 

El període d’estancament econòmic i de poblament es manté, després de la 
Guerra de successió, durant la primera meitat del segle XVIII. A partir de 
mitjans del segle XVIII la situació millora, les superfícies conreades augmenten 
i la població s’estabilitza. Durant el segle XVIII el poblament segueix en xifres 
baixes. Partim de les 32 famílies documentades el 1700. Un document de 1715  
-que reporta 18 famílies entre Rajadell i Sant Amanç- dona informació detallada 
sobre la producció agrícola. En destaca el gra i l’oli, però el vi és encara escàs. 
La ramaderia ha minvat. El terme segueix sent exclusivament agrícola i 
disseminat. Només hi ha masos i el castell: cap fabrica, cap convent, cap 
hospital, cap confraria gremial, sense artesans, ni metge, ni mestre ...Tot son 
pagesos o jornalers. Alguns fan de regidors del terme, per torns, i sense sou. El 
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document aporta també xifres de naixements i defuncions entre 1710-15, que 
es mantenen estables. El cens de 1718-19 registra 118 persones i 32 cases (23 
a Rajadell, 6 a Monistrolet amb 36 habitants i 3 a Vallformosa amb 19 
habitants). Al 1745 es censen 32 pagesos i un moliner. Al cens de 1785 les 
xifres són similars. Al 1787 el cens (el de Floridablanca) es de 283 habitants: 
160 a Rajadell, 105 a Monistrolet, i 22 a Vallformosa. El cadastre de 1786 
marca 7 cases a Monistrolet. 

Gasol i Guerrero (1994) estudien a fons la població de Monistrolet, des del punt 
de vista sociosanitari, en aquest moment (a finals del segle XVII i primera 
meitat del segle XIX), a partir d’un llibre d’òbits de Monistrolet (1793-1856), amb 
un total de 214 defuncions (115 homes i 99 dones). Una de les conclusions era 
que la mortalitat era molt forta en la primera infantesa (albats –perinatals- i 
infants entre 0-7 anys: el 43%), mentre que era poc important entre els adults, 
pujant per damunt dels 60 anys. Els que aconseguien superar els set anys 
d'edat, tenien moltes possibilitats d'arribar a vells. La mortalitat es també 
superior entre els homes que entre les dones. Les expectatives de vida de la 
població de Monistrol de Rajadell era de 32.61 anys per als homes, i de 26.63 
anys per a les dones. Curiosament, sembla que el còlera de 1854, no afectà 
Monistrolet (només una defunció, un paleta de Manresa) però a Manresa 
provocà 1.100 morts. En l’esmentat llibre d’òbits de Monistrolet (1793-1856), hi 
consten un total de 10 morts violentes (les citades 3 de la guerra del francès, 
les citades 3 de la primera carlinada i 3 delinqüents abatuts per armes de foc, 
un per un guardavinyes i un altre pel sometent. Les morts per accident són 7:4 
infants i 3 adults, la majoria ofegats  (Gasol i Guerrero,1994: 144-145). 

No es fins el segle XIX que es constata un llarg període de prosperitat i 
creixement. El 1860 Rajadell (tot el terme) registra la xifra més alta d'habitants 
de tota la seva historia: 967. La demografia es mantingué més o menys fins el 
1930 (803 habitants). Des de llavors el poble ha patit un despoblament 
important, degut a la manca d'indústria. 

Tot i que existia a Rajadell una activitat preindustrial anterior (recordem que 
teníem noticies d’un molí fariner al Peric -el Carcoler- al segle XIII i un altre sota 
el castell al segle XVI), no és fins el segle XVIII i sobretot a la primera meitat del 
segle XIX que, aprofitant la força de l’aigua de les rieres, es construeixen 
importants molins de farina i d’oli a Rajadell. Un es basteix el 1794 prop de can 
Viladés, a Sant Amanç. I la resta, al Barri dels Molins.  

Els molins es dedicaven a la molta del blat i l’ordi que portaven els pagesos. 
Amb l’arribada de  l’electricitat, alguns molins passen a funcionar elèctricament. 
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A la zona dels Molins hi havia dos molins de gra (Molins de Baix i de Dalt), un 
d’ells (Molí de Baix) amb ferreria (per això també es deia Cal Ferrer). També 
portaven les olives als molins d’oli.  

Al barri dels Molins, els molins, una ferreria i les poc importants fassines o 
fabriques d’aiguardent prenen volada a partir de 1859 (amb l’arribada del 
Ferrocarril i la urbanització dels barris de l’Estació i dels Molins) i novament a 
partir de 1923 (amb l’arribada de l’electrificació). D’aquesta manera s’implanta a 
Rajadell una molt modesta activitat industrial. 

Quan a l’entorn de 1859 arriba a Rajadell el ferrocarril Manresa-Lleida-
Saragossa i s’hi construeix una estació, el sistema tradicional vigent fons 
aleshores, exclusivament agropecuari, es veu alterat. Es crea una nova 
barriada al voltant de l’Estació, que es desenvolupà a finals del segle XIX i a 
començaments del segle XX. A partir de 1923, quan arriba l’electricitat (i 
l’enllumenat públic) al poble de la ma de Francesc Selga, l’activitat industrial es 
dispara, amb petites industries als Molins i a l’Estació: una fàbrica tèxtil (que 
durà fins a la guerra civil), una de pastes de sopa i una fassina als Molins, i una 
fàbrica de Galetes (que va durar fins 1966), una fàbrica de gasoses, una de 
gènere de punt i una serradora de fusta, a l’Estació. 

La principal activitat econòmica de Rajadell a la segona meitat del segle XIX 
fou la vitivinicultura. Aprofitant l’alta demanda fora de les nostres fronteres (i 
sobretot quan la fil·loxera va arrasar les vinyes franceses), tot el país es va 
abocar a la vinya. El Senyor de Rajadell ho havia afavorit. Els amos dels masos 
arrendaven les terres a pagesos sense patrimoni, com a parcers, per tal de 
convertir boscos i terres ermes en vinyes, i els hi venien un tros per fer-se la 
casa. Aquest és l’origen de moltes de les cases de pagès de Rajadell, del segle 
XIX, que tenien horts i coberts, però no tines, cases que cal diferenciar dels 
masos i masoveries. A Rajadell i a tot el Bages es va aprofitar cada racó per 
plantar ceps: les planes i els vessants muntanyosos, que eren terrassats. Les 
nombroses tines dels masos i les nombroses barraques de vinya en son 
testimoni. La producció es va disparar, orientada a l’exportació (el ferrocarril, a 
partir de 1859 hi va ajudar). El 1890 hi havia 900 ha. de vinya i una producció 
de 16.000 hectolitres (Rafat, 1990 i 1993:267). Gran part de la collita anava a 
França. Segons notícies orals, a Rajadell ho comprava tot un tal Tristany, que 
pagava amb or (Piñero, PEP, 1993). Com hem dit, els pagesos propietaris 
contractaven jornalers, rabassaires i parcers. Aquests darrers havien de 
premsar el seu vi a les tines de l’amo, que eren construccions independents a 
l’entorn del mas, allargades, amb diverses tines (normalment 7 o 8), i que 
estaven assignades als parcers. Normalment, l’amo tenia les seves tines 
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adossades al mas. Els propietaris obligaven als parcers a fer-se les seves tines 
al mas; no les podien fer a casa seva. D’aquesta manera controlaven les 
collites, encara que al parcer li podia ser un desavantage si tenia que 
transportar la verema a casa de l’amo quan a lo millor tenia més aprop casa 
seva (Ajuntament, 2014). 

Al mas de cal Dalmau fins i tot s'intentà una experiència de colònia rural amb 
parcers dedicats al conreu de la vinya. La colònia intentava transportar el model 
fabril al món rural, amb l’aixecament d’un casal que havia de servir d'habitatge 
col·lectiu per als parcers. 

La arribada de la fil·loxera al Bages, a partir de 1890, va suposar un greu 
daltabaix econòmic. Alguns masos s’arruïnen (com Braquets) i canvien de 
propietari i part de les terres s’abandonen. 

Durant la primera meitat del segle XX, part de les terres  -les més fàcils de 
treballar- es tornen a dedicar a la vinya, amb els nous empelts de ceps 
americans. A principis del segle XX, la destinació de bona part de la brisa era 
Bordeus, on tenia les instal·lacions un tal Voldu. Per això aquest comerciant va 
construir un magatzem darrera l’estació del ferrocarril. Més endavant, la collita 
era comprada per Josep Serra (de l’Estació), que la venia principalment a Magí 
Baqués, de Cerdanyola (Piñero, PEP, 1993). Aquesta revifalla de la viticultura, 
especialment notable durant la guerra de 1914-1918, fou important, però 
l’activitat vitivinícola va decreixent paulatinament, i esdevé testimonial a partir 
dels anys 60. Altres trossos es segueixen dedicant al cereal, als llegums i a les 
oliveres, i a partir de 1920, als ametllers. La resta de terres van quedar ermes, 
sense conrear, i es convertiren en boscos (que es van cremar al gran incendi 
de 1980). Es manté la ramaderia. El cereal va guanyant espai al llarg del segle.  

A la dècada de 1910 els pagesos s’agrupen i als anys 1922-23 aixequen un 
molí d’oli (l’actual de la Cooperativa), per produir l’oli de tota la contrada. Amb 
el franquisme, es heretada per la Hermandad Sindical i la cambra agrària. Però 
al 1956 una forta glaçada mata les oliveres del terme. Tot i això, el moli segueix 
funcionant en l’actualitat.  

En els anys 30 té lloc el moment àlgid de la pugna entre propietaris i parcers 
(conflicte dels rabassaires)..  

No va haver-hi grans trasbalsos a Rajadell durant la Guerra civil (1936-1939). 
No van haver assassinats. Un signe de certa tranquil·litat es constata pel fet de 
que el rector es va amagar al poble i no l’anessin a buscar. Vivia a un pis de la 
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plaça i tothom ho sabia. Això si, patrulles d’incontrolats, vinguts principalment 
de fora, malmeteren el patrimoni eclesiàstic. El gran retaule barroc de l’Església 
parroquial, obra de Joan Grau, dedicat a sant Iscle i a Santa Victòria, es va 
cremar parcialment al principi de la guerra, i fou desmuntat. D’altra banda, es 
va amagar la imatge de la Mare de Deu al paller de can Ferrer, i per això es va 
salvar. Altres capelles, com la de Sant Amanç i la de Monistrolet, també foren 
saquejades. Els partits d’esquerres es van repartir el consistori el juliol del 36, 
inclosa la Unió de Rabassaires. L’ajuntament confisca la rectoria per fer-ne la 
seu. El castell fou col·lectivitzat, i va ser seu del comitè revolucionari. Dues 
dones van estar empresonades pel Comitè Revolucionari al castell, durant la 
Guerra Civil. Eren dues propietàries, una era la de can Miralles. Van estar 
confinades al lloc que es coneix com a “la presó de dones”, al costat de la sala 
d’armes. Van haver-hi confiscacions. El comitè també va confiscar La Sala 
(Casino la Unión) el 1936, però poc després va retornar les claus a la Comissió 
del Casino. El Mas Dalmau allotjà uns setanta refugiats procedents d'Andalusia, 
i durant un temps també acollí capellans i bisbes com a presoners. D’altra 
banda, van anar pocs voluntaris al front. Per evitar-ho, molts homes 
s’amagaven al bosc, si mes no de dia. Alguns tornaven a casa de nit. Els que 
van anar al front foren els reclutats per lleva. Hi havia racionament (el pa a la 
botiga de l’Estació). A la retirada, molts soldats, fugint dels vencedors, 
passaven pels masos demanant menjar. Es diu que a can Parcerisses, a la 
retirada, mentre els soldats republicans sortien per una porta els perseguidors 
entraven per l’altre. 

La postguerra va significar per Rajadell pobresa, despoblament, racionament i 
estraperlo, però no es passà gana: a les masies i a les cases de pagès hi havia 
aliments. No hi havia feina i molts rajadellencs van emigrar a Manresa i a altres 
ciutats, sobretot als anys 60. Rajadell viu un nou despoblament. La població 
passa de 803 habitants (1930) a 375 (1975). Al camp hi calen menys braços: 
es mecanitza el sector del cereal. Es manté la ramaderia i recula 
progressivament la vinya i l’olivera. Sense parcers no es poden mantenir 
aquests conreus. D’altra banda, les comunicacions per carretera eren molt 
dolentes. 

Al terme es coneixen alguns episodis de presència de maquis i d’enfrontaments 
entre aquests i la Guàrdia Civil. Aquest cos (que tenia caserna al poble), i el 
sometent els perseguia. Els guerrillers s’amagaven a les barraques de vinya i 
demanaven menjar als masos. Un tren exprés a Galícia es va haver d’aturar a 
Rajadell per uns pals entravessats a la via, dins del Túnel Gran. El 2 d’agost de 
1963 una acció de sabotatge del maquis Ramon Vila Capdevila “Caracremada” 
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feia esclatar a Rajadell tres torres d’electricitat. El 7 d’agost la Guardia Civil 
abatia a trets Caracremada al mas La Creu del Perelló, a  Castellnou de Bages 

A Rajadell hi havia escola: un “estudi municipal i un altre estudi” segons el 
Carreras Candi (Gomis, 1916). Hem localitzat un programa de la festa del 
segon aniversari (1919) de l’escola de noies de Rajadell dirigida per la 
professora Lluïsa Forn i Prat (fundada, per tant, el 1918). L’escola de nenes 
s’estava a Cal Pelut, una casa ubicada al final del carrer major i a l’inici del 
carrer del Pla. L’ajuntament havia llogat la casa al seu propietari, Quirino Vila-
Massana, que l’havia adquirit el 1918. Anys abans, el 1892, el Quirino també 
havia adquirit Cal Mingo, una casa del carrer Major, i la va oferir a l’ajuntament 
com a seu consistorial, jutjat i escoles. El 1982 l’ajuntament arrenda la casa al 
Massana. Al nivell més baix de la casa, hi havien els estudis, amb la porta al 
carreró posterior que dona al torrent del Daurell. El pati de l'escola era la plaça 
de l'Era. A sobre, hi havia l’ajuntament, amb entrada a nivell del carrer Major, i 
al pis superior la casa del mestre. L’escola es van mantenir a Cal Mingo fins 
1942: en aquesta data l’estudi dels nens es trasllada a can Pelut, al carrer del 
Pla, 4, on hi havia el de nenes. A partir d’aquest moment, cal Pelut acollia nens 
i nenes (per separat) de 6 a 14 anys, amb 40 alumnes com a màxim de totes 
les edats. L’edifici tenia espais i accessos separats per a nois (carrer del Pla) i 
noies (carrer Major), però per dins l’espai estava separat només per un fi envà. 
Al voltant de l’any 1960 es construeix la nova escola als Molins i les cases dels 
mestres (Ajuntament de Rajadell, 2017). Al poble recorden mestres com el 
professor Marcos, la senyoreta Josefina (casada amb Sebastian) i com no el 
Mestre Ramon Planes, mallorquí, que té un carrer dedicat al Nucli Antic. Les 
escoles van tancar cap el 1994 (els darrers 4 anys la mestra fou Carme López). 

 

Com ja hem dit més amunt, durant la postguerra, el poblament segueix baixant. 
Lluny dels rècords de 1860 (967 habitants) i de 1930 (803 habitants), ens 
situem en xifres que van dels 692 de 1940 als 253 de 1981 (la xifra més baixa), 
passant pels 653 de 1950, els 618 de 1960, els 534 de 1970. A partir de 1981 
el número d’habitants torna a pujar fins al punt que en 30 anys s’ha multiplicat 
per dos (548 el 2019). 

La causa d’aquest creixement és la conversió de Rajadell en un poble 
d'estiueig i de segona residència. La millora de les comunicacions terrestres i la 
posterior construcció de la C-25 (inaugurada el 1997) hi ha contribuït. A partir 
dels anys 70 del segle XX, els masos i cases de pagès abandonats són 
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adquirits per gent de ciutat i habilitades com a segones residències de cap de 
setmana i d’estiu, o be són rehabilitades pels propietaris ancestrals.  

Passa el mateix al nucli antic, que també és rehabilita i adopta una nova 
imatge. Les cases són remodelades potenciant l’aspecte tradicional, prioritzant 
la pedra vista. Aquesta remodelació del nucli té l’origen en una imposició de 
l’ajuntament (quan fou alcalde Josep Selga) als anys 60, abans de la irrupció 
de les segones residències. L’alcalde va ser persuadit pel rector del poble, 
mossèn Lluís Solernou per que adoptés una normativa sobre l’acabat de les 
façanes de les cases antigues, que havien de ser de pedra vista. Es va obligar 
als veïns a eliminar les llenyeres, corts i corrals d’animals del poble, així com 
els arrebossats de les façanes a favor de la pedra vista, per tal d'aconseguir un 
aire més "rústic" al nucli antic. L’objectiu es va assolir però el resultat és 
controvertit. La pedra vista va convertir Rajadell en un poble bonic, 
estèticament parlant, de pessebre. Però no sempre les reformes es vam 
emprendre amb sensibilitat patrimonial i històrica D’altra banda, aquestes 
mesures van provocar encara més el despoblament del nucli antic. Moltes 
cases es van abandonar. Posteriorment s’anaren recuperant gradualment com 
a segones residències. En l'actualitat, són poques les cases del nucli de 
Rajadell que són de residencia fixa. El castell segueix presidint el nucli, però a 
l’estar pràcticament deshabitat, ha romangut desconegut i d’esquenes al poble.  

A partir dels anys 60 i 70 del segle XX un grup de forasters procedents de 
diferents ciutats metropolitanes van colonitzar Can Servitge, a l’antiga quadra 
de Vallformosa, adquirint les parcel·les de l’antic mas i convertint el lloc en una 
urbanització que al 2014 comptava amb 110 habitants.  

Hem d’acabar l’apartat històric de Rajadell fent referència a un tràgic 
esdeveniment ocorregut el 1980, el pitjor des de la rierada del 6 d’octubre de 
1919. L’11 d’octubre de 1980 va tenir lloc un enorme Incendi forestal que va 
arrasar 5450 Ha. dels municipis d’Aguilar, Castellfollit i Rajadell. Es van 
registrar dos morts, dos nois de 15 anys de Barcelona. El foc i el fum es va 
escampar molt ràpidament per culpa del vent i la població de Rajadell es va 
evacuar. El paisatge de Rajadell (el sud, sobretot) va quedar assolat, però 
actualment el bosc del terme s’ha recuperat notablement. 

4.2. Introducció toponímica. L’escut municipal  

Fins fa poc existien 4 hipòtesis sobre l’origen del nom del poble, Rajadell: 
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• Que derivi del mot raig, que significa “curs de l’aigua” 

• Que derivi de “radiare” , és a dir, “resplendir”.  

• Que tingui arrels àrabs, amb el significat “camp de blat” (el nom àrab “ragat” 
més el sufix romànic “ell”). 

• Que derivi de “Rivo d’Agello”, és a dir, Riu d’Agell (que fa referència a la 
Riera de Rajadell), i que d’aqui passés a Rajadell.  

 

 

Escut oficial de Rajadell 

 

La documentació medieval demostra que Rajadell prové del topònim Rivo 
d’Agello,, és a dir, riu d’Agell (si Agell és un topònim) o riu petit (si considerem 
el significat llatí d’agellus, camp petit). El primer document que el cita es del 
segle X. En època medieval,  el castell està citat com a Rigadel (1063) i 
Regedel (1113). En la majoria de la documentació moderna (i l’epigrafia 
d’algunes cases), consta com a Regadel. Curiosament, alguns veïns pronunciïn 
“Ragidell”. 

Val a dir, però, que l’escut tradicional de Rajadell, amb els raigs solars, 
derivava de la tesi de l’origen radiare. De fet l’escut més antic del poble ja tenia 
un sol resplendent al mig. 

La resta dels topònims del terme fan referència a llocs geogràfics (Vallformosa, 
Valldòria, Riavall, El Muntalar, Collbaix), a les advocacions de les esglésies 
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(Sant Amanç), a antigues activitats econòmiques (El Forn, Els Molins) o als 
cognoms de les famílies propietàries dels masos (Centelles, Cirera, Massana, 
L’Oliver, Miralles, el Perich, Dalmau, Parcerisses, Torra,...). Alguns d’aquests 
són de procedència occitana (immigrants occitans que al segle XVI es casen 
amb pubilles locals) (Junyent, Braquet, Daurell...) 

El topònim Monistrol o Monistrolet està molt estès a Catalunya. Deriva del nom 
llatí monasteriolum., diminutiu de monestir, tot i que no n’hi havia cap al nostre 
terme de Monistrolet. Pero Piñero (PEP 1993) suggereix que el topònim podria 
indicar la possible presència d’un important establiment romà, paleocristià o 
visigòtic. 
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5.-  PROTECCIÓ DEL PATRIMONI  
 

5.1. El projecte del PEP de 1993 

El 1993 l’ajuntament de Rajadell va encarregar la redacció del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Paisatgístic de Rajadell a Jordi 
Piñero i Jaume Perarnau (que hem anat citant com Piñero PEP1993). El 
document, com a Pla Urbanístic, no es va aprovar mai, però el treball va 
comportar un recull de documentació i de camp sobre la història i el patrimoni 
principalment immoble del terme realment notables, fins el punt que ha 
constituït el punt de partida del present mapa. 

El treball constava d’una memòria, amb estudis complementaris sobre el marc 
natural, la història, i el patrimoni de Rajadell, bibliografia, la corresponent 
normativa del Pla Especial de protecció, i propostes de gestió. El numero de 
fitxes era de 149. Apart, hi havia l’annex de fotografies, de gran qualitat. 

Les fitxes estaven classificades de la següent manera: 

 

P- Arquitectura Pública o Semi-Pública  3 fitxes (Castell. Casino. Estació) (P1-3) 

R- Arquitectura Religiosa   12 fitxes (esglésies i capelles) (R1-12) 

U - Arquitectura Residencial Urbana  1 fitxa (Rectoria de R.) (U1) 

RU- Arquitectura Rural     82 fitxes (Masos i cases aïllades) (RU1-82) 

C - Conjunts Urbans     5 fitxes (Nucli i barris) (C1-5) 

E- Elements Diversos     7 fitxes (oratoris, fonts, pous, fites... ) (E1-7) 

I- Arqueologia Industrial    20 fitxes (forns, molins, sínies, naus...) (I 1-20) 

AR - Patrimoni Arqueològic    7 fitxes (jaciments arqueològics) (AR 1-7) 

M- Patrimoni Moble     4 fitxes (col·leccions i objectes) (M 1-4) 

D- Patrimoni Documental    2 fitxes (arxiu municipal i parroquial) (D 1-2) 
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CA- Camins      2 fitxes (xarxa de camins i camí ral) (CA-1-2) 

N- Patrimoni Natural     4 fitxes (xarxa hidrogràfica, fonts, balma (N 1-4)  

 

De les 149 fitxes, les hem replicat al mapa quasi totes, excepte els elements 
que han desaparegut (com la fàbrica de galetes de l’Estació o el Lledoner de 
l’Estació) i les fitxes que al PEP 1993 eren “col.lectives”, i que nosaltres hem 
d’individualitzar i desglossar en alguns cassos (traçat de la via fèrria, xarxa de 
camins, xarxa hidrogràfica, fonts, fites de terme, i barraques i construccions en 
pedra seca). També hem desglossat algunes fitxes del PEP 1993 en 2 (la de 
barraques, en unes 160). 

 

5.2. El POUM. El Catàleg de bens protegits i el Catàleg de 
Masies. 2014 

 L’ajuntament compta amb un Pla d'ordenació urbanística municipal iniciat el 
2009, redactat inicialment el 2010 (aprovació inicial), amb un text refós redactat 
el 2014 i aprovat definitivament el 2015. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureD
ocument&codintExp=248407&fromPage=load 

El document costa de les corresponents memòries (descriptiva, social, 
ambiental...), el programa d’actuació urbanística i avaluació econòmica, la 
normativa, els plànols, l’estructura del territori, la classificació i qualificació del 
sòl, les xarxes de serveis, l’estudi de mobilitat,... així com el planejament vigent 
i les normes subsidiàries i planejament derivat. 

El POUM, com a documents preceptius, inclou dos de gran interès pel nostre 
Mapa, que també citem amb la data 2014: el Catàleg de béns protegits i el 
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació.  

La redacció del POUM, inclosos els dos catàlegs, fou a càrrec de l’estudi Pere 
Serra Arquitectura, amb un equip redactor compost pels arquitectes Enric 
Martínez i Vallmitjana, Salvador Matas i Dalmases i Pere Serra de 
Castellarnau. No hi consta cap historiador. En el Catàleg de masies hi participà 
també la Universitat de Vic. Cap dels dos catàlegs van consultar i incorporar la 
informació i documentació acumulada pel PEP 1993. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=248407&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=248407&fromPage=load
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El Catàleg de béns protegits inclou 67 fitxes: 58 immobles i 9 arbres. Dels 58 
edificis, 1 està Protegit com a BCIN (Be Cultural d’Interès Nacional), 18 estan 
protegits com a BCIL (Be Cultural d’Interès Local), 1 com a BPU (Protecció 
Urbanística), 2 com a jaciments arqueològics, i 36 com a AEA (Àrea 
d’Expectativa Arqueològica).  

El BCIN és el Castell, que ho és a l’estar inclòs al decret de Castells de 1949, 
que protegeix tots els castells d’Espanya com a monuments històrics.  

Val dir que al Mapa també hi ha alguns altres BCIN, tot i que mobles, 
procedents de Rajadell, com es la documentació de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó o les col·leccions que custodien alguns museus declarats BCIN d’acord 
amb el decret de museus de 1962 (Vic i Manresa). En canvi, no hi ha cap creu 
de terme i cap escut heràldic de pedra que puguin ser considerats BCIN a rel 
del decret de 1963. 

El catàleg protegeix com a BCIL (la segona categoria de protecció, després 
dels BCIN) un total de 18 elements, que són les diverses esglésies i capelles i 
els masos més importants. 

• Església de Sant Iscle i Santa Victoria 

• Església de Santa Llúcia de Rajadell o del Mas del Forn 

• Església de Sant Simeó de Centelles 

• Església de Sant Amanç de Rajadell  

• Capella de Sant Salvador de Valldòria 

• Capella de Santa Magdalena (Ca l'Oliver) 

• Capella de Sant Miquel de Cirera 

• Santa Maria de Monistrolet 

• Rectoria de Monistrolet 

• Sant Salvador de Vallformosa (can Servitge) 

• Mas de Sant Amanç de Viladés  
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• Mas El Perich 

• Mas El Forn de Santa Llúcia   

• Can Miralles 

• Can Massana 

• La Noguera - Can Gallifa (que inclouria la casa, la capella i el Molí) 

• Can Torres-Aimerich (es una casa urbana,dins el Nucli Vell de Rajadell) 

• Vil·la romana de Sant Amanç  (és un jaciment arqueològic). 

D’altra banda, el Catàleg també protegeix com a BPU un sol element, que és 
tot el nucli antic de Rajadell (val a dir que no queden clars els límits). 

Com a jaciments arqueològics pròpiament dits, només inclou dos jaciments 
romans, dels que no es coneixen estructures, sinó nomes troballes ceràmiques 
en superfície (Monistrolet i can Balart)  

La resta dels elements inclosos al catàleg -36- estan protegits com a Àrees 
d’Expectativa Arqueològica. En aquesta categoria, però, que normalment es 
reserva als jaciments, s’inclouen principalment altres masies i cases de pagès 
del terme, amb una protecció menor, tot i que també hi ha jaciments (com 
l’antiga església de sant Simeó de Centelles, La Balma dels Moros, La Balma 
de Can Bosc, la Tomba del Casalot de Can Mestre, i la necròpolis del Mas 
Forn), dos camins (la via romana-camí ral, i el camí Vell de can Viladés), i les 
restes del Molí de Can Viladés. 

Dels 9 arbres inclòs al catàleg, tres estan protegits per la Generalitat (veure 
infra)  

El Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació 
inclou 94 fitxes (93 són del catàleg de 2014; poc després s’aprovà la 
modificació d’una de les fitxes; i el 2019 es tramità i s’incorporà una nova fitxa, 
Cal Manel, amb una modificació puntual del POUM i Catàleg de masies i cases 
rurals de Rajadell). 

No sempre coincideixen els noms de les cases en el PEP de 1993 i en els 
catàlegs. Es normal que hi hagi diferències i contradiccions en la toponímia, en 
els mapes, a la bibliografia i als diferents catàlegs i inventaris.  Nosaltres hem 
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tendit a adoptar les nomenclatures més recents, la dels catàlegs de 2014 i la 
dels mapes editats per l’ajuntament. D’altra banda, el PEP 1993 i els catàlegs 
de 2014 han agrupat o separat cases en una o diverses fitxes de manera no 
sempre coincident amb les fitxes que finalment nosaltres hem decidit realitzar 
en el present Mapa.  

D’altra banda, l‘ajuntament de Rajadell disposa també del Catàleg de Camins 
municipals de Rajadell, elaborat per la Diputació de Barcelona el 2016. Aquest 
document (que es un simple inventari, no comporta protecció) ha catalogat un 
total de 50 camins 

 

5.3. El patrimoni natural  

Tot i la singularitat del paisatge rajadellenc, no hi ha cap indret del terme que 
estigui protegit des de la vessant del patrimoni natural. No hi ha al terme cap 
espai d’interès natural ni n’hi cap inclòs a la xarxa Natura 2000. 

Rajadell forma part del Geoparc del Bages, el Parc Geològic i Miner de la 
Catalunya Centra, un projecte vertebrador que posa en valor els atractius 
geològics i miners del territori així com els actius turístics sota un denominador 
comú, el geoturisme. Es un projecte dinamitzador que va esdevenir Geoparc de 
la Xarxa Europea el setembre de 2012, amb el suport de la UNESCO... 

En els catàlegs d’arbres protegits de la Generalitat es registren dos exemplars: 
el Lledoner de l’Estació (Catalogat com arbre monumental) (però que va ser 
talat el 2018) i el Pi de Can Teixidor (Arbre d’Interès Local) (declarat el 2002). 
El catàleg municipal de bens protegits (2014) en cataloga 7 més. 

 

5.4. Els Inventaris de la Generalitat 

El Departament de Cultura manté l’inventari del Patrimoni Cultural de 
Catalunya, per municipis i comarques (per tant sense efectes de protecció). 
L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, a Rajadell, té 19 registres, i Inventari del 
Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Cartes arqueològiques), a Rajadell, en té 
11. 

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Llista?Consulta=MCU0KzA4MTc4NiU%
3D 

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Llista?Consulta=MCU0KzA4MTc4NiU%3D
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Llista?Consulta=MCU0KzA4MTc4NiU%3D
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http://invarque.cultura.gencat.cat/Llista?Consulta=MCU2KzA4MTc4NiU%3D 

El Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya té 11 entrades a Rajadell (algunes 
repetides). També es un inventari. Cap d’elles està declarada com patrimoni 
festiu. 

D’altra banda, hi ha dos arbres declarats per la Generalitat: un com a arbre 
monumental (El lledoner de l’Estació; al desaparèixer el 2018, caldria donar-lo 
de baixa) i el Pi de cal Teixidor, com a arbre d’Interès local.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://invarque.cultura.gencat.cat/Llista?Consulta=MCU2KzA4MTc4NiU%3D
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6.- METODOLOGIA 

6.1. Marc teòric 

Aquest inventari ha estat realitzat directament per tècnics de l'Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a petició i en col·laboració amb 
l'Ajuntament de Rajadell.  

L’objectiu d’aquest treball és la recopilació exhaustiva de tots els elements del 
patrimoni cultural local susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o 
singulars pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, seguint els 
criteris establerts per la citada Oficina.  

De cada bé cultural s’elabora una fitxa amb totes les dades que s’han pogut 
recopilar. Els elements han estat agrupats per tipus d’ens patrimonials i, dins 
dels mateixos, ordenats en grups tipològics, en base a un treball previ de 
documentació bibliogràfica, d’arxius o d’informació oral, un treball exhaustiu 
sobre el terreny i un posterior treball de gabinet (que també es fa en paral·lel).  

El resultat final consta del recull de fitxes (una base de dades) i una memòria 
global. 

Cal considerar el Mapa de Patrimoni Cultural Local com una eina dinàmica i 
activa. No és un instrument tancat o definitiu, sinó que es pot actualitzar des de 
la mateixa OPC. Amb posterioritat, es podran modificar continguts i afegir nous 
béns, si escau, bé perquè es consideri oportú, bé perquè apareguin elements 
que romanien desconeguts en el moment de la realització del treball. 

El Mapa esdevé una font d’informació bàsica que permet la recollida 
sistemàtica d’aquells elements que s’han preservat del passat o s’han 
incorporat recentment, i que han esdevingut un referent per ajudar a definir el 
tarannà i el territori d’una comunitat.  

En aquest sentit, es recullen aquells els béns patrimonials immobles (edificis, 
conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra 
civil); mobles (elements urbans, objectes i col·leccions); del patrimoni 
documental (fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics); del 
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patrimoni immaterial (manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició 
oral, música i dansa i costumari); i del patrimoni natural (zones d’interès natural 
i espècimens botànics singulars). 

El Mapa, com a instrument de coneixement de la globalitat del patrimoni local 
del terme, ha de permetre tant la realització de tasques d’investigació com 
l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació i el seu accés 
públic, així com la planificació de la seva rendibilització social; l’elaboració de 
programes de difusió (rutes didàctiques i/o turístiques, publicacions, jornades 
de debat, conferències,...); la presa de decisions en el planejament urbanístic; 
la planificació de la senyalització, etc. 

La redacció de les fitxes de l’inventari es fa d’acord amb el Plec de 
Prescripcions Tècniques del Programa i amb la base de dades (en MS Acces 
97) dissenyada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 
i correspon a la següent tipologia: 

 

1. Patrimoni immoble: 

1.1. Edificis 

1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics 

1.4. Jaciments arqueològics 

1.5. Obra civil 

2. Patrimoni moble: 

2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

3. Patrimoni documental: 

3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documental 
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3.3. Fons bibliogràfic 

4. Patrimoni immaterial: 

4.1. Manifestacions festives 

4.2. Tècniques artesanals 

4.3. Tradició oral 

4.4. Música i dansa 

4.5. Costumari 

5. Patrimoni natural: 

5.1. Zones d’interès natural 

5.2. Espècimens botànics singulars 

 

S’ha utilitzat el model de fitxa facilitat per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, que conté les següents informacions:  

Codi; Número de Fitxa; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del 
propietari; Tipologia; Ús Actual; Descripció; Observacions; Estat de 
conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; Emplaçament; Longitud; Latitud; 
Altitud; Accés; Historia; Bibliografia; Protecció; Inventari; Autor de la fitxa; Data 
de registre; Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 

S’han intentat establir uns criteris de selecció, prioritzant els elements que s'han 

considerat rellevants pel seu valor material, col·lectiu o natural, que són 
testimoni de l’ocupació humana d’un territori, i que permeten tant obtenir un 
panorama complert de l’assentament rural, com de la realitat patrimonial del 
terme. En aquest sentit, no només es valoren els elements per la seva 
antiguitat, sinó que es tenen en compte també altres aspectes més específics i 
individuals. 

En primer lloc, el criteri principal és l'existència fefaent de l'element (si es tracta 
d’un element desaparegut o no localitzat, es pot incloure al llista d’elements no 
fitxats). En segon lloc, s’inclouen d’entrada tots els elements que ja figuren en 
altres inventaris previs. Altres criteris importants de selecció són els 
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d’exhaustivitat (es procura incloure tot element que tingui valor patrimonial), el 
d’identitat (és a dir, elements que caracteritzin especialment el lloc des del punt 
de vista de la història, la natura, les festes, els costums..); el d’atemporalitat 
(s’inclouen elements de qualsevol època); etc. 

 

Fitxa tipus dels Mapes de Patrimoni Cultural 

 

6.2. Procés de treball  

L’ordre de les fases de treball pautat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona consta del buidat bibliogràfic previ, seguit del treball de 
camp i de l’elaboració de les fitxes, per culminar amb la redacció de la memòria 
final. 

 

6.2.1. Recerca documental  

En primer lloc, s’han inclòs d’entrada tots aquells elements documentats per 
altres institucions i recollits en els següents organismes o documents: 
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• Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya 
(19 registres) 

• Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Carta 
Arqueològica. Generalitat de Catalunya. (11 registres). Va ser revisada l’any 
2010 pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat. 

• Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Paisatgístic 
de Rajadell (Jordi Piñero i Jaume Perarnau, 1993) (149 registres) (PEP 
1993) 

• Catàleg de béns protegits. POUM 2014. Ajuntament de Rajadell (67 
registres) 

• Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació 
POUM 2014. Ajuntament de Rajadell (94 registres) 

• També es va fer una consulta del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya 
(DC Generalitat de Calalunya)  

També s’han inclòs elements d’altres inventaris o documents: 

• Catàleg de Camins municipals de Rajadell. Diputació de Barcelona. 2016.  

• Memòries dels treballs topogràfics de la línia de delimitació entre els termes 
municipals de Rajadell amb els d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Castellfollit 
del Boix, Manresa i Sant Salvador de Guardiola. Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 2016. (En relació a les 
fites de terme) (Es tracta de 5 documents; posteriorment les delimitacions 
van sortir publicades al DOGC) 

• Web Wikipedra (Inventari de barraques de pedra seca de l'Observatori del 
Paisatge de Catalunya) (més de 150 registres). 

La primera fase pretén donar una base documental al projecte, a partir de la 
recerca bibliogràfica i el buidatge de diversos arxius històrics, biblioteques i 
altres fons trobades a Internet. 

La recerca a arxius, amb resultats positius, feta a través de la xarxa, ha permès 
fitxar fons relacionats amb Rajadell als següents centres: Arxiu Nacional de 
Catalunya, Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Arxiu Comarcal del Bages 
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(Manresa), Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), Arxiu de 
la Seu de Manresa i Archivo Histórico Nacional (Madrid). També ha estat 
cabdal la informació i fotografies facilitades pels Museus Episcopal de Vic i 
Comarcal de Manresa en relació a peces que conserven, procedents de 
Rajadell, així com la informació subministrada per la Biblioteca Arxiu Episcopal 
de Vic. 

Lògicament, també s’han buidat obres bibliogràfiques de caràcter general, com 
la Catalunya Romànica (1984), l’Enciclopèdia del Romànic (2014) o el 
Costumari de Joan Amades (1952). També s’han buidat un bon nombre de 
memòries, publicacions i articles sobre troballes arqueològiques al terme i a la 
comarca (vegeu bibliografia). Sobre el castell de Rajadell, cal destacar el treball 
final de Grau d’Oriol Gasulla Història i projecte de museïtzació del castell de 
Rajadell (Gasulla, 2017). També s’han complementat dades consultant els 
altres mapes del patrimoni Cultural dels municipis limítrofs amb Rajadell: 
Fonollosa (2005), Sant Salvador de Guardiola (2016) i Aguilar de Segarra 
(2018). 

Amb tot, les fonts bibliogràfiques més importants ha estat el propi PEP 1993 i 
els estudis de Francesc Rafat i Selga (buidats anteriorment pel PEP 1993), i 
principalment el capítol “Rajadell” a Història del Bages II (Parcir edicions) 
(Rafat, 1987) i el llibre “Masos, safrà, occitans i pesta negra” publicat pel Centre 
d’Estudis del Bages (Rafat, 1993), que recull part de la seva bibliografia 
anterior. 

Volem fer aquí un petit esment de la figura de Francesc Rafat i Selga, metge 
otorinolaringòleg de Manresa, historiador aficionat i cofundador del Centre 
d’Estudis del Bages que ens va deixar el novembre de 1991. Aquest treball es 
fruit de la seva abundant recerca en època medieval i moderna, a partir dels 
arxius, i que ha estat seguida pel PEP 1993 i per investigadors posteriors 
(vegeu bibliografia). Rafat va estat molt vinculat a Rajadell. La seva família era 
propietària dels Mas Forn. Estudià a fons els orígens de la família Rafat i també 
dels Selga, i reconstruí la història del monestir de Santa Llúcia del Mas Forn. 
També va estudiar els fons de l’Arxiu parroquial. 

També s’han buidat les fonts estrictament municipals, com la pròpia web 
municipal, el Blog Descobreix Rajadell de l’Oficina de Turisme de Rajadell, o la 
publicació Relats i Memòria de Rajadell impulsada per l’Arada i els opuscles 
que se’n deriven (Ajuntament de Rajadell, 2017). 
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Quan el treball esta quasi bé finalitzat, l’ajuntament de Rajadell va publicar 
l’excel·lent treball d’Ernest Molins Cases i Masos de Rajadell (Vol. I, 2020; Vol. 
II, 2021), que fa un relat detallat de la història i trajectòria vital de cada casa de 
Rajadell. De moment, hem buidat i incorporat la informació del primer volum. 

Les entrevistes amb persones de Rajadell relacionades amb les entitats i la 
història locals han estat determinants (Ricard Cucurella, Oriol Gasulla, Valenti 
Clarena, Ernest Molins..). 

Cal citar també la col·laboració de l’Associació d’Amics dels Goigs, amb seu a 
Barcelona, que ens ha facilitat informació sobre els goigs de Rajadell. 

Pel que fa a la planimetria emprada, s’han utilitzat principalment els mapes (i 
ortofotos) digitals de del Sistema d’Informació Municipal de la Diputació de 
Barcelona (SITMUN) i de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, 
corresponents al municipi de Rajadell.  

 

6.2.2. Treball de camp  

El treball de camp va consistir en diverses visites del tècnic redactor del present 
Mapa a les diferents zones del terme, per tal de fitxar tots els elements 
detectats durant la fase prèvia de documentació i de tots aquells nous elements 
que han anat apareixent en el decurs de les sortides i les entrevistes. S’han 
efectuat, almenys, 14 visites al lloc: 25.1.18, 1.2.18, 6.3.18, 16.7.18, 13.5.19, 
11.6.20, 22.6.20, 1.7.20, 3.7.20, 22.7.20, 30.7.20, 7.10.20, 5.2.21, 19.2.21. En 
aquestes visites s’ha procedit a entrevistar els propietaris, llogaters o masovers 
de les finques que s’han pogut localitzar (en d’altres s’ha concertat la nostra 
visita mitjançant trucada telefònica prèvia com en el cas de Josep Ma Esquius, 
del Mas Forn, o de Ramon Centellas, del Mas Centelles), per tal de completar 
la descripció i marc històric dels diferents bens i fotografiar-los. En molts casos, 
aquestes entrevistes han derivat en la localització de nous elements d’interès. 

Val a dir que moltes de les masies només han pogut ser descrites des de 
l’exterior (algunes des de molt lluny, degut a la seva inaccessibilitat), ja que 
romanen abandonades o ocupades de forma molt ocasional. Alguns elements 
que coneixem per fons orals o per bibliografia no s’han pogut localitzar per 
trobar-se desapareguts o emboscats. En aquests casos els bens s’han citat a la 
llista de elements no fitxats. 
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La majoria de les fitxes disposen d’una, dos o tres fotografies, realitzades 
digitalment per l’autor. També hi ha fotos recuperades del PEP 1993, de Molins 
2020, o extretes de bases de dades d’Internet, citant procedència (com la 
wikipedra o la carta arqueològica de la Generalitat). S’han inclòs també 
diverses fotografies facilitades per l’ajuntament de Rajadell, corresponents 
principalment al cicle festiu. 

 

6.2.3. Treball de gabinet  

El treball de gabinet, tot i constituir el gruix de la feina de la darrera fase, s’ha 
intercalat amb el treball de camp i amb la redacció de les fitxes, segons 
anàvem obtenint les dades. Paral·lelament, s’ha anat recopilant informació 
sobre el marc històric i geogràfic del terme, sobre la seva biodiversitat, sobre 
l’estat de la protecció legal del patrimoni local, sobre dades econòmiques i 
socials del municipi, etc., per bastir la memòria. 

Les fitxes de cada element de l’inventari s’han elaborat amb la informació 
documental, tant gràfica com escrita o oral, obtinguda del PEP 1993, de la 
bibliografia i del treball de camp, i posteriorment s’ha dut a terme una anàlisi 
global i un diagnòstic concret sobre la rellevància, potencialitat i possibilitats del 
patrimoni cultural de Rajadell, en el marc de la memòria tècnica final. 

Una part molt rellevant de la memòria es la que denominen “llista d’elements no 
fitxats” (Capítol 10 d’aquest document). Són aquells elements patrimonials que 
a l’hora de la realització de l’inventari s’han descartat per ser poc 
representatius, poc singulars o poc rellevants. Per exemple, alguns masos de 
factura molt recent, o que han estat remodelats de tal manera que han perdut 
els valors històrics o arquitectònics originals. O bé immobles que han 
desaparegut o que han estat destruïts, però que per la seva rellevància 
històrica o simbòlica mereixen si mes no ser citats (incloure’ls aquí també és 
una manera d’aprofitar tota la informació recollida sobre aquests bens). 
Finalment, hem incorporat també alguns elements que no s’han pogut localitzar 
i ubicar en un mapa, tot i tenir referències per informació oral o bibliogràfica, i 
que per tant no podien ser inclosos a la base de dades (fitxes). 
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7.- RESULTATS DE L’ESTUDI 

7.1. Elements fitxats I no fitxats 

Rajadell compta amb un patrimoni històric i cultural molt notable i representatiu 
d’un poble de les seves característiques. L’element més destacat és el castell, 
però el que realment destaca són totes els elements que formen part del 
paisatge: les masies, les barraques, les esglésies, etc. 

S’han fitxat un total de 424 elements del patrimoni cultural i natural de 
Rajadell, amb una gran diversitat de categories:  

Àmbits/Tipologies      Codi Nombre    % 

Àmbits 

 Nombre   % 

Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE 

Edificis  1.1 

Conjunts arquitectònics 1.2 

Elements arquitectònics 1.3 

Jaciments arqueològics 1.4 

Obra civil 1.5  

   355 

   255  

36 

48 

9 

7 

        83,7% 

      60,3% 

8,4% 

11,3% 

2,1% 

1,6% 

PATRIMONI MOBLE 

Elements urbans  2.1 

Objectes  2.2 

Col·leccions  2.3 

    23 

10 

6 

7 

5.4% 

2,3% 

1,4% 

1,6% 

PATRIMONI DOCUMENTAL 

Fons d’imatges  3.1 

Fons documentals  3.2 

Fons bibliogràfics  3.3 

    11 

11 

2,6% 

2,6% 
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PATRIMONI IMMATERIAL 

Manifestacions festives  4.1 

Tècniques artesanals  4.2 

Tradició oral  4.3 

Música i dansa  4.4 

Costumari  4.5 

        17 

            10  

6 

1 

   4% 

2,3% 

1,4% 

0,2% 

PATRIMONI NATURAL 

Zones d’interès  5.1 

Espècimens botànics  5.2 

     18 

12 

6 

4,2% 

2,8% 

1,4% 

TOTALS 424 100% 

7.2. Patrimoni Immoble 

Passem ara o oferir els totals en quan a tipologies, dins de l’àmbit del patrimoni 
immoble. 

El patrimoni immoble és el més nombrós. Amb 355 elements, representa un 

84,10% 

5,40% 
2,60% 3,50% 4,30%

patrimoni immoble

patrimoni moble

patrimoni documental

patrimoni immaterial

patrimoni natural
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83.7% del total del Mapa. 

Edificis 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 2 5 5 elements (72% del t o t a l  
patrimoni immoble). La majoria són masies i cases de pagès (algunes 
d’enrunades) i barraques, i un bon nombre d’esglésies 

Les esglésies 

Al terme de Rajadell hi ha un total de 14 esglésies (segons Gavín, 1979: 147-
151, són 15, per que inclou la capella de la Immaculada de la Morera com de 
Monistrolet, però en realitat està en terme de Manresa, no lluny de la partió 
amb Rajadell) 

• L’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de Rajadell, al Nucli
Antic. Bisbat de Vic. Segle XIV en endavant (però apareix citada al segle
XII). Fitxa 12

• L’església parroquial de Santa Maria de Monistrolet Bisbat de Vic. Segle
XVII (però apareix citada al segle XI). Fitxa 13

255 

36 

48 

9 7 

edificis

conjunt arquitectònic

element arquitectònic

jaciment arqueològic

obra civil
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• L’església de Sant Salvador de Vallformosa, (antiga parroquial del terme
de Vallformosa). Privada. Segle XVIII (però apareix citada al segle XIII).
Fitxa 11

• La capella sufragània de Sant Amanç de Viladés, al caseriu o barri o
sagrera de Sant Amanç o de Viladés. Bisbat de Vic (formada per la
capella del segle XVII i el seu antecedent romànic, del segles XI-XII) (2
esglésies).  Fitxa 4

• La capella de santa Llúcia del Mas El Forn. Privada. Capella del mas
hereva de l’església de l’antic monestir de Santa Llúcia. Segles XIII-XIV
amb reformes del segle XVII.. Fitxa 8

• La capella de Sant Simeó del Mas Centelles. Privada (segle XVII) (fitxa
5), successora de l’antiga església parroquial de Sant Simeó, avui en
ruïnes (segles XI-XV) (fitxa 7).

• La capella de Sant Salvador de Valldòria, al mas de Valldòria. Privada.
Segle XVII (però apareix citada al segle XIII). Fitxa 9



89 

Capella de Sant Salvador de Valldòria, al mas de Valldòria (Fitxa 9) Foto: XM 2021). 

• La capella de Sant Miquel de Cirera, de l'antiga quadra de la Cirera, avui
La Massana. Privada. Segle XVII (però apareix citada al segle XIII). Fitxa
10

• La capella de Santa Magdalena de l’Oliver, al paratge del Racó o Vall de
l’Oliver, al Mas l’Oliver. Privada. Segle XVI. Fitxa 6

• La Capella de Nostra Senyora dels Àngels, al Mas Can Gallifa o La
Noguera. Privada. Segle XX. Fitxa 15

• L’església de Nostra Senyora de Fàtima. Barri de l’Estació. Bisbat de Vic
(en abandó). Segle XX. Fitxa 14

• La capella de Santa Margarida del Rauric, del Mas Rauric.
Desapareguda. Privada. Citada al segle XIII. Fitxa 84

La Catalunya Romànica (Benet, 1984) també cita l’església de Sant Miquel de 
Rajadell, de la que desconeixem l’emplaçament. Apareix esmentada el 1225 i 
devia estar situada al mateix castell de Rajadell o en altre indret dins l’antic 
terme. 

Les masies i les cases de pagès 

Cal distingir entre els masos i masies i les cases de pagès, i no sempre és fàcil. 

El Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació 
(2014) intenta fer la distinció. Molins (2020 i 2021) es molt estricte en aquest 
aspecte. 

Les masies són unitats d’explotació de les terres, complertes i complexes, amb 
un o mes edificis, amb era, coberts, corrals, pallissa, i en el segle XIX, amb 
tines i basses. Tenen un llarga tradició: la majoria daten del segle XVI, i moltes 
d’elles tenen antecedents directes en el segle XIII, com a mínim. La majoria 
d’aquestes va ser abandonades durant la segona meitat del segle XV i van ser 
reocupades al XVI amb nous amos. Els pagesos posseïen el mas i les terres, 
tot i que subjectes a les limitacions feudals i al pagament de censos al senyor, 
podien transferir les terres als seus hereus i podien contractar mossos i 
jornalers i fer altres negocis. 

Quan aquest pagesos prosperen, adquireixen (establint amb el senyor) altres 
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terres i masos rònecs, sovint adjacents als seus terrenys, que romanien 
abandonats. Llavors rehabiliten aquests masos o construeixen altres cases. De 
vegades, són casetes per algun fill. En altres ocasions hi col·loquen masovers. 
També es fan fer cases noves, més modernes, al costat de la casa pairal 
originària. Poden ser masoveries, però la major part de les vegades s’hi 
instal·len els amos, passant a masoveria l’antic mas. D’altres masos són 
abandonats pels amos, i per mantenir-los i explotar-los, els lloguen a masovers. 
Es per això que tenim, entre les masos i les cases de pagès, masoveries. I la 
majoria no estan al costat de la casa de l’amo, sinó a molta distància. Son 
grans casals, antics masos i posteriorment masoveries, o cases més 
modernes. Per això mantenen estructures complexes i en alguns casos, tines. 
Dos masoveries modernes amb tines són la Casa Vella d’en Parcerisses i Cal 
Fontfiguera. 

Mas Can Viladès (Sant Amanç) (Fitxa 41) (Foto: XM 2018) 

Les cases de pagès també estan impulsades pels amos de terres i masos, per 
tal de seguir explotant les terres. Una nova onada d’urbanització te lloc al segle 
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XIX amb l’eclosió de la vinya. La necessitat de personal (rabassaires, jornalers) 
comporta la necessitat d’habitatges. Els amos, per tant, estableixen trossos per 
conrear, en règim de parceria, amb petites parcel·les per edificar-hi una casa, 
principalment als límits de la propietat. Són les cases de parcers, més petites, 
amb hort, però en cap cas amb tines (estaven obligats a muntar una tina pròpia 
a casa de l’amo per premsar el seu propi vi). Els contractes de de parcers són 
diferents als dels masovers.  

Mas Massana (Foto: XM 2021) 

Totes les masies parteixen d’un cos simple: un volum residencial de planta 
rectangular, amb coberta de doble vessant, que consta de planta baixa, planta 
primera i golfes. En ocasions presenten una distribució interior amb estructura 
de tres naus, característica de la masia basilical, sense que la crugia central 
superi en alçada a les naus laterals (a Rajadell nomes Can Balart conserva 
encara aquest estructura canònica). Amb el temps, l’immoble original es veurà 
complementat amb nous cossos adossats i dependències de treball. 
Generalment aquests afegits laterals i els edificis exempts no residencials, com 
corrals, eres, pallisses o tines, acabaven unint-se formant un clos o barri tancat. 

Les cases de pagès (construïdes com hem dit partir del segle XIX amb 
l’arribada de nous pagesos i parcers) són més petites i senzilles, construïdes 
amb parets de maçoneria irregular i cantoneres de carreus. També consten de 
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planta baixa, planta primera i golfes. Tenen poques estructures adossades o a 
l’entorn; els parcers no podien tenir tines i havien de fer-se una a la masia dels 
amos. 

Les masies de Rajadell són funcionals, discretes i austeres. Tenen pocs 
elements d’ostentació. No hi ha torres; com a màxim, algunes galeries i 
terrasses més modernes. Les parets, arrebossades, estaven construïdes amb 
pedra de bona qualitat, de maçoneria principalment o acauerrada a vegades. 
També s’empra el tovot i la tàpia. Les cantoneres, així com els brancals i les 
llindes i ampits de portes, balcons i finestres solen fer-se amb carreus de 
qualitat. Eren corrents els portals adovellats en arc de mig punt. Quan més 
moderna és la casa, més irregular és l’aparell i menys nobles són les obertures. 
Els murs exteriors estaven gairebé sempre arrebossats amb la tradicional 
combinació de calç i terra, que dona una tonalitat d’un beige clar o ocre 
(Catàleg de Masies municipal de 2004, que segueix Piñero, PEP, 1993). 

Mas Parcerisses (Foto: XM 2021) 

Un tret distintiu de les cases de Rajadell (masies, cases rurals i cases del nucli) 
és la varietat i riquesa de les nombroses llindes o dovelles de portals i finestres 
que han estat gravades amb els noms dels propietaris i amb els anys de 
construcció. Mereixen un estudi apart, des del punt de vista històric, epigràfic i 
ornamental. 

Hi ha altres cases rurals que no són d’origen pagès, sinó residencial, com Can 
Gallifa (que és conjunt arquitectònic) o el Xalet. Ambdues tenen elements 
modernistes. També hem aïllat i individualitzat, dels nuclis (conjunts 
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arquitectònics), algunes cases urbanes rellevants. També hi ha alguns molins, 
que estan actualment integrades en cases. 
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Alguns exemples de llindes de finestres i portes amb inscripcions gravades. De dalt a abaix: 
Mas Junyent, Cal Ferrer (Nucli Vell), Cal Gili (nucli vell) (Fotos: XM 2018) 
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Alguns exemples de llindes de finestres i portes amb inscripcions gravades. De dalt a abaix: 
Mas Parcerisses (Molí d’oli), casa del carrer Major, 5 (Cal Teixidor de la Magalla) (Nucli Vell) i 
Mas Valldòria (Casa nova) (Fotos: XM 2018 i 2021) 

Llinda grava a l’antiga porta (tapiada) de La Batzuca (Foto: XM 2021) 

En el Mapa hem inclos les cases i masies tradicionals amb una antiguitat 
superior al segle, incloses les enrunades.  

Les cases menys rellevants les hem citat al llistat d’elements no fitxats. Algunes 
estan al Catàleg de masies. Son les seguents: Can Damià, Ca l’Esquerrà, Jan 
del Bosch i Cal Piques, Cal Sebastià, Los Rosales (que he visitat). També 
estan al Catàleg Cal Patiras i Can Badó, que no he localitzat. Cap d’elles 
estava al PEP 1993.  

També hem posat al llistat d’elements no fitxats altres cases que no estan al 
Catàleg de masies per estar en zona urbanitzable. Son les seguents: La 
Semsada de Dalt, Cal Reguer-Cal Segarra. 

En tot cas hem descartat les cases més modernes, que no estan al Catàleg de 
masies per ser massa recents, però que surten als mapes i llistats facilitats per 
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l’ajuntament. Es tracta de les següents (la majoria han estat visitades): Miralles 
i Camí de Rajadell a Fals: Ca L’Estany (Perruqueria Montse Terrades), Els 
Abets (en rehabilitació). El Forn: Cal Ventaiol. Collbaix:  Casa Pardo, Casa 
Harillo, La Jossa,  Cal Manel, Cal Sarrió, cal Vil.la, La Carlana, Mas Ferrer. 
Obaga del Servitge: Cal Quirós, La Pineda, Ca la Iaia. Mas Bosch: Casa Les 
Tines. Monistrolet-Els Bancals: Casa Martin, Casa Serafin, Casa Ametllers, Cal 
Miquel, Casa Garcia, cal Joan,  La Tanca de Monistrolet. Valldoria: cal Sarrió, 
casa Til.ler. Daurell: Cal Masfred. El Racó: El Senen (construïda el 2003), La 
Batzuca Nova. Cal Marquet?. 

D’altra banda, la documentació medieval i moderna ens ha aportat un munt de 
noms de cases que no han perdurat. Alguns s’han pogut identificar com a 
antecedents dels actuals, i així s’ha fet constat (el nom antic) a les fitxes. 
D’altres han desaparegut o no han estat localitzats o identificats amb cases 
actuals. Esmentarem alguns d’aquests topònims de masos i casetes. A Cirera: 
L’Enveja de Cirera (aquesta l’he posat a elements no fitxats, citada per Molins, 
2020), Domingo de Cirera, Prat de Cirera i el Noguer de Cirera. A Riavall: 
Torregassa. A la Conca del Torrent d’en Torra (L’Oliver) (Muntalar) i Valldòria: 
Dega, Degana, Nadegana o Torredegana, Mas Roig de l’Oliver, Benetes o 
Bonetes, Picó, i  Llopardes, Valleoriola, i Costeit. A Centelles: Pinós. A Sant 
Amanç: Seniós, Pujades, Portolés, Planell o Planet, Orornir, Cabanal, 
Cortmitjana, Ubach, El Soler, El Mestre. A Monistrolet: Mas Bargai, El Pla del 
Torrentó, la Caseta del Pla de la Costa, la caseta d’en Pere de les Caranyes, el 
Cadell, Mas Grau, Cal Anton, cal Sardans (Avui Los Rosales), Maurici Torras. 
Prop del Castell: la casa d’en Comba o Lo mas Pobret. Altres: Barraca del 
Corral, La Badia, Las Terreras, etc. 

Les tines. 

Realment les tines merexerien un capítol propi, i segurament, fitxes pròpies al 
mapa. Pero s’han fitxat i descrit juntament amb les masies. Nomes hi ha 6 
fitxes de tines individualitzades, per que estan allunyades de la masia (tot i que 
a Rajadell no hi ha tines enmig de les vinyes com hi havia a la Vall del 
Montcau) o perque només les tines, i no el mas, han resistit el pas del temps. 

Piñero (PEP 1993) va fer un apartat dedicat a la tipologia de les tines (que va 
ser reproduit al Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o 
preservació  -2014- Annex 1). En ell afirmava que havia mes de 300 tines a 
Rajadell (306 segons el web municipal).  

Hi ha tines de 3 tipus: a) adossades o integrades dins el mas; b) en una 
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construcció independent a l’entorn del mas; c) isolades al mig de les vinyes. Del 
primer cas se’n coneixem 105. El segon cas es el més freqüent, amb 184 tines. 
El tercer cas es atípic a Rajadell, com hem dit: de les isolades es coneixen 
només 4 edificis, amb 17 tines (mes la noticia oral d’una altre) (dades de PEP, 
1993). 

En el primer i segon cas trobem les següents tines (algunes son cases en ruïna 
i lo que mes aguanta es la tina): Mas el Puig (fitxa 17); Cal Morros (fitxa 34); 
Cal Miralles (fitxa 38); Cal Braquets (fitxa 41); Cal Viladés (fitxa 47); L’Oliver 
(fitxa 51); Parcerisses (fitxa 53) (2 grups de tines, unes són posteriors); Casa 
Vella d’en Parcerisses (fitxa 55); Cal Rossimort (fitxa 61); cal Prim (fitxa 70); 
Cal Cortes (fitxa 75); Cal Junyent (fitxa 76); La Masia (fitxa 78); Can Servitge 
(fitxa 82); Cal Claret (fitxa 83); El Rauric (fitxa 84); Cal Font Figuera (fitxa 85). 

Tines corregudes al Mas Viladés (Sant Amanç) (Foto: XM 2018) 

Les 6 tines que tenen fitxa pròpia (per que ja les tenia en el PEP 1993) son les 
següents: Tines de l’Obaga (fitxa 32), de Ca l’Hostal (fitxa 33); de Barquets 
(fitxa 81); de Cal Susanna (fitxa 87); de Cal Martri (fitxa 96); de Cal Xaupes 
(fitxa 24) (la casa Xaupes es la 25, però la tina esta lluny). La del Cal Negre, al 
nucli antic, l’hem passat a elements no fitxats (el PEP la tenia fitxada, per que 
es conservava com a tal). Son tines allunyades de les cases, a vegades 
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construïdes al camí. 

Segons el cataleg de Masies 2014 (que afusella el PEP 1993) les tines són un 
dels elements més presents al terme com a testimonis de la gran importància 
del conreu de la vinya i de la elaboració de vi. Estan presents a tots els masos i 
a algunes masoveries que funcionaven com a cases de pagès..  

La major part de les tines, a Rajadell, són construccions independents a 
l’entorn del mas. Tots els masos tenen una construcció allargada amb diverses 
tines, normalment 7 o 8, pero totes tenen un mínim de 2 o 3, i aquestes estaven 
assignades als parcers. Hi ha masos amb moltes més tines: can Viladés en 
tenia 19; El Puig, 22; El Rauric, 24 o més...). Normalment, l’amo tenia les seves 
tines adossades o integrades al mas. Els propietaris obligaven als parcers a 
fer-se les seves tines al mas. D’aquesta manera controlaven les collites, encara 
que al pagès li podia ser un desavantage si tenia que transportar la verema a 
casa de l’amo quan a lo millor tenia més aprop casa seva. 

Les construccions de les tines segueixen unas tècnica molt determinada: 
s’adossen una al costat de l’altre, de manera que van formant un edifici 
compacte de planta rectangular amb diverses cambres (comunicades o no 
entre si). Les parets son fetes de maçoneria amb pedruscall de mida gran. 
Generalment cada cambra te una tina, amb un acces a la part del davant. La 
coberta sol ser a una sola vessant. S’acostuma a aprofitar el desnivell del 
terreny, de manera que a la part posterior, a un nivell inferior, hi sol haver els 
desguàs de cada tina, la boixa. Protegides per unes barraques. Les tines en si 
són majoritàriament cilíndriques, amb les parets interiors revestides amb els 
tipics cairons de color marró, de 40 x 40 cm, vidriades de vegades. Les de 
planta quadrada són poc freqüents, però també n’hi ha. Segons les capacitats, 
hi ha tres tipus de tines: les petites (tinois), d’1’5 m. de diamètre com a màxim; 
les mitjanes, que són les més freqüents, de 2 m. de diàmetre i 3 de profunditat: 
i les més grans, que poden arribar o fins i tot superar els 4 m. de diàmetre, amb 
una profunditat variable. 

Si prenem com a mida mitjana una tina de 2m. de diàmentre per 3 de fondària 
(la qual cosa equivaldria a 80 càrregues, es a dir, a 9.600 litres, ja que una 
càrrega són 120 litres), podriem escatir, si ho multipliquem per les 300 tines, 
una producció global al voltant dels 30.000 hectòlitres. Les dades que tenim, 
però, són inferiors: el Mapa regional Vinícola de R.Roig reporta per a Rajadell 
una producció de 16.000 hectòlitres l’any 1890. Segons notícies orals de Josep 
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Serra, la producció durants els anys anteriors a la Guerra Civil era de 8.000. 
(Piñero, PEP, 1993). 

Al nucli antic hi havia moltes cases amb tines (com la de cal Martri, c/ major, 
12, o a Cal Petronil, al carrer del Pla), dins la casa, o adossada, que han anat 
desapareixent. Com a tina aillada, prop de la casa, hi havia pocs casos: la de 
Cal Negre i la de Can Sussanna (fitxa 87) 

Les barraques 

El Mapa de Rajadell compta amb 157 barraques de vinya (158 si afegim la que 
es va construir al nucli antic, ex novo, el 2017 -fitxa 144- i que hem classificat 
com element urbà). La gran majoria han estat detectades i incorporades al 
portal wiquipedra per diversos col·lectius. D’allà hem agafat les dades (i 
fotografies) de moltes d’elles. Altres que nosaltres hem localitzat no estan 
encara a la wiquipedra.  

Una de les barraques de Rajadell (Fitxa 258) (Font: wikipedra) 

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, 
defineixen el paisatge tradicional d’àmplies zones d'explotació vitivinícola i són 
l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. 
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És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que 
es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió 
de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 
del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del 
conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint. 

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran 
qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la 
Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. 
Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb 
la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant 
horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a 
l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es 
tanca amb lloses i es cobreix de terra. 

Bàsicament es tracta de barraques isolades enmig dels camps, sobretot en 
vinyes. En alguns casos, estan adossades o encastades en un marge.   

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com 
d'animals de càrrega,  i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i 
guardar estris i eines. 

Moltes de les barraques o construccions en pedra seca s'estan degradant a 
causa del seu abandó en els últims anys, o devorades per la vegetació.. 
Algunes han estat restaurades. D’altres han desaparegut (en algun cas, foren 
traslladades a causa de la construcció de la C-25). Al llistat d’elements no 
fitxats hem posat algun cas de barraques que estaven a la wiquipedra i que 
posteriorment foren aterrades. 

També s’han fitxat algunes cabanes o petites casetes en ruïna, aïllades, de 
planta rectangular, i d’us indefinit, que sovintegen als camps.  

Amb la tècnica de la pedra seca també s’han observat altres elements que 
formen part del paisatge i de la configuració del territori, com ara canalitzacions 
de torrents, aterrassaments de camps i horts o marges de camins, i que no han 
estat objecte individualitzat a l’inventari del Mapa, amb algunes excepcions.. 

Conjunts arquitectònics 

Hem classificat 36 elements (el 10% del total del patrimoni immoble). 
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Es tracta principalment de masies complexes, constituïdes per diferents 
construccions, resultat de diferents fases constructives al llarg del temps, i de 
barris, carrers i ravals o agrupacions de cases que tenen característiques 
comuns, i que poden ser fitxades conjuntament. De conjunts industrials només 
n’hi ha un (naus industrials de l’Estació, fitxa 126). Un cas destacable es can 
Gallifa, una torre modernista de gran qualitat arquitectònica (fitxa 98) 

El Castell. 

Sens dubte, el bé patrimonial més important i emblemàtic del terme, declarat 
BCIN, és el castell o casa forta residencial dels senyors del terme. Bastit al 
segle XIII, i remodelat i ampliat al segle XVII (tot i que presenta reformes de 
moltes èpoques), està assentat sobre un turó que controla el pas de la riera de 
Rajadell. Al ser un bé privat, i en part deshabitat, es pot visitar molt de tant en 
tant i per tant roman desconegut pels habitants a Rajadell. 

Barris i nuclis urbans 

En època medieval, el poblament era disseminat, sense nuclis, però tenim 
constància de ravals o agrupacions de cases, amb església i tot (com Sant 
Amanç o la quadra de l’Oliver) i altres que sembla ser que eren nuclis fortificats, 
com seria el cas de Can Cirera (del que desconeixem el lloc exacte, 
emmascarat per Can Massana) o el de Novelles (també desconeixem la seva 
ubicació; estaria prop de la Casa El Coll, i en tot cas, entre el Coll i Manresa). 
Hem d’entendre aquests nuclis fortificats com agrupacions de cases adossades 
que fan de muralla a la part posterior. 

Els antics barris de Sant Amanç o Santamans, així com can Oliver, El Forn, 
Valldória i Centelles, els hem substanciat amb una sola fitxa de cadascun dels 
conjunts, definits per un mas (fitxes 47  -Can Viladès- 51, 66, 46 i 52, 
respectivament). 

Pel que fa al nuclis urbans creats el segle XIX, hem fet una fitxa de conjunt pel 
nucli antic o veïnat (fitxa 99), una pel barri dels Molins (fitxa 103), una pel barri 
de l’Estació (101) i dues pel barri de Les casetes (102 i 421). Pel que fa al nucli 
antic, hem realitzat set fitxes més de conjunt, per carrers i places (fitxes 100 i 
181-186).

D’altres ravalets o agrupacions de casetes també les hem tractat de forma 
conjunta: Casetes de Valldòria (fitxa 44) i La Fabriqueta (45). En algun cas, 
hem tractat com a conjunt dues cases de pagès adossades que formaven un 
bloc arquitectònic únic (Cal Vallet i Cal Benido, fitxa 35) 
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Elements arquitectònics 

S’han inventariat  48 elements (19.7 % del total del patrimoni immoble). 

En aquest apartat destaquen les fites de terme, però també trobem fonts 
obrades, forns (de teules o de calç), pous i sínies, basses, molins, elements de 
pedra seca (com escales) i altres elements lligats a masos, que tenen una 
rellevància específica. Destaca l’absència de creus als camins (excepte una, 
fitxa 381). Cal destacar dos elements del camí ral força antics (la làpida 
funerària, fitxa 109 i l’oratori del Peric, fitxa 104) i dos elements reaprofitats als 
paraments de l’església parroquial (fitxes 187 i 378). També els vasos 
funeraris del paviment de l’església (fitxa 190) 

Fites de can Xaupes (Fitxa 148). A l’esquerra el costat que dona a Rajadell (amb l’escits dels 
raigs), i a la dreta el costat que dona a Fals (amb l’escut dels Cardona). Aquest darrer costat 
jha estat restaurat. (Fotos: XM 2019) 
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Pel que fa a les fites, n’hi de propietat (fitxa 403) o de camí (204), però les 
principals són de delimitació de terme (10 fitxes) (mes 1 mes, traslladada, que 
ha estat classificada com element urbà). Per la seva ubicació ha estat 
imprescindible el treball de delimitació termenal fet per Governació 
(Generalitat de Catalunya).  

Piñero (PEP 1993) ja alertava de que moltes de les pedres de terme s’han 
perdut o s’han espoliat. (A cal Miralles se'n conserven algunes, segons 
Piñero). S’han localitzat algunes de les fites de terme (“termes” o “termes 
altes”), amb els escuts gravats de les jurisdiccional senyorials, que hi havia a 
les partions de termes. Algunes deuen subsistir amagades o colgades. 
D’altres han estat desplaçades, enretirades o espoliades. Algunes són 
realment antigues (amb una cronologia molt discutida). Aquestes són fites de 
terme de pedra sorrenca en forma prismàtica i de base rectangular. En un dels 
costats presenta l’escut de Rajadell amb els raigs característics divergents, i a 
l'altre, l'escut del Ducat de Cardona, amb el card característic coronat amb 
fulles. Aquestes separaven Rajadell de fals, doncs el terme de Fonollosa 
pertanyia a la jurisdicció senyorial dels ducs de Cardona. La pedra, clavada, 
sobresurt un metre del sol. Són difícils de trobar, i són un patrimoni molt feble, 
en perill d’espoli. 

Timpà de l’antiga església, un element romànic reaprofitat al parament de l’església parroquial 
(foto 187) (Foto: XM 2018) 
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Oratori del Peric. Element del Camí Ral (fitxa 104) (Foto: XM 2018) 

Foto del Pujolar (fitxa 128) (Foto: XM 2021) 
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També hi ha 8 fonts (veure casuística més avall, a l’apartat de patrimoni 
natural). 

Tot i que hi havia activitat carbonera, no hem localitzat cap plaça carbonera al 
terme. 

Cal ressaltar l'elevada presència de corrons en els patis i exteriors de les 
cases, de vegades amb finalitat ornamentals, que donen testimoni del passat 
cerealístic del lloc. També hi ha una notable presència de guarda-rodes o 
guarda-cantons de carretera, així com de moles i piques, disposades en els 
exteriors de les cases. 

Jaciments arqueològics 

Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat 9 elements (2,5 % del total del 
patrimoni immoble),  

Vil.la romana de sant Amanç (Foto: XM 2018) 
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Vuit corresponen a l’inventari de la Generalitat (Carta arqueològica). De fet, 
aquesta en porta 11 (tres d’ells els hem classificat amb d’altres categories: 
Molí del Viladés, Pedrera de Centelles i Camí Vell). I nosaltres n’hem afegit un 
altre: la fortificació de sant Amanç, un espectacular  tancat de pedra seca que 
creiem que correspon a l’època de les guerres carlines (fitxa 376). 

Respecte als altres 8 jaciments, n’hi ha 3 de romans, 3 de medievals (a 
destacar les ruïnes de l’església de sant Simeó de Centelles, fitxa 5) i 2 
balmes prehistòriques. 

Sense dubte, el mes important es la Vil.la romana de Sant Amanç (fitxa 136), 
descoberta el 1993 i excavada a partir del 1995 (afectada per la construcció 
de l’Eix Transversal). Avui llueix restaurada i museïtzada. 

Obra civil 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat només 7 elements (  2 % del total 
del patrimoni immoble).  

Rajadell disposa d’una nodrida xarxa de camins, però només n’hem fitxat un, 
el Camí Ral i Via Romana de Manresa a Prats de Rei (Fitxa 143), unificant en 
un sol relat la via romana i el camí ral medieval, i unificant també les dues fitxes 
del Catàleg de béns a protegir (2014), la Via Romana Camí ral i el Camí Vell de 
can Viladés. La resta de camins, recollits al Catàleg de camins municipals de 
Rajadell fet per la Diputació de Barcelona el 2016 (un total de 50), els hem 
esmentat a l’apartat d’elements no fitxats. 

Un altre aspecte a destacar de Rajadell es el seu nombrós patrimoni ferroviari 
(principalment túnels i ponts), corresponent a mitjans del segle XIX. Piñero 
(PEP 1993) en va fer una fitxa agrupant-los tots, però això no ho podem fer 
amb el nostre producte. Hem optat per fer una referència general a l’apartat 
d’elements no fitxats. Tot i així hem individualitzar dos elements rellevants, el 
pont de vianants de can Bosch (fitxa 161) i uns tunels sota la via qe 
comuniquen dues finques (fitxa 145). 

Un altre element rellevant és la canalització de l’aigua. Algunes masies van fer 
autèntiques obres d’enginyeria per canalitzar l’aigua pel rec i construir grans 
fonts i basses. Les hem classificat com a elements arquitectònics per que no 
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deixen de ser obres domèstiques. En tres casos les hem posat en aquest 
apartat d’obra civil, i totes referides a can Gallifa, per la seva envergadura i 
complexitat: el molí (fitxa123), els dipòsits (390) i la presa (420). 

Dipòsits d’aigua prop del molí de can Gallifa (fitxa 390) (Foto: XM 2020) 

Camí Ral (Fitxa 143) (Foto: XM 2018) 
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També hem inclòs en aquest apartat la pedrera romana de Centelles (fitxa 118) 

7.3. Patrimoni Moble 

El patrimoni moble, amb  23 elements, representa un 5,4 % del total del Mapa. 

Aquests són els totals en quan a tipologies, dins de l’àmbit del patrimoni 
moble. 

Elements Urbans 

Es tracta de 10 d’elements més o menys mobles que decoren l’espai públic. 
Rajadell compta amb 4 elements commemoratius o artístics a la via pública, 
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incloent la Font dels Traginers. A destacar la Noia de la Plaça (fitxa 147). Tots 
estan al nucli antic, excepte el monument als trabucaires, que esta a Els 
Molins. Al nucli antic també una barraca reconstruïda ex novo el 2017 (fitxa 
144), i 3 elements més, decoratius (un quart als molins). Finalment, 
l’ajuntament va instal·lar en una rotonda una antiga fita de terme recuperada 
(fitxa 386). 

Objectes 

L’apartat recull 6 objectes mobles singulars. Tres pertanyen a dos museus fora 
del terme, el Museu Episcopal de Vic i el Museu Comarcal de Manresa. Vic 
custodia la làpida romana de Sant Amanç (fitxa 139) i Manresa, el mosaic romà 
de Sant Amanç (fitxa 177). L’església parroquial conserva dos elements 
destacables, una maqueta i diorames (fitxes  188 i 189). Finalment, s’ha fitxat 
un retaule privat, el de la capella de Sant Llúcia del Forn (fitxa 138). 

Lapida romana de sant Amanç (fitxa 139) Museu Episcopal de Vic. (Foto: MEV) 
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Col·leccions 

Les 7 col·leccions que hi ha fitxades són molt menys de les realment existents. 
Moltes cases, o el mateix castell, posseeixen col·leccions privades de 
rellevància, que no hem pogut veure, o que no han estat autoritzades a ser 
fitxades. Només hem inclòs col·leccions públiques (dues del Museu Comarcal 
de Manresa, incloent l’important fons de taules que subsisteixen de l’antic 
retaule barroc de l’església parroquial, fitxa 137) i cinc col·leccions vinculades a 
entitats del poble: tres fons vinculats a l’antic museu pinacoteca (fitxes 140, 191 
i 389) i dos vinculats als bastoners (fitxes 385 i 387). 

7.4. Patrimoni Documental 

El patrimoni documental, amb 11 elements, representa un  2,6% del total del 
Mapa. 

No és necessària la inclusió d’una gràfica perquè només hi ha una tipologia 
representada, fons documentals. 

L’arxiu municipal te dos fitxes, per que te dos seus: l’arxiu actiu, a l’ajuntament, 
i un dipòsit a l’Estació (fitxes 195 i 196). L’arxiu encara no forma part de la 
xarxa manteniment de la OPC de la DIBA, però a partir de 2020 ho han 
sol·licitat i la petició està en tràmit. Una administrativa municipal n’ha tingut cura 
els darrers anys. 

Pel que fa als arxius parroquials, n’hem fitxat tres, per que a Rajadell hi havia 
tres parròquies: Sant Iscle i Santa Victòria de Rajadell, Molnistrolet i 
Vallformosa. Els dos primers van ser descrits per Rafat i estaven a la Rectoria 
de Rajadell. En el moment de redactar el PEP 1993, encara hi eren. El de 
Rajadell pròpiament dit va ser transferit al 2007 a l’Arxiu Biblioteca Episcopal de 
Vic. Els de Monistrolet i Vallformosa, estan a l’Arxiu de la Seu de Manresa.   

Paro de documentació relacionada amb Rajadell n’hi ha a molts altres arxius. 
Hem fet una recerca a Internet i n’hem localitzat a 6 (fent per tant 6 fitxes), 
corresponents als arxius de la seu de Manresa, Comarcal del Bages (Manresa) 
(els pagesos de Rajadell baixaven a mercat i aprofitaven per registrar els seus 
negocis a cal notari.a Manresa), Nacional de Catalunya, de la Corona d’Aragó, 
Histórico Nacional (Madrid) i Centro Documental de la Memòria Històrica 
(Salamanca). En aquests dos darrers hi ha documentació inèdita, per treballar, 
relacionada amb la guerra civil. 



D’altra banda, moltes cases i famílies conserven documentació antiga. Molins 
(2020 i 2021) l’ha estudiat amb detall. 

7.5. Patrimoni Immaterial 

El patrimoni immaterial, amb 17 elements, representa un 4% del total del 
Mapa. 

Aquests són els totals en quan a tipologies, dins de l’àmbit del patrimoni 
immaterial. 

Hem fitxat vuit festes (les dues vigents al nucli de Rajadell, la festa major i la de 
sant Sebastià, i unes quantes més en diferents barriades, que estan o 
be desaparegudes o bé en una situació molt complicada, ja que 
podrien desaparèixer. També s'han fitxat com fires el Campus Gospel i la 
mostra de productes.

Les fitxes de música i dansa corresponen a 4 goigs, al ball de la coca 
(fitxa 208) i a les caramelles de Rajadell (210).
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No hem localitzat cap llegenda ni element de tradició oral (si que hem fitxat un 
element de costumari) ni tampoc cap tècnica artesanal pròpia de Rajadell. En 
aquest apartat vam intentar cercar receptes de cuina pròpies però vam buidar 
el llibre El Rebost, sense èxit. 

7.6. Patrimoni Natural 

El patrimoni natural, amb 18 elements, representa un 4,3% del total del Mapa 
de Patrimoni Cultural. 

Aquests són els percentatges en quan a tipologies, dins de l’àmbit del 
patrimoni natural. 
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Les zones d’interès natural són 12. L’element més destacable és la Riera de 
Rajadell (fitxa 141). També hi ha 4 fenòmens orogràfics, fitxats com a espais 
d’interès natural (una muntanya, una balma, la Roca Sentinella i el caos de la 
Solana de Can Miralles). Els elements dominants són les fonts.  

Font de la Regata (Fitxa 398) (Foto: XM 2020) 
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Riera de Rajadell al seu pas per la Font del Forn (Fitxa 141) (Foto: XM 2018) 

A Rajadell, entre el llista que ja teníem del PEP 1993 (amb més de 40 fonts), la 
llista que ens va facilitar l’ajuntament, elaborada per Joan Vial, i altres 
documents i mapes, teníem una relació d’una cinquantena de fonts (algunes 
deurien ser la mateixa amb noms diferents). La majoria de les fonts no les hem 
localitzat, i d’altres, hem comprovat que han desaparegut. A l’apartat 
d’elements no fitxats hem inclòs 33 fonts. Al Mapa hem fitxat 17 fonts, que hem 
visitat i ubicat, 8 com elements arquitectònics (són obrades), 8 en aquest 
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apartat, com a zones d’interès natural, i 1 com element urbà (la font dels 
traginers). Les fonts d’aquest apartat són deus i surgències, en entorns més 
boscosos, però es difícil de classificar-les com a element arquitectònic o com 
espai d’interès natural, per que solen tenir totes alguna mena d’afectació 
antròpica. 

Com a espècimens botànics, hem fitxat 6 arbres. El Catàleg municipal de bens 
a protegir (2014) en va fitxar 9. Un d’ells, el més cèlebre, el Lledoner de 
l’Estació, va morir i va ser eliminat el 2018. Dels 8 restants, només n’hem 
localitzat 4, que hem fitxat. Els dos restants que també hem fitxat són dos grans 
alzines, que com la de El Junyent (fitxada al Catàleg), s’alcen de forma 
intencionada al davant de masos rellevants (El Coll i la Masia). Hem vist aquest 
fenomen en altres masos, com a can Pujolar (amb una alzina més petita) 

7.7. Estat actual dels elements fitxats 

7.7.1. Estat legal de protecció 

Les principals figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 
11 d’octubre de 1993) són: 

o Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), declarats pel Govern de la
Generalitat de Catalunya.

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

Pel que fa a la categoria BCIL, s’ha de tenir en compte que ho són tots 
aquells element declarats explícitament pel ple municipal (i en el cas dels 
ajuntaments de menys de 5000 habitants pel Consell Comarcal) o bé els 
inclosos dins d’un catàleg municipal redactat abans de la Llei 9/1993, de 
Patrimoni Cultural Català, o bé, tots aquells ja inclosos explícitament com a 
BCIL en Catàlegs de protecció aprovats posteriorment. 

Aquest darrer cas és el de Rajadell. Com ja hem explicat al capítol 5.2, 
l’ajuntament compta amb un Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), 
amb un text refós redactat el 2014 i aprovat definitivament el 2015, que inclou, 



116 

com a documents preceptius, el Catàleg de béns protegits, redactat el 2014, i el 
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació, del 
mateix any.  

En les fitxes del Mapa s’indiquen, amb “protecció legal”, els elements BCIN (el 
Castell, la documentació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó o les col·leccions que 
custodien alguns museus declarats BCIN d’acord amb el decret de museus de 
1962, en el nostre cas, Vic i Manresa), així com els elements BCIL que estan 
declarat com a tals al Catàleg de Bens Protegits (en total, són 18 elements), 
més alguns altres elements protegits a l’esmentat Catàleg (BPU, jaciments i 
arbres). La resta no tenen protecció legal (inexistent). Incloem aquí les cases 
incloses al Catàleg de Masies, que no protegeix patrimonialment. 

Aquests són els totals en quan a protecció 

7.7.2. Titularitat 

La titularitat dels béns fitxats, en la seva immensa majoria, és privada (348  
elements, el  82,4  % del total). Només són públics alguns elements ( 74 ), com 
són els de propietat municipal (com els commemoratius urbans, les fites de 
terme, el camí ral i els elements que estan al camí, la vil.la romana de sant 
Amanç, l’arxiu municipal, i recentment, La Sala i la Rectoria) i els objectes i 
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col·leccions que estan en museus i arxius públics fora del terme (de propietat 
de la Generalitat o de l’Estat). També ho són els elements gestionats per l’ACA, 
l’Agència Catalana de l’Aigua, com la Riera de Rajadell i altres elements 
hídrics, i els elements relacionats amb el ferrocarril (ADIF). 

També hem posat com a públics, tot i ser de titularitat privada, els elements 
mobles i documentals de propietat eclesiàstica, per que puguin sortir a la versió 
publica del mapa. Atès que són d’accés públic. Es tracta de les fitxes 139, 142, 
187, 189, 190, 372, 373, 374, 378, 380 i 389. També es el cas de les 
col·leccions en mans d’entitats sense ànim de lucre (fitxes 140, 191, 385, 387), 
així com la fitxa 137 (els retaules dipositats al Museu de Manresa).  

També hem assignat, d’acord amb els plecs dels mapes, la propietat pública a 
tots els elements conformen el patrimoni immaterial. 

Aquests són els totals en quan a titularitat  

 

 

 

 

 

74 

348 

públic

privat



118 

7.7.3. Estat de conservació  

L’estat de conservació dels elements inventariats és, en general, bastant bo. 

Pel que fa al patrimoni immoble, les cases i masies (de residència permanent 
o de cap de setmana) mantenen, en general, un bon grau de conservació, a
excepció de les que resten en desús i abandonades, o fins i tot en ruïnes, la
majoria d’aquestes, en un estat irrecuperable.

Moltes de les cases i masos, en els darrers anys, han estat objecte de 
rehabilitació i restauració per part dels propietaris, per convertir-les en 
segones residències. Tot i que s’abusa de la pedra vista, les rehabilitacions 
han estat, en general, respectuoses amb la morfologia tradicional dels edificis. 

El castell també ha estat objecte d’importants reparacions en els darrers anys, 
per part de la propietat. L’ajuntament ha restaurat la vil.la romana de Sant 
Amanç i està rehabilitant la Rectoria. 

També presenten un grau acceptable de conservació les esglésies (excepte la 
de sant Amanç i la de Vallformosa). 

Les barraques de vinya, en general, també estan en un estat acceptable. 

La majoria dels masos històrics estan restaurats, excepte alguns que estan en 
una situació alarmant, ja que tot i que aguanten dempeus, el seu 
abandonament podria desembocar en esfondraments. Es el cas de El Pujolar, 
can Servitge. El Peric. Can Balart o Braquets. També Cal Dalmau i Can 
Morros presenten símptomes preocupants. Algunes de les cases de pagès 
també estan en una delicada situació, com Cal Vallet i Cal Benido, les 
Casetes de Valldòria, o Cal Nel·lo. No fem referència aquí a les que ja estan 
enrunades, que també hem fitxat, 

El camí ral, d’altra banda, està seriosament amenaçat (nomes queda un tram). 
Val a dir que la construcció de la C-25 (l’Eix transversal) i la canalització de la 
riera suposà pagar un alt preu, ja que van desaparèixer barraques, forns i 
altres elements. D’altres foren traslladats. 

També és preocupant la desaparició de part de les fonts, i el fet de que moltes 
que hem visitat i fitxat ja no es troben operatives (no ragen) o no se’ n 
permeten l’accés. 

Aquests són els percentatges en quan a conservació 
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7.7.4. Cronologia  

Pel que fa a la cronologia dels elements patrimonials, la major part, com podem 
veure al gràfic, corresponen al període modern i contemporani. Val a dir que de 
molts d'ells, que ens han arribat fins avui, desconeixem la cronologia exacta del 
seu origen. La majoria són cases i masos que han estat rehabilitats en diverses 
èpoques i que en la majoria de casos ja han perdut les traces del seu passat 
més antic. Però molts d’ells tenen un origen medieval, i ho sabem mercès a la 
documentació d’aquesta època que guarden els arxius. 

A l'apartat d'història (capítol 4.1), ja hem esmentat els grans períodes 
cronològics. La prehistòria i l'època antiga estan definits pels jaciments 
arqueològics, però percentualment, la seva presència es baixa. També es 
remarca el notable passat medieval de Rajadell, centrat sobretot en el seu 
castell, les esglésies i els masos. 

Aquests són els totals en quan a cronologia. S’ha de tenir en compte que molts 
elements pertanyen a diferents períodes. 
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9. ELEMENTS NO FITXATS  
 

Patrimoni immoble 

 

Conjunts arquitectònics 

 

Cementiri de Monistrolet Poc rellevant 

Cementiri costruit cap els anys 20 del segle XX, quan substituí el que hi havia a 
l’esglèsia parroquial de Santa Maria de Monistrolet. Es troba al final d’una pista 
a uns 380 m. al N. de l’església, a l’altre banda de l’Eix Transversal. L’immoble 
presenta planta quadada i conté una capella. 

 

 

Cementiri de Monistralet (Foto X. Menéndez 2020) 
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Edificis 

 

La Fassina (Barri dels Molins) Desaparegut 

La Fassina era un edifici industrial avui desaparegut, que es trobava adossat a 
un altre edifici industrial conegut com la Fàbrica (fitxa 94), al Barri dels Molins. 
La Fàbrica era una antiga casa reconvertida en fàbrica, on s'hi instal·là una 
fàbrica tèxtil. El 1772  Ramon Font, moliner, legalitzava la compra dels terrenys 
de la Fassina i del Molí de Dalt. Segurament la construcció de l'edifici conegut 
posteriorment com "la Fàbrica", adossat a la Fassina, és una mica posterior.  

 

 

La Fassina (PEP 1993) Foto: J. Piñero 

A La Fassina s’hi elaborava esperit de vi, però aquesta activitat va passar del 
seu emplaçament original a l'edifici de la Fabrica. Posteriorment s'abandonà 
l’activitat i s'obrí, poc després de l'arribada de l'electricitat al poble, l'any 1923, 
una fàbrica tèxtil, als baixos de la casa (que per això es coneix com La 
Fàbrica). Mentrestant, a  La Fassina s’instal·là una fàbrica de pasta de sopa, in 
s'hi elaboraven fideus, macarrons,  etc., que funcionà del 1945 al 1950 
aproximadament. Al costat oest de La Fàbrica encara hi ha restes d'una paret 
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d'un antic edifici que correspon a la Fassina. Actualment (2018) s'hi està 
edificant una nova casa. Davant de la Fábrica hi ha un pou (fitxa 173). Quan es 
va elaborar el PEP (1993), encara existia l’edifici de La Fassina, que 
s'adossava a la Fàbrica, on s’hi conservaven un parell de màquines de l'antiga 
fabrica de pasta de sopa que aixoplugava. En alguna font he vist citada La 
Fassina com La Fabriqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa en construcció (2018) on hi havia La Fassina. A la dreta, La Fábrica (fitxa 94). A 
l’esquerra, part posterior de la casa en construcció (2018) on hi havia La Fassina. S’hi 

pot veure un mur antic, integrat, que deu correspondre a l’antiga Fassina (Foto: X. 
Menéndez) 
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Maquinària de la fàbrica de pasta de sopa. La Fassina (Pep 1993) Fotos: J. Piñero 
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Escola dels Molins Poc rellevant 

Edifici de les antigues escoles, al barri dels Molins. Edifici rectangular d’una 
sola planta, sense interès arquitectònic. Construït a finals dels anys 50 i 
inaugurada al voltant de l’any 1960, juntament amb les cases dels mestres, en 
substitució de l’escola que hi havia hagut als anys 40 i 50 al nucli antic de 
Rajadell. Es va tancar cap el 1994 (els darrers 4 anys la mestra fou Carme 
López). 

Actualment està utilitzat com a equipament municipal (activitats per a gent gran 
com tallers de memòria, anglès, pilates...). Al costat hi ha un parc infantil. 

 

 

Escoles dels Molins. A la dreta, cases dels mestres (fotos: X. Menéndez 2018) 

 

 

Tina de Cal Negre  Poc rellevant 

Per la part de darrera de can Negre (casa num.1 del carrer Josep Pla, al Nucli 
antic), i separada per un carreró, hi havia unes de les poques tines bastides en 
un edifici apart que es conserven al Nucli Vell: la Tina de Cal Negre. A l'any 
1993 (PEP) va merèixer fitxa pròpia. Cap a l'any 1996 es va convertir en un 
garatge. Actualment es un edifici modern, però manté l'antic perímetre. Hi havia 
una única tina, i a sobre, un femer. La tina es conserva al subsòl, totalment 
reblat i sense que ara sigui accessible. Es tracta d’una construcció de planta 



138 
 
 
 
 
 

rectangular allargada amb la coberta a una vessant. Originalment estava 
formada per diversos cossos adossats amb cobertes diferents (magatzems...). 
La cambra més septentrional corresponia a la tina. La tina era cilíndrica, es 
conservava sencera i feia 2 metres de diàmetre. La construcció està situada a 
la part posterior de les cases del Nucli, deixant entremig un espai lliure, com un 
passatge. Més enllà, comença el desnivell cap el torrent. La construcció 
aprofita aquest desnivell per a la tina.  

 

 

Tina de Cal negre (foto: X. Menéndez 2020) 

 

 

Ajuntament Poc rellevant 

La seu de l’ajuntament de Rajadell, al carrer Major, 3, al Nucli Antic, és un 
edifici rehabilitat modernament. Antigament havia estat Cal Titus o Casa del 
Pujolar. 
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Ajuntament de Rajadell (foto: X. Menéndez 2018) 

 

 

La Semsada de Dalt Poc rellevant 

 

 

La Semsada de Dalt  (foto: X. Menéndez 2020) 
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Es situa a la carretera de l’Estació, 41, a pocs metres de La Semsada de Baix 
(fitxa 39), a l'altre banda de la carretera. Aquesta era la Casa Vella de la 
Semsada, mentre que la de baix era la Casa Nova. La Semsada de Dalt la van 
aterrar del tot i la van refer ex novo a la primera meitat del segle XX. 
Actualment és una casa gran de planta rectangular, amb planta baixa i dos 
pisos. Semsada ve de Censada, de cens: per tant era una casa censada o 
sotmesa al pagament d’un cens. 

 

 

Can Damià Poc rellevant 

Forma part d'un conjunt format per dues cases de pagès, que no tenen 
continuïtat arquitectònica, anomenades Cal Comallonga (fitxa 86), a llevant, i 
Cal Camila, a ponent (fitxa 176), a més d'una pallissa i d'altres construccions 
modernes, entre les quals un casa, del segle XX (1947), anomenada Can 
Demià o Damià, que està fitxada al Catàleg de Masies 2015 num. 25).  Casa de 
planta rectangular, amb coberta a quatre vessants, d’una sola planta, amb un 
petit porxo d’entrada al costat SO. 

 

 

Cal Damià  (foto: X. Menéndez 2018) 
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Ca l’Esquerrà Poc rellevant 

Figura al  Catàleg de Masies i Cases Rurals 2014 (num. 26) com Cal 
L’Esquerrà. Sector Miralles (N. del terme).  S’hi arriba per la carretera que 
mena de Rajadell a Fals, en el barri on hi ha Cal Mingo (fitxa 36). Ca l’Esquerrà 
es una casa molt remodelada sense interès arquitectònic; no obstant, segons el 
Catàleg de masies, es una casa de pagès (parceria) del segle XIX, amb 
orígens a l’any 1868, d’aparença moderna per que va ser reformada cap a l’any 
1970. En realitat, es tracta de dues cases adossades, de planta rectangular, 
amb planta baixa i dos pisos, amb coberta a doble vessant, respectivament, on 
hi viuen dues generacions de la mateixa família. Façanes pintades de color 
gris. 

 

 

Corral de l’Esquerrà (foto: X. Menéndez 2020) 

 

La construcció més interessant és una edificació agropecuària (antiga 
pallissa?) aïllada que es troba al davant de la casa, actualment sense ús, i amb 
un estat de conservació deficient, que podria haver estat un antic corral de 
gallines i cort de porcs. Està feta de maçoneria (es conserva l’antic arrebossat) 
i presenta dos pisos, amb coberta a una sola vessant. 
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A l’O., sobre un marge elevat, hi ha una construcció aïllada que podria ser una 
possible tina. 

L’origen del nom de la casa es deu a que el seu titular era esquerrà.  

 

 

Possible tina i al fons, Ca l’Esquerrà (foto: X. Menéndez 2020) 

 

 

Jan del Bosch i Cal Piques Poc rellevant 

Dues cases de pagès que composen un conjunt arquitectònic i una explotació 
agropecuària complexa, amb molts edificis productius. Es troben a Sant Amanç 
de Viladés, al NO del municipi. Estan al catàleg de Masies (num. 38 Cal Jan del 
Bosch i num.59 Cal Piques). Són dues cases adossades modernes, sense 
interès, on hi viuen dues famílies diferents, sense parentiu. Can Jan del Bosch 
està pintada de groc. Nomes hi destaca un cobert de pedra, a can Jan del 
Bosch.   
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Jan del Bosch i Cal Piques (Fotos: X. Menéndez 2018) 

 

 

Cal Sebastià Poc rellevant 

Figura al  Catàleg de Masies i Cases Rurals 2014 (num. 69) com Cal Sebastià. 
Sector Miralles (N. del terme).  S’hi arriba per la carretera que mena de Rajadell 
a Fals, en el barri on hi ha Cal Mingo (fitxa 36). Casa de pages (antiga parceria) 
remodelada recentment, per la qual cosa la seva aparença es moderna. Es de 
planta rectangular, amb planta baixa i dos plantes més. Façanes 
emblanquinades i encimentades. Hi ha diverses dependències annexes, entre 
elles, una tina quadrada, feta de maçoneria. 
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Cal Sebastià (Foto: X. Menéndez 2020) 

 

 

Los Rosales Poc rellevant 

Figura al  Catàleg de Masies i Cases Rurals 2014 (num. 41) com los Rosales A 
i B.  Monistrolet (E. del terme). Son dos cases adossades snse interès 
arquitectònic, dels anys 50 o 60. Te una tina al pati d’entrada. Cal destacar que 
aques immoble va susbtituir una casa anterior, Cal Sardà o Serdà o Sardans, 
que va ser enderrocada totalment. L’actual propietat de Ca l’Alegre va comprar 
Ca l’Alegre, Cal Serdà i El Taradell) el 1959, als Portabella, i posteriorment es 
va vendre Cal Serdà.  
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Los Rosales (Foto: X. Menéndez 2020) 

 

 

Can Badó No localitzada 

Antiga casa de pagès de petites dimensions, de planta quadrada, actualment 
enrunada i envoltada de vegetació.  
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Can Badó (Fotos: Catàleg de Masies) 

 

En queden restes molt escasses d’algunes parets. Destaca el mur de la façana 
principal amb una porta rectangular i dues finestres. Al cos principal s’observen 
annexes altres restes constructives. L’edifici es troba a l’est de Can Oliver, en 
un sector de camps de conreu, entre can Oliver i la Masia. Figura al Catàleg de 
Masies i Cases Rurals 2014 (num. 93), d’on hem tret la informació. No 
localitzada. Als mapes no apareix. Segons el Catàleg de masies, les UTM són: 
X. 391794; Y. 4618303 

 

 

Cal Patiràs No localitzada 

Antiga casa de pagès de petites dimensions, de planta quadrada, actualment 
enrunada i envoltada de vegetació. En queden restes molt escasses d’algunes 
parets. S’observa un cos principal i dos coberts separats per pocs metres, un 
de planta quadrada i un altra de planta circular (barraca). L’edifici es troba al 
nord de can Cortes. Cal seguir un camí difícil de seguir en direcció N. Figura al 
Catàleg de Masies i Cases Rurals 2014 (num. 92), d’on hem tret la informació. 
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No localitzada. Als mapes no apareix. Les UTM indicades al Catàleg de masies 
són incorrectes (no pertanyen al municipi). La casa també està documentada 
per Molins (2020:146), que tampoc ha aconseguit localitzar les restes i ubicar 
exactament el lloc. Segons Molins (2020:146), les ruïnes d’aquesta casa es 
troben sota del Cortès, en terme de Massana, en un indret conegut com les 
Toixoneres, per l’abundància de caus d’aquestes bestioles. Està a prop de la 
casa Per Força (fitxa 73); es diu que un veí cridava a l’altre “Patiràs” i l’altre 
contestava “Per força”. Segons Molins, cal Patiràs apareix un sol cop en una de 
les llistes de cases que periòdicament realitzava l’Ajuntament, per motius 
fiscals o censals, de 1868. Això ens fa pensar que va ser una casa que va tenir 
una vida molt breu, essent abandonada al cap de pocs anys de construir-se. En 
aquell moment els habitants eren Josep Morros Selga, de 70 anys, Maria 
Tàsias de Castelltallat de la mateixa edat, i el fill solter Isidre Morros Tàsias, de 
24 anys i nascut a Monistrolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Patiràs (Foto: Catàleg de Masies) 

 

 

Mas Enveja Desapareguda 

El Mas Enveja és un a de les cases que hi havia a la quadra de Cirera, a 
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l’entorn de la casa mare (avui Can Massana), avui desaparegudes, i que cita 
Rafat en els seus escrits.  Segons Rafat, era un alou lliure de Berenguer de 
Cirera, cavaller, el qual el 1296 el cedeix a la seva filla Sibil.la com a dot en 
casar-se amb Jaume d’Olzinelles. D’altra banda, Dalmau de Cirera (procedent 
del Mas l'Enveja) fou castlà del Castell de Castellar, dels Gravolosa, al segle 
XIII. Del mas de l’Enveja coneixem també un Romeu d’Enveja del 1280, ja mort 
el 1320. Molins (2020:147-48) inclou aquesta casa en el seu estudi, tot i no 
estar localitzada, atès que se’n conserva força documentació des del segle XVI. 
La casa també rebia el nom de Mas Xoriguera, per la família que l’habitava. El 
topònim Enveja encara es mantenia al segle XVIII i designava una zona 
indeterminada situada entre l’Oliver i el mas Massana. A principis del segle XX 
en aquesta zona eren visibles les restes d’uns murs força amples, que podrien 
correspondre al Mas Enveja. Actualment haurien desaparegut a causa de 
l’establiment d’una vinya, que hauria comportat el desmuntatge dels murs per 
fer-hi els marges. Es tracta de la vinya de la Filomena, perquè era de la 
Filomena, una minyona de l’Oliver casada amb un fadrí de cal Valentí de la 
Fàbrica. Molins (2020:147-48) ofereix una detallada informació sobre els antics 
habitants del mas del segle XVI. El primer d’ells és  Bartomeu Xuriguera, 
d’inicis del segle XVI. Es coneix el nom dels seus hereus (casaments, 
testaments, etc). El primogènit de Bartomeu, Joan, és l’hereu, però podria ser 
que Joan esdevingués l’amo o el possessor del Mas Coll del Gem (La Masia) i 
que el seu germà petit Antoni es quedés el Mas Enveja. El mateix Antoni 
apareix com possessor del Mas Coll del Gem del 1556 a 1565. També va 
explotar el molí del Senyor, durant 4 anys. Antoni consta com a habitant de 
l’Enveja al fogatge de 1553. Segons Rafat, era fill de Gracià Xoriguera, que al 
1529 figura com hereu. Antoni surt citat també en documents de 1537, 1543 
(com a Soriguera) i 1575. Sembla que no tenia gaire cura del mas "Nanveja", 
per que al 1568 l’havia arrendat a Joanot Puig i al 1583 a Jaume Grau i Jaume 
Rovira. El 1583 l’amo del mas Enveja era Joan Xuriguera, descendent de 
l’Antoni. Te un plet amb en Massana sobre els límits amb el Mas Coll del Gem. 
Es constata que a L’Enveja hi havia mossos francesos. El 1591 Joan 
Xoriguera, hereu del mas de l’Enveja, vivia a Sant Salvador de Guardiola. La 
darrera notícia de Joan Xuriguera és de 1604. Residia a Òdena i va reclamar el 
dret de recuperar el mas, que havia, per tant, perdut, per raons que 
desconeixem. Aquest va ser el final de la història del mas Enveja. La masia va 
ser abandonada i es va ensorrar i les terres es van repartir entre l’Oliver i el Coll 
del Gem (La Masia). 
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Cal Pobre No localitzada 

Molins (2020:180) inclou al seu repertori una casa no localitzada, possiblement 
a la zona de Cirera o Massana. Com el seu nom indica, era una casa d’ínfima 
categoria. Segurament era un antic mas medieval més o menys acondiciat per 
acollir els nombrosos treballadors occitans que no paraven d’arribar a Rajadell 
al segle XVI. Se sap la seva situació de manera aproximada i actualment les 
seves restes, si n’hi ha, estan perdudes. Tota la informació prové d’un únic 
document, una acta notarial datada el 15 d’agost de 1578. Aquell dia Bernat 
Alegre, habitant a Guardiola, es va vendre a Antoni La Comba de França, 
habitant a Rajadell, el mas Pobre, ensorrat, amb totes les seves terres. 
Afrontava a l’est amb les terres del Miralles (?), al sud amb el mas Ferreres 
(Junyent), al nord amb la riera i a ponent amb les propietats del castell i del Coll 
de Gem. Als llibres sagramentals hi ha unes poques referències a Antoni La 
Comba: el 1582 van batejar la seva filla Maria. El 1599 van enterrar un noi del 
Comba. Segons Rafat, el 1572 Antoni La Comba estava al servei del senyor 
Pere d’Eimeric i vivia al castell, mentre que el 1585 ell i la muller Caterina 
s’estaven al mas Pobret. El 1581 el rector va denunciar La Comba al veguer 
per robatori. La darrera evidència del personatge és de 1595, quan va admetre 
un deute als tutors de la noia Agnès Solernou. 

 

 

Cal Vador No localitzada 

Vador prové de Salvador, la persona que va construir la casa a mitjans del 
segle XIX, Salvador Casanovas, un fadristern de l’Oliver. Tot i que Molins 
(2020:210-11) diu que de la casa en queden restes molt escadusseres (en 
publica una fotografia), no l’hem localitzada. Es troba al Racó, a les terres de ca 
l’Oliver. Abans de ser abandonada, la casa només va ser habitada per dues 
generacions. Segons Molins (2020:210-11), Salvador Casanovas Puig havia 
nascut a cal Prisques de Piera, com els seus germans, i quan el pare va 
heretar l’Oliver va venir a viure a Rajadell. Mentre el pare va ser viu, el Salvador 
va gaudir d’alguns avantatges per ser fill de l’amo, però després va tenir 
problemes amb el germà, l’hereu, i sobretot, amb el nebot. Com a fadristeny, en 
Vador era bracer en terra d’altri, però hauria rebut diners de l’herència del seu 
pare. El 1845 va comprar els drets d’una vinya, plantada a mitges, a Josep 
Calvet. També era parcer: tenia els drets d’una vinya de Ca l’Oliver, heretats de 
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son pare. L’establiment era en règim de rabassa morta, de manera que de la 
collita dels raïms el Vador n’havia de donar al pare i als seus successors el 
quart, igual que un parcer qualsevol. El 1847 es casa amb Maria Anna Riera 
Eritgés, d’Aiguaviva de Castellfollit de Riubregós. Tot i que el testament del 
pare reconeixia el dret de Vador a viure a Ca l’Oliver, un dia va decidir 
abandonar la casa pairal i va construir una casa pròpia, Can Vador, dins de la 
parcel·la de cent per seixanta pams que el pare li va assignar, als volts de 1850 
(al 1859 estava aixecada). A partir de 1861 pleiteja amb el seu germà gran, 
Jaume Casanovas, l’hereu de ca l’Oliver, perquè aquest no li permetia usar les 
tines de l’Oliver. El plet continua el 1886 amb el nou hereu, el nebot, Pere 
Casanovas Figuera, amb disputes sobre l’ús i els límits de les terres. Les 
queixes contra Vador Casanovas per part de Pere Casanovas i d’altres veïns 
del Racó (aquestes sobre el desviament d’un camí públic que havia fet en 
Vador) van arribar el 1886 al Ple municipal. L’ajuntament va dictaminar en 
contra de Vador i el va comminar a desbloquejar l’antic camí. Vador va morir el 
1894 deixant quatre fills. Dos d’ells, els germans Joan i Àngela Casanovas 
Riera, el 1895, van denunciar al jutjat de pau que l’Isidre Calvet de la Caseta 
havia injuriat l’Àngela (titllant-la de puta i lladre). El jutge va aconseguir 
reconciliar les parts. Finalment, i per raons que ignorem, els fiils de Vador van 
marxar cap a una destinació desconeguda i la casa va quedar buida, enrunant-
se i desapareixent. 

 

 

Mas Benetes No localitzada 

Segons Rafat (1993: 226), de l’antiga casa Mas Benetes en queda “alguna 
paret entre l’Oliver i Parcerissa”. No localitzada. 

 

 

Fabrica de Galetes (Barri de  
l’Estació)  

Desapareguda 

Antiga fàbrica de galetes enderrocada a principis als volts de 2005. L’immoble 
està totalment desaparegut; en el seu emplaçament hi ha un edifici allargat de 
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diversos habitatges. Aquest element tenia fitxa a l’antic PEP 1993, any en que 
encara restava en peu. 

 

 

Antic emplaçament de la fàbrica de galetes (Foto: X. Menéndez 2018) 

 

El conjunt estava compost per una nau industrial i un pati amb coberts a la part 
posterior. La nau era de planta rectangular, amb un cos adossat a la banda de 
ponent, i amb coberta a doble vessant. El material constructiu era el totxo. La 
façana davantera, encarada a la carretera, era també de maó. Presentava un 
portal central, dues finestres i un coronament de forma semi-circular on lluïa el 
rètol de la fàbrica, encara amb restes de pintura: "Atlàntida i Montserratina". La 
façana de llevant presentava una sèrie de finestrals rectangulars protegits amb 
reixes. Al voltant de la nau subsistien alguns coberts de l'època de la fàbrica. El 
pati posterior estava habilitat, als anys 90 del segle XX, com a camp esportiu. 
També comptava amb uns habitatges destinats als treballadors, posteriorment 
convertits en edifici residencial. Als anys 90 del segle XX l'interior de la nau 
restava completament buida; només es conservava el forn, un forn continu, 
obrat en un angle de la nau. Amidava 3,5 per 10 metres. Segons Josep Serra, 
fou un dels forns més grans en el seu moment. El forn tenia a una banda les 
boques per introduir el combustible i a l'altre les boques per la introducció de 
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les galetes. Estava decorat amb rajola en blanc i blau, amb el nom de 
"Montserratina". 

La fàbrica s’ubicava al Barri de l’Estació, davant l'Estació de ferrocarril (fitxa 2). 
D'una banda la fàbrica es trobava pràcticament enganxada a la torre dels 
Màrquez, que compta amb jardins i piscina. A l'altra  banda hi havia cases 
residencials i, al davant seu, la carretera. Sembla que hi havia una via de tren 
que connectava directament la fàbrica amb l’estació, per carregar la 
mercaderia. Els antics habitatges per a les treballadores de la fabrica 
corresponen a l'actual edifici residencial dels Serra, darrers propietaris de la 
fàbrica (Ca l’Isclet, fitxa 127). 

La construcció d'una primera nau va tenir lloc pels volts de 1910 i fou la primera 
del barri de l'Estació. Pertanyia a un francès anomenat Voldu, que l'utilitzava 
com a magatzem de brisa. Comprava el vi de Rajadell i de pobles veïns i 
l'enviava cap a França, per ferrocarril. Un any aquest individu no es va 
presentar i la seva propietat fou embargada. Josep Serra Clotet (avi de Josep 
Serra i Devant) va comprar-la per 36 ptes. Durant els primers anys no en va fer 
res, fins que Enric Planell Manyoses (pare del doctor Planell) s'hi interessà amb 
la intenció d'instal·lar-hi una fàbrica de galetes. En Serra li va cedir els terrenys 
de franc a canvi de la instal·lació de la fàbrica (construïda de bell nou), al costat 
de la seva casa i propietat (on regentava la botiga). La nova fàbrica de galetes 
Planell es construí als anys 1926 o 1927, després de l'arribada de l'electricitat a 
Rajadell (1923). El nom de la fàbrica era "Atlàntida i Montserratina”. Entre el 
1940 i 1942 la família Serra adquirí la fabrica de galetes, que va funcionar fins a 
finals del 1966 aproximadament (Galetes Serra). La fàbrica va arribar a assolir 
una producció de 5000 kg de galetes al dia, amb una plantilla de 120 
treballadors, la majoria dones, procedents de Rajadell, Castellar, Fals, 
Fonollosa i Castellfollit. Degut a les males comunicacions de Rajadell per 
carretera, va patir sempre de falta de mà d'obra. Això s'intentà solucionar amb 
el reclutament de noies solteres de pobles veïns, i també amb immigrants 
andaluses. A principis dels anys seixanta del segle XX es construí una mena de 
petita colònia amb habitacions darrera la fàbrica, on podien dormir les que 
venien de lluny. Però en general no s'aconseguí una plantilla estable, fet que, 
junt amb l'augment de la competència, motivà el tancament de la fàbrica, 
segons Josep Serra. Es fabricaven principalment dos tipus de galeta: boet –de 
coco- i biscuit. També s’hi feien mantegades i galetes Maria. Per tal de reduir 
els costos de comercialització, en els últims temps s'optà per establir lligams 
amb cases més fortes: Artiach, Solsona... Durant un temps els Serra també 
realitzaren altres activitats industrials, ja fos a la mateixa fàbrica o a la nau del 
costat. Concretament fabricaven màquines de joc anomenades "millón", de les 
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quals foren els introductors a Espanya el 1955. Per dificultats de 
subministrament exterior, també fabricaven els components elèctrics de les 
màquines. Actualment es conserva en un museu de Madrid una màquina 
construïda a Rajadell, la primera d'Espanya. La producció normal era de 50 
maquines diàries. Quan els Serra van tancar la fàbrica, entre els anys 70 o 80 
del segle XX, fou adquirida per la família Màrquez, de Manresa, amb la intenció 
d'instal·lar-hi un magatzem d'electrodomèstics que no arribà a fer-se realitat. 
Aquesta fàbrica va representar la iniciativa industrial més important de Rajadell. 
L'edifici, amb certs trets decoratius a la façana, era representatiu de 
l'arquitectura industrial de principis del segle XX. El forn n'éra un element 
destacat. El Josep Serra que fou propietari de la fàbrica de galetes fou el que 
va fer les gestions per a salvar i catalogar com a monumental el Lledoner de 
l’Estació, un arbre que dificultava el trànsit per la carretera i que, per conservar-
lo, va comportar la instal·lació de l’actual semàfor. Va ser eliminat el 2018. La 
Casa dels Serra, propietaris de la fàbrica de galetes (actual Ca l’Isclet, fitxa 
127), estava entre el Lledoner i la fàbrica. 

 

 

Fulletó pubicitari de Galetes Serra (Portal Todocolección) 

 



154 
 
 
 
 
 

 

 

Fábrica de galetes. PEP 1993 (Fotos III pag. 65-66). Fotos: J. Piñero 
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Interior de la fábrica de galetes el 1993. PEP 1993 (Fotos III pag. 65-66). Fotos: J. Piñero 
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Imatge publicitària de Galetes Serra. 1931-1936. Arxiu Nacional de Catalunya (Fons ANC1-
1236 / FOTO-PIC (Arxiu Pere Català). “ Galletas y bizcochos. La Montserratina” Ambrosias. J. 

Serra. Rajadell" 
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Postal amb una imatge de la Fàbrica de galetes d’E. Planell (Portal Todocolección) 

 

Aquesta informació fou facilitada oralment per Josep Serra Devant i Iscle Font i 
inclosa al PEP 1993 (Jordi Piñero) 

Bibliografia: 

- Ajuntament de Rajadell  (2017) Relats i Memòria de Rajadell.  

- Ajuntament de Rajadell, L’Arada Creativitat Social.. 

- Ajuntament de Rajadell (2017). Passejades per Rajadell. 
L'Estació. 
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La capella de Sant Miquel de 
Rajadell 

No localitzada 

La Catalunya Romànica (Benet, 1984) cita la capella de Sant Miquel de 
Rajadell, de la que desconeixem l’emplaçament. Devia estar situada al mateix 
castell de Rajadell o dins l’antic terme del castell de Rajadell. No degué passar 
de capella, del castell o d’un mas important. L’església apareix esmentada el 
1225 com a Sant Miquel de Rajadell. El fet d’haver-hi una altra església amb la 
mateixa advocació en el terme fa pensar que es tracta de la mateixa que hi 
havia al lloc de Cirera, però s’han documentat deixes del 1285 a ambdues 
esglésies. Per tant, ha de correspondre a dos temples diferents. Per l’advocació 
de Sant Miquel, típicament castellera, podria tractar-se de la capella pròpia del 
castell de Rajadell, però en cap dels dos testaments del senyor del castell, 
Berenguer de Rajadell, dels anys 1296 i 1298, no es recorda Sant Miquel, tot i 
que hi apareixen la majoria de les esglésies del terme. 

 Bibliografia: BENET I CLARÀ, Albert (1984). Catalunya  Romànica. Vol.  XI.  
El Bages.  Barcelona: Fundació Gran Enciclopèdia Catalana. p. 39 

 

 

Cal Reguer – Cal Segarra Poc rellevant 

Edifici modernament rehabilitat situat al Barri de l’Estació, al carrer del Reguer.  
Actualment és un restaurant força reconegut que obre els divendres, els 
dissabtes i els diumenges. Als mapes hi figura al lloc el topònim Cal Segarra, 
que era el nom de la casa on avui hi ha Cal Reguer. Al c/ Reguer hi ha 3 cases: 
la num. 1, que és Cal Reguer, el restaurant;  la num. 3 i la num. 5, que és un 
edifici en obres i abandonat, de baixa qualitat, en venda 
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Cal Reguer- Cal Segarra (Foto: X. Menéndez 2020) 

 

 

Casalot de Joan Mestre No localitzat 

Coneixem nomes el topònim del Casalot de Joan Mestre per ser unes ruïnes 
que es troben a prop del jaciment Tomba del Casalot de Joan Mestre (fitxa 
135), segons la Catalunya Romànica (Volum IX. El Bages. Pag. 169). No hem 
localitzat el lloc exacte on s’excavà la tomba medieval, ni les esmentades 
ruïnes, que estarien al S o SO de can Balart. De fet, aquest topòònim només 
l’hem trobat a la Catalunya Romànica i no apareix a cap mapa ni a la 
bibliografia local consultada. 

 

 

Celler el Molí. Collbaix Fora del terme 

La casa del Molí, que està publicitat en els mapes i rutes turístiques de 
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Rajadell, està en terme de Manresa, prop del terme de Rajadell. Al Celler del 
Molí s’hi ven vi i oli ecològic conreats a la finca i es fan tasts de vins i visites amb 
reserva prèvia. https://cellerelmoli.com/. L’adreça es Camí de Rajadell, Km 3, 
08241 Manresa. Es troba al peu del Collbaix, un cim de 543 metres, situat entre 
els municipis de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, i tot el sector de Collbaix 
està compartit entre Manresa i Rajadell. La producció artesanal i ecològica 
vitivinícola  de Collbaix s’inicià als volts de 1990, recuperant vinyes de les 
finques del Molí i de la Casanova de Monistrolet (Rajadell). Les finques de 
Collbaix Celler del Molí formen part del Geoparc Mundial UNESCO de la 
Catalunya Central 

 

 

Barraca prop de la C25  No ubicada 

El 2019 vaig fotografiar una barraca prop de la C25 que no es troba 
inventariada a la wiquipedra. Aquesta barraca no s’ha pogut fitxar doncs no l’he 
pogut ubicar en el mapa i donar-li les corresponents coordenades UTM, tot i els 
intents posteriors de tornar-la a localitzar per ubicar-la correctament. 

 

 

 

https://cellerelmoli.com/
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Barraca  (Fotos: X. Menéndez 2018) 
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Es tracta d’una barraca de vinya de planta circular construïda amb la tècnica 
tradicional de la pedra en sec. Aïllada. La porta presenta una llosa plana com a 
llinda. Es conserva  sencera la coberta amb falsa cúpula. Te un petit finestró a 
la part posterior. Conserva el ràfec de pedres planes volades. Se li adossa un 
petit muret a l’esquerra, a l’exterior, prop de la porta. 

 

 

Barraca Codi 5986  Desapareguda 

Barraca fitxada  a la wikipedra el 2005 que fou enderrocada el 2015, segons la 
mateixa fitxa de la wikipedra. 

Era una barraca de vinya de planta quadrada, construïda amb la tècnica 
tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació E. La porta presentava una 
llosa plana com a llinda. La coberta de la falsa cúpula estava en bon estat. A 
l’esquerra de l’entrada presentava, adossat, un cos o recer de pedra amb 
coberta de brancatge vegetal. 

 

 

Foto Web Wikipedra.. Codi 5986 
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Es situava als Plans del Bergall. Monistrolet. E. del terme. Coordenades: X: 
396726 Y: 4619840. Altitud: 309 

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Barraca Codi 5986. Autor: Jaume 
Plans Maestra. Data registre: 1/1/2005  

L’abril de 2015 la barraca fou enderrocada per una explanació dels terrenys 
circumdants. 

Bibliografia: Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del 
paisatge. Codi 5986 http://wikipedra.catpaisatge.net/ 

 

 

Barraca Codi 5987  Desapareguda 

Barraca fitxada  a la wikipedra el 2005 que fou enderrocada el 2015, segons la 
mateixa fitxa de la wikipedra 

 

 

Foto Web Wikipedra.. Codi 5987 

http://wikipedra.catpaisatge.net/
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Era una barraca de vinya de planta circular, construïda amb la tècnica 
tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació O. La porta presentava una 
llosa plana com a llinda. 

Es situava als Plans del Bergall. Monistrolet. E. del terme. 

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Barraca Codi 5987. Autor: Jaume 
Plans Maestra. Data registre: 1/1/2005  

L’abril del 2015 la barraca fou enderrocada per una explanació dels terrenys 
circumdants. 

Bibliografia: Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del 
paisatge. Codi 5987 http://wikipedra.catpaisatge.net/ 

 

Elements arquitectònics 

 

Molí del Mas Bosch No localitzat 

 

 

Molí de Can Bosch. Foto Pep PEP 1993. 

http://wikipedra.catpaisatge.net/
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Restes d'un antic molí, del que només es conserva actualment la pedra de la 
mola, així com alguns forats perforats a la roca, de formes circulars, 
corresponents a possibles encaixos.  Inclos al PEP 1993 amb fixa pròpia. No 
localitzat el 2020. La pedra de la mola, el 1993, es conservava sencera i en 
molt bon estat, sobre el mateix del banc de roca de la riera. De la resta del molí 
no en queda pràcticament res. S'ubica a tocar la riera de Rajadell, sobre la roca 
natural de la riera, a uns 150 metres al sud del pou i sínia del Mas Bosch (fitxa 
120). Aquest darrer element es situa a uns 80 m al NE del Mas. 

 

 

Forn de can Closes  Desaparegut 

També Forn del Peric. Element arquitectònic que estava fitxat al PEP (Piñero, 
1993), actualment desaparegut, destruït per la construcció per la C-25. Era un 
forn d'obra d’elements constructius (teules)  de planta més o menys quadrada 
(4 x 4 metres aproximadament). Les parets (d'uns 0,75 metres de gruix) eren  
de pedra (amb fragments de maó a les juntures). Estava molt degradat i 
emboscat, es conservava només la part inferior (les parets amidaven uns dos 
metres) i no s'apreciava la boca de la fogaina. S’ubicava  a pocs metres de la 
carretera de Rajadell a Calaf i de la riera de Rajadell, en una zona de conreus, 
a l'altura del primer pont, després del nus de l'estació. 

 

Forn de can Closes. Foto Pep PEP 1993. 
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Segons Molins (2020:289), aquest forn era explotat per Joan Plans Viladés, 
que era teuler com el pare, i que tenia una casa a Les Casetes, Cal Jan Tauler. 
Hi devia treballar a cavall entre els segles XIX i XX. S’han trobat diverses teules 
en cases del poble i rodalies inscrites amb punxó amb la data i la signatura de 
Joan Plans. 

 

 

Roca gravada prop de les 
Casetes de Valldòria  

No localitzat 

Segons el PEP 1993, en una roca d'un camp, a uns 200 metres de les Casetes 
de Valldòria (fitxa 44), hi ha un gravat singular, que es pot transcriure 
aproximadament així: 1783 SD 8QP. No localitzada 

 

 

Roca gravada prop de les Casetes de Valldòria. Foto Pep PEP 1993 
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Possibles elements d’una 
premsa de vi  

No localitzat 

Al termenal de les propietats del Grau i del Dalmau (que coincideix amb la 
partió dels limits municipals entre Fals i Rajadell), es localitzen, segons Molins 
(2016: 261) dues roques excavades amb sengles forats o cassoletes al centre. 
Mesuren, una, 50 cm. de diàmetre i 50 de fondo, i 40 cm. de diàmetre i 30 cm. 
de fondo, l’altra. A la vora d’aquesta darrera hi ha un forat quadrat de  2’5 cm. 
de costat (Hi ha una foto a Molins, 2016:261,  que diu que són “folladors”,  (per 
premsar el raïm). Se’ns escapa la seva funcionalitat, però podrien tenir a veure 
amb una premsa de vi, atès que a pocs metres del lloc es va documentar fa 
uns anys un contrapès de premsa de biga, que formava part d’un marge de 
pedra seca, i que es va descobrir al desmuntar-se el mur. Aquesta pedra es 
troba actualment a la Torre de Fals. Es tracta d’una perdra gran, cúbica, que 
presenta dues regates laterals i una concavitat a una de les cares 

Bibliografia: MOLINS I ROCA, Ernest. (2016). Fals. La Història. Zenobita 
Edicions. Ajuntament de Fonollosa 

 

Fites de terme 

Fonts bibliogràfiques: les corresponents resolucions del DOGC i les memòries 
de la Generalitat elaborades el 2016 sobre la delimitació dels termes 

MEMÒRIA DELS TREBALLS TOPOGRÀFICS DE LA LÍNIA DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’AGUILAR DE 
SEGARRA I DE RAJADELL Fites F-1 a F-23. Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 17 de juny 
de 2016 

MEMÒRIA DELS TREBALLS TOPOGRÀFICS DE LA LÍNIA DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE 
CASTELLFOLLIT DEL BOIX I DE RAJADELL Fites F-1 a F-16.Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 19 d’abril de 2016 



168 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA DELS TREBALLS TOPOGRÀFICS DE LA LÍNIA DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE FONOLLOSA I 
DE RAJADELL Fites F-1 a F-9. Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 13 de desembre de 
2016 

MEMÒRIA DELS TREBALLS TOPOGRÀFICS DE LA LÍNIA DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT 
SALVADOR DE GUARDIOLA I DE RAJADELL Fites F-1 a F-8. Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 27 de gener de 2016 

MEMÒRIA DELS TREBALLS TOPOGRÀFICS DE LA LÍNIA DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MANRESA I DE 
RAJADELL Fites F-1 a F-5. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 21 d’octubre de 2016 

 

Fita de terme 23 entre Rajadell, Fonollosa i Aguilar de Segarra 

Es reconeix com a fita el conjunt format per dues fites de formigó de 15 cm. per 
10 cm. de costat a la base i 40 cm. d'alçària cadascuna. Presenten les 
inscripcions A i R, una, i V i CE, l'altra. La línia de terme reconeguda entre les 
fites vint-i-dosena i vint-i-tresena és la recta compresa entre totes dues. Se 
situa al lloc anomenat Centelles, a l’extrem NO del terme municipal, a la 
divisòria d’aigües de la serra de la Vall. Es la Fita 9 de la delimitació entre 
Rajadell i Fonollosa. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 387715 i Y:. 
4623118 

RESOLUCIÓ GRI/2491/2015, de 23 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Rajadell. 
DOGC núm. 6992 (06/11/2015) 

RESOLUCIÓ GAH/2400/2016, de 18 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals de Fonollosa i de Rajadell. DOGC 
núm. 7236 (28/10/2016) 
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Fita de terme 23 entre Rajadell, Fonollosa i Aguilar de Segarra. Foto extreta de la MEMÒRIA 
DELS TREBALLS TOPOGRÀFICS DE LA LÍNIA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE FONOLLOSA I DE RAJADELL Fites F-1 a F-9. Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 13 de desembre de 2016 

 

Fita de terme 4 entre Sant Salvador de Guardiola i Rajadell 

Es reconeix com a fita una creu gravada en un aflorament rocós. La creu és de 
quaranta centímetres i els braços, de vint-i-cinc. Al peu d’aquesta creu hi ha un 
forat a la roca de vint-i-cinc centímetres de diàmetre i quinze centímetres de 
profunditat.  La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta 
segueix la divisòria d’aigües en la qual es troben totes dues. Se situa a la 
divisòria de la serra de la Melera, a l’est del punt més alt, al límit sud del terme 
municipal. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 396149,1 i Y: 
4617574,0.  

RESOLUCIÓ GRI/2474/2015, de 8 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a la 
delimitació entre els termes municipals de Rajadell i de Sant Salvador de 
Guardiola. DOGC núm. 6991 (05/11/2015) 

 

Fita de terme 5 entre Sant Salvador de Guardiola i Rajadell 
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Hi ha un conjunt de fites disposades formant un angle; les més grans són de 
deu centímetres per vint centímetres de costat a la base i trenta-cinc 
centímetres d’alçària, i n’hi ha una de quaranta centímetres per vuit centímetres 
de costat a la base i trenta-cinc centímetres d’alçària.  La línia de terme 
reconeguda entre les fites quarta i cinquena segueix la divisòria d’aigües en la 
qual es troben totes dues.  Se situa a la divisòria de la serra de la Melera, a uns 
cent setanta metres al nord-est del portell del Rauric, al límit sud del terme 
municipal. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 395835,0 i Y: 
4617538,8.  

RESOLUCIÓ GRI/2474/2015, de 8 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a la 
delimitació entre els termes municipals de Rajadell i de Sant Salvador de 
Guardiola. DOGC núm. 6991 (05/11/2015 

 

Fita de terme 3 entre Rajadell i Manresa 

Fita de pedra en forma de prisma recte de base rectangular de trenta 
centímetres per quinze centímetres de costat a la base i cinquanta centímetres 
d’alçària. La fita està desenterrada i tombada.  La línia de terme reconeguda 
entre les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes dues. Se situa a 
la zona de Vallformosa, a uns sis metres del marge sud del camí de Castellfollit 
del Boix. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 398207,5 i Y: 4618924,8.  
RESOLUCIÓ GRI/2475/2015, de 7 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a la 
delimitació entre els termes municipals de Manresa i de Rajadell. DOGC núm. 
6991 (05/11/2015) 

 

Fita de terme 2 entre Rajadell i Aguilar de Segarra 

Fita de pedra en forma de prisma recte de base rectangular de quaranta 
centímetres per vint centímetres de costat a la base i trenta-sis centímetres 
d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona és la 
recta compresa entre totes dues. Se situa en una divisòria d’aigües a la partida 
Bosc de Sant Antoni, al límit oest del terme.  Les coordenades UTM ETRS89 
31T són X: 388920,8 i Y: 4618717,5.  

RESOLUCIÓ GRI/2491/2015, de 23 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Rajadell. 
DOGC núm. 6992 (06/11/2015) 
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Fita de terme 3 entre Rajadell i Aguilar de Segarra 

Fita de pedra en forma de prisma recte de base triangular de trenta centímetres 
de costat a la base i deu centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda 
entre les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes dues.  Se situa 
a la divisòria d’aigües de la serra de Valldòria , al límit oest del terme.  Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són X: 389203,0 i Y: 4619519,8.  

RESOLUCIÓ GRI/2491/2015, de 23 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Rajadell.  
DOGC núm. 6992 (06/11/2015) 

 

Fita de terme 7 entre Rajadell i Aguilar de Segarra 

Fita de pedra en forma de prisma recte de base rectangular de trenta 
centímetres per dotze centímetres de costat a la base i trenta centímetres 
d’alçària.  Se situa en un marge, i a uns dotze metres del marge sud del la 
carretera N-141g. , al límit oest del terme. Les coordenades UTM ETRS89 31T 
són X: 389707,5 i Y: 4620862,0.  

RESOLUCIÓ GRI/2491/2015, de 23 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Rajadell.  
DOGC núm. 6992 (06/11/2015) 

 

Fita de terme 8 entre Rajadell i Aguilar de Segarra 

Fita de pedra de forma irregular de vint-i-cinc centímetres per quinze 
centímetres de costat a la base i quaranta centímetres d’alçària se situa a uns 
deu metres al sud de l’eix de la riera de Rajadell, a la zona del Tros de la 
Maçana, i a uns quaranta metres del marge nord de l’eix Transversal C-25 , al 
límit oest del terme. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 389732,7 i Y: 
4620944,9.  

RESOLUCIÓ GRI/2491/2015, de 23 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Rajadell.  
DOGC núm. 6992 (06/11/2015) 
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Fita de terme 9 entre Rajadell i Aguilar de Segarra 

Fita de pedra de forma irregular de vint-i-set centímetres per deu centímetres 
de costat a la base i seixanta centímetres d’alçària.  La línia de terme 
reconeguda entre les fites vuitena i novena segueix la normal fins al marge 
esquerre de la riera de Rajadell, el qual segueix fins a la fita.  Se situa al marge 
esquerre o nord-oest de la riera de Rajadell, a uns vint metres del marge sud 
de la via del tren del ferrocarril de Barcelona a Lleida , al límit oest del terme. 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 389400,7 i Y: 4621113,0.  

RESOLUCIÓ GRI/2491/2015, de 23 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Rajadell.  
DOGC núm. 6992 (06/11/2015) 

 

Fita de terme 20 entre Rajadell i Aguilar de Segarra 

Fita de pedra en forma de prisma recte de base rectangular de cinquanta-cinc 
centímetres per vint centímetres de costat a la base i cinquanta-cinc 
centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les fites dinovena i 
vintena és la recta compresa entre totes dues.  Se situa al marge sud-est de la 
carretera de Fonollosa a Aguilar de Segarra. , al límit oest del terme. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són X: 388355,4 i Y: 4622611,0.   

RESOLUCIÓ GRI/2491/2015, de 23 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Rajadell.  
DOGC núm. 6992 (06/11/2015) 

 

Fita de terme 22 entre Rajadell i Aguilar de Segarra 

Fita de pedra de forma irregular de trenta-cinc centímetres per quinze 
centímetres de costat a la base i trenta-cinc centímetres d’alçària. La línia de 
terme reconeguda entre les fites vint-i-unena i vint-i-dosena és la recta 
compresa entre totes dues.  Se situa a mitja vessant del cap de la serra de la 
Vall , al límit oest del terme. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 
387970,7 i Y: 4622945,6.  
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RESOLUCIÓ GRI/2491/2015, de 23 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Rajadell.  
DOGC núm. 6992 (06/11/2015) 

 

Fita de terme 5 entre Rajadell i Castellfollit del Boix 

Fita formada per dues pedres de forma irregular que formen un angle de vint-i-
vuit centímetres per dotze centímetres de costat a la base i trenta-set 
centímetres d’alçària l’una, i l’altra de vint-i-vuit centímetres per deu centímetres 
de costat a la base i vint-i-un centímetres d’alçària. La línia de terme 
reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la recta compresa entre totes 
dues. Se situa a la divisòria d’aigües, a uns tres-cents metres al nord del turó 
de les Tres Creus, al límit  S. del terme. Les coordenades UTM ETRS89 31T 
són X: 392150,6 i Y: 4616879,1.   

RESOLUCIÓ GRI/2543/2015, de 28 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals de Castellfollit del Boix i de Rajadell. 
DOGC núm. 6995 (11/11/2015) 

 

Fita de terme 6 entre Rajadell i Castellfollit del Boix 

Es reconeix com a fita una creu gravada en una llosa al costat d’un vèrtex 
geodèsic. La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena 
segueix la divisòria d’aigües en la qual es troben totes dues. Se situa al Cogulló 
de Cal Torre, a la divisòria d’aigües de la serra de Cal Torre,  al límit  S. del 
terme.  Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 390681,1 i Y: 4615908,9.  

RESOLUCIÓ GRI/2543/2015, de 28 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals de Castellfollit del Boix i de Rajadell. 
DOGC núm. 6995 (11/11/2015) 

 

Fita de terme 8 entre Rajadell i Castellfollit del Boix 

Fita de pedra en forma de prisma recte de base rectangular aproximada de 
cinquanta centímetres per quinze centímetres de costat a la base i vint-i-cinc 
centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les fites setena i 
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vuitena segueix la divisòria d’aigües en la qual es troben totes dues.  Se situa a 
la divisòria d’aigües de la serra de Cal Torre del Forn, al Portell de Cal Carlos i 
al marge nord del camí antic de Grevolosa, al límit  S. del terme. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són X: 390353,5 i Y: 4616487,6.  

RESOLUCIÓ GRI/2543/2015, de 28 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals de Castellfollit del Boix i de Rajadell. 
DOGC núm. 6995 (11/11/2015) 

 

Fita de terme 14 entre Rajadell i Castellfollit del Boix 

Fita de pedra en forma de prisma recte de base rectangular aproximadament 
de seixanta centímetres per cinc centímetres de costat a la base i vint-i-cinc 
centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les fites tretzena i 
catorzena segueix la divisòria d’aigües en la qual es troben totes dues. Se situa 
a la serra de Palomes, al límit S. del terme. Les coordenades UTM ETRS89 
31T són X: 389220,5 i Y: 4617583,8.  

RESOLUCIÓ GRI/2543/2015, de 28 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals de Castellfollit del Boix i de Rajadell. 
DOGC núm. 6995 (11/11/2015) 

 

Fita de terme 15 entre Rajadell i Castellfollit del Boix 

Fita de pedra en forma de prisma recte de base quadrada de vint centímetres 
de costat a la base i vint-i-cinc centímetres d’alçària. La línia de terme 
reconeguda entre les fites catorzena i quinzena segueix la divisòria d’aigües en 
la qual es troben totes dues. Se situa en un coll, entre la serra de Palomes i la 
serra de Valldòria. al límit S. del terme. Les coordenades UTM ETRS89 31T 
són X: 389122,0 i Y: 4617962,7.  

RESOLUCIÓ GRI/2543/2015, de 28 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals de Castellfollit del Boix i de Rajadell. 
DOGC núm. 6995 (11/11/2015) 

 

Fita de terme 3 entre Rajadell i Fonollosa 
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Fita de pedra de forma irregular de vint centímetres per quinze centímetres de 
costats a la base i disset centímetres d'alçària. La fita està deteriorada. Se situa 
a l'extrem sud-est de la partida de les Vinyes de Can Saldes, a uns cent 
quaranta metres al sud-est de la casa de Can Saules Nou (Fals), al límit N. del 
terme. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 395467,8 i Y: 4621060,1 

RESOLUCIÓ GAH/2400/2016, de 18 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals de Fonollosa i de Rajadell. DOGC 
núm. 7236 (28/10/2016) 

Molt possiblement aquesta fita es la que correspon a la fitxa 386, que fou 
desplaçada i col·locada, com element urbà ornamental, en una cruïlla de 
carreteres prop dels nuclis de Rajadell i l’Estació. 

 

 

Fita de terme 3 entre Rajadell i Fonollosa. Foto extreta de la MEMÒRIA DELS TREBALLS 
TOPOGRÀFICS DE LA LÍNIA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE 
FONOLLOSA I DE RAJADELL Fites F-1 a F-9. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 13 de desembre de 2016 

 

Fites de terme entre Rajadell i Fonollosa, segons Molins (2016), no 
referenciades a la Resolució del DOGC i a la memòria corresponent de la 
Generalitat. 
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No localitzades 

Segons MOLINS I ROCA, Ernest. (2016). Fals. La Història. Zenobita Edicions. 
Ajuntament de Fonollosa. Pag. 43-44 

No s’han identificat totes les fites de terme (“termes” o “termes altes”), amb els 
escuts gravats de les jurisdiccional senyorials, que hi havia a les partions de 
termes. Algunes  deuen subsistir amagades o colgades. D’altres han estat 
desplaçades, enretirades o espoliades. 

Molins diu que ha trobat 13 fites a la partió entre Fals i Rajadell, que són, d’est 
a oest: 

• Una a prop de Cal Magdalena de Monistrolet (localitzada, fitxa 394) 

La resta no han estat localitzades: 

• Dues de juntes, fent terme i contraterme, entre les propietats de 
Gabriela (Fals) i Les Caranyes de Monistrolet (Rajadell). En publica 
una foto (foto 5), en que es veu l’escut de Rajadell 

• Dues de juntes a la part de dalt del Pla de la Heretat de Torreblanca 
(Fals) 

• Una al Pla dels Manresans 

• Una a la rasa que separa Fals de Rajadell, prop de Ca l’Esquerrà. 

• Tres termenejant les finques del Tatjer (de Fals) i de cal Dalmau. En 
publica una foto (foto 2), en que es veu l’escut de Rajadell 

• Dues prop de cal Xamal (Fals) 

• Una prop del Pi Gros. Prop de cal Prim, per un camí que segueix la 
carena.  

Cap d’elles (excepte una de les can Xamal, fitxa 157), en principi, estan 
recollides a la Resolució del DOGC i a la corresponent memòria de la 
Generalitat (es la fita de terme 7 entre Rajadell i Fonollosa) 

Molins (2016:44) també referencia algunes fites malauradament 
desaparegudes: 
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• Dues de juntes, fent terme i contraterme , que es van perdre en fer 
les obres de l’Eix transversal direcció Calaf (no indica lloc). En 
publica una foto (foto 9), en que es veu l’escut dels Cardona. 

• Una a peu del camí, davant de cal Lleirac. Ha estat sostreta. 

• Una un xic més amunt del Portell de Collbaix. Encara es pot veure el 
forat a la roca on s’encaixava la base de la “pedra alta” de terme. Ha 
estat sostreta recentment. 

D’altra banda, esmenta altres dues fites, desplaçades: la de Can Pinyer (Fita de 
terme 8 entre Rajadell i Fonollosa, fitxa 158) i la que hi havia prop de Cal 
Saldes (Fals) i que fou desplaçada per l’ajuntament de Rajadell, a finals dels 
anys 90, a un parterre de la carretera cap al Nucli Antic (fitxa 386).  

D’altra banda, Molins, en principi, no recull al seu llibre les dues de prop de Can 
Xaupes (fitxa 148). De forma oral, explica que hi ha un altre parell de fites sobre 
la casa de Cal Lleirac, que no he localitzat (podrien ser les de prop de can 
Xaupes, fitxa 148, incloses a la delimitació de la Generalitat). En cas contrari, si 
són unes altres, no estarien identificades a la Resolució de 2016 de la 
Generalitat de delimitació entre els termes municipals de Fonollosa i de 
Rajadell 

 

 

Jardinet dels set nans Poc rellevant 

A la placeta formada per la cruïlla entre el carrer Major i el carrer del Pla, 
adossada a la paret de Cal Dot, hi ha un parterre on s’hi ha construït una 
escenografia amb plantes i figures dels nans del conte de Disney “Blancaneus”, 
amb un rètol que hi diu “Jardinet dels set nans” 
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Jardinet dels Set nans. (Foto: X. Menéndez 2018) 

 

 

Jaciments Arqueològics 

En el PEP (Piñero 1993) es donen noticies d’algunes troballes arqueològiques 
poc precises en fitxes d’altres jaciments. D’altra banda, l'any 2002 es va 
realitzar una campanya de prospeccions a diversos municipis del Bages dins el 
projecte "Prospeccions als Monistrols del Bages" amb motiu d'esclarir l'origen 
del topònim Monistrol. El 2010 es va revisar la carta arqueològica. Aqui 
referenciem algunes notícies poc contrastades que no hem inclòs a les fitxes 
(tampoc tenen entrada a les carta arqueològica de la Generalitat) 

 

 

Jaciment ibèric i/o romà de 
sant Simeó de Centelles  

No rellevant 

En el marc de la campanya de prospeccions en el marc del projecte 
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"Prospeccions als Monistrols del Bages” realitzat el 2002, es va prospectar el 
jaciment de sant Simeó i el seu entorn i, especialment al camp de conreu situat 
al nord del bosquet, on es va documentar una petita mostra de fragments 
ceràmics. Destaca la presència d'alguns materials iberoromans, on hi ha un 
fragment de campaniana i un altre potser de sigil·lada. Altrament, també eren 
presents algunes formes, decoracions, pastes i cuites que es van considerar 
tardo-antigues o altmedievals i situades vers els segles VII-VIII. 

Durant les tasques de revisió de la Carta Arqueològica, el desembre de 2010, 
es van observar diversos fragments d'àmfora romana en una zona a ponent de 
l'església, dins el bosc, que reforcen la presència d'un assentament romà 
anterior a la construcció de l'església, encara que no s'ha trobat cap estructura 
arqueològica relacionable amb aquests materials. 

 

 

Jaciment romà a La Massana 
o a El Racó  

No localitzat 

Segons Ramon Camprubí, existeix un altre jaciment romà, situat uns centenars 
de metres al sud d'una masia que podria ser el Cortés, cal Massana, el Pujolar 
o l'Oliver (tot i que podria ser el mateix jaciment de cal Balart). Aquesta 
informació estava a la fitxa del jaciment romà de cal Balart del PEP 1993.  

 

 

Possible megàlit prehistòric a 
Valldòria 

No localitzat 

Rafat (1899; 1993:290) es fa ressò de la possible existència d’un megàlit 
prehistòric a Valldòria, possibilitat que recull Piñero (PEP, 1993), que no el va 
localitzar. Piñero, d’altra banda, ens informa que l’arqueòleg Lluís Pericot va 
esmentar l’existència d’un megàlit rectangular a Els Boixadors, terme de 
Rajadell, tot i que la referència podria ser geogràficament errònia. 
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Obra Civil 

 

Traçat i ponts de la via fèrria  Poc rellevant 

Aquesta informació correspon a la fitxa I.10 del PEP 1993 

El ferrocarril travessa el terme de Rajadell en sentit transversal, d'est a oest, i 
correspon a una obra d'enginyeria de mitjans del segle XIX que s’ha anat 
renovant i modernitzant al llarg del segle XX. El traçat és d'una sola via amb  
dues direccions, actualment electrificat. La via va seguint la vall de la riera de 
Rajadell , en un traçat bastant rectilini que ha de superar els meandres de la 
riera, i compta amb quatre ponts sobre la riera de Rajadell, tres túnels i dos 
ponts “de fum” que travessen per alt la via. 

Els quatre ponts segueixen una tipologia idèntica. El primer pont es el de Can 
Gallifa; el segon, el de can Planell, el tercer, el del Bosc, més un quart pont. 
Són de grans dimensions i tenen unes llargàries semblants, tots amb tres arcs; 
les alçades varien. Els ponts consten d'arcs de punt rodó sustentats sobre 
pilastres. Les pilastres són de forma rectangular i s'assenten sobre una base de 
planta ovalada. El cos del pilar varia d'un pont a l'altre en funció de l'alçària total 
del pont. El material constructiu és pedra i formigó. Els arcs són de formigó, 
mentre que les pilastres estan fetes amb carreus rectangulars. A la paret de 
sobre, els arcs estan fets amb carreus poligonals. Els arcs tenen un radi d'uns 
10 metres. L'amplada dels ponts varia entre 7 i 8 metres. Els ponts estan fets 
pensant en una possible ampliació d'una segona via. 

Pel que fa als túnels, els tres es concentren en una àrea a l'extrem ponentí del 
terme, a prop dels masos de can Viladés i de cal Peric. Dos tenen una llargària 
d'uns 100 metres i el tercer d'uns 500 metres. 

Finalment, es conserven dos altres ponts més petits sobre la via (d'entre 
diversos que n'hi havia). Son el del Mas Bosc (aquest amb fitxa pròpia) i el de 
can Viladés. Aquest ponts són per donar continuïtat als camins que travessen 
la via i popularment s'anomenaven ponts de fum, pel fet que eren negres del 
fum de les xemeneies del tren. Els dos existents també són d'una tipologia 
idèntica: un sol arc, obra amb carreus poligonals i les baranes emmarcades 
amb maó. La volta de l'arc també és de maó. 

El ferrocarril ha suposat un mitjà de comunicació importantíssim en la historia 
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recent de Rajadell. El 1859 el ferrocarril va arribar a Manresa. L'obra no es va 
aturar i el 1861 ja arribava a Lleida. La construcció del tram de Rajadell cal 
situar-lo, per tant, entre aquestes dues dates. La companyia que gestionava el 
ferrocarril era Caminos de Hierro del Norte de España (Ferrocarrils del Nord). 

En un principi els ponts eren de fusta. La construcció dels actuals data dels 
anys 20 del segle XX. Les obres dels ponts van portar bons beneficis als masos 
de la zona, que subministraven vi i altres proveïments als treballadors. 

Fins no fa gaire la via del tren era utilitzada com el camí més ràpid per anar a 
peu a Manresa pels veïns del mas Bosc i rodalies. Estava prohibit, però la 
carretera que menava de Rajadell a Manresa era molt dolenta. Per travessar el 
túnel es proveïen d'una canya i, enmig de la fosca, es guiaven amb la pare . 

La titularitat de tot el conjunt correspon a ADIF (Administració General de 
l'Estat) 

Nomes hem fitxat dos elements de la via del tren, per raó de singularitat: el 
túnel sota la via del tren prop de Cal Peric (fitxa 405) i el pont de vianants de can 
Bosc (fitxa161). 

Bibliografia: PERARNAU, Jaume (1991). “Els ferrocarrils“. Historia de la ciutat 
de Manresa (1900-1950}. Vol. L Manresa. Caixa d'Estalvis de Manresa. 

 

 

Traçant de la via i túnel. 1993. (PEP 1993; Foto: Jordi Piñero) 
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Pont de fum del Bosc. 1993. (PEP 1993; Foto: Jordi Piñero) 

 

 

4art pont sobre la Riera de Rajadell. 1993. (PEP 1993; Foto: Jordi Piñero) 
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Via del tren des d’un pont poc abans de Can Miralles (Foto: XM 2020) 

 

Xarxa de camins 

La xarxa de camins és un element basic en la configuració del territori. El 
manteniment de l’activitat agrària i del caràcter rural del municipi fa que la xarxa 
de camins tingui una importància especial i se n’hagi conservat una bona 
estructura. Rajadell conserva una important xarxa de camins que dona accés a 
zones de conreu i comunica les masies, especialment nombroses al terme. El 
PEP 1993 li donava rellevància però només feia una fitxa global per a tot el 
terme (CA.1). Destacava la importància del camí ral – Via Romana i aportava 
diverses fotos de trams conservats (1993). El Catàleg de bens protegits de 
2014 inclou dos camins com a AEA (Àrea d’expectativa Arqueològica): La Via 
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Romana Camí Ral (num. 58) i el Camí Vell de can Viladés (num. 24). L’estudi 
de camins de la Diputació - DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2016) Catàleg de 
camins municipals de Rajadell (Coordinació: Lluïsa Presmanes Rivas)- 
inventaria 50 camins. Aquest estudi no aporta dades històrico cronològiques. 

Hem optat per fitxar únicament el Camí Ral i Via Romana de Manresa a Prats 
de Rei (fitxa 143). Aquest camí històric no està recollit a l’inventari de la 
Diputació 

L’Inventari de camins del Catàleg de camins municipals de Rajadell fet per la 
Diputació el 2016 és el següent: 

 

Codi Nom del Camí Orígen Final Longitud 
(m) 

1 Camí de Barquets a 
Valldòria-Palomes 

Camí de les Casetes-
Cal Torre-Tres Creus 
(nº8) 

T.M. de Castellfollit 
del Boix 6126 

2 Camí de Can Viladés-
Pla de Viladés 

Camí de Viladés-
Barquets (nº5) 

T.M. d'Aguilar de 
Segarra 2404 

3 Camí del dipòsit de 
Parcerisses 

Camí de les Casetes-
Cal Torre-Tres Creus 
(nº8) 

Camí de Barquets a 
Valldòria-Palomes 
(nº1) 

3574 

4 Camí de Parcerisses a 
Can Torre 

Camí del dipòsit de 
Parcerisses (nº3) 

Camí de les 
Casetes-Cal Torre-
Tres Creus (nº8) 

3731 

5 Camí de Viladés-
Barquets N-141g (PQ 6+600) 

Camí de Barquets a 
Valldòria-Palomes 
(nº1) 

2377 

6 Camí de Cal Morros - 
Fabriqueta 

Camí de les Casetes-
Cal Torre-Tres Creus 
(nº8) 

Camí de Barquets a 
Valldòria-Palomes 
(nº1) 

1194 

7 
Camí de la rotonda de 
les Casetes al Pont de 
les Boixeres 

Rotonda de les Casetes N-141g (PQ 7+290) 820 
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Codi Nom del Camí Orígen Final Longitud 
(m) 

8 Camí de les Casetes-Cal 
Torre-Tres Creus Les Casetes T.M. de Castellfollit 

del Boix 7432 

9 Camí de Can Massana-
l'Oliver 

Camí del Nucli Antic a 
Can Massana (nº17) 

Camí de les 
Casetes-Cal Torre-
Tres Creus (nº8) 

3681 

10 Camí del Nucli Antic al 
Pujolà 

Pàrquing final Carrer 
major 

Camí de les 
Casetes-Cal Torre-
Tres Creus (nº8) 

2041 

11 Camí de l'Oliver als 
Plans de Can Balart 

Camí de Can Massana-
l'Oliver (nº9) 

Camí del Nucli Antic 
al Pujolà (nº10) 1254 

12 Camí de les Casetes a 
Cal Comallonga Les Casetes Cal Comallonga 425 

13 Carretera dels Molins N-141g (PQ 8+540) Rajadell 780 

14 Camí vell de Rajadell N-141g (PQ 8+540) Molins 6207 

15 Camí de Can Balart a 
Can Massana 

Camí del Nucli Antic al 
Pujolà (nº10) 

Camí de Can 
Massana-l'Oliver 
(nº9) 

2170 

16 Camí de la carena de 
Fontfiguera 

Camí de Can Massana-
l'Oliver (nº9) 

Camí de les 
Casetes-Cal Torre-
Tres Creus (nº8) 

2809 

17 Camí del Nucli Antic a 
Can Massana 

Camí vell de Rajadell 
(nº14) 

Camí de Can 
Massana a 
Castellfollit (nº18) 

2710 

18 Camí de Can Massana a 
Castellfollit 

Camí del Nucli Antic a 
Can Massana (nº17) 

Camí del Servitge a 
Castellfollit (nº19) 2839 

19 Camí del Servitge a 
Castellfollit 

T.M. de Castellfollit del 
Boix T.M. de Manresa 4702 
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Codi Nom del Camí Orígen Final Longitud 
(m) 

20 Camí del Junyent-Obaga 
de Can Miralles 

Camí del Nucli Antic a 
Can Massana (nº17) 

Camí de l'Obaga 
del Puig (nº22) 3677 

21 Camí d'accés al Puig Camí vell de Rajadell 
(nº14) 

Camí vell de 
Rajadell (nº14) 1382 

22 Camí de l'Obaga del 
Puig 

Camí d'accés al Puig 
(nº21) Camí del Coll (nº23) 2334 

23 Camí del Coll Camí del Nucli Antic a 
Can Massana (nº17) 

Camí de l'Obaga 
del Puig (nº22) 2248 

24 Camí de l'Obaga del 
Mas Bosc 

Camí de Monistrolet al 
Servitge (nº26) 

Camí de l'Obaga 
del Puig (nº22) 1698 

25 Camí del Rauric Camí del Servitge a 
Castellfollit (nº19) 

T.M. de Sant 
Salvador de 
Guardiola 

1582 

26 Camí de Monistrolet al 
Servitge 

Camí vell de Rajadell 
(nº14) Can Servitge 2400 

27 Camí dels Bancals Camí de Monistrolet al 
Servitge (nº26) 

Camí del Molí als 
Bancals (nº28) 1040 

28 Camí del Molí als 
Bancals 

Camí dels Bancals 
(nº27) 

Camí de Monistrolet 
al Servitge (nº26) 763 

29 Camí del Carrer Priorat a 
Sant Salvador Can Servitge 

T.M. de Sant 
Salvador de 
Guardiola 

1547 

30 Camí de la Carena del 
Servitge 

Camí de Monistrolet al 
Servitge (nº26) Dipòsit 1418 

31 Accés al Castell-Rectoria 
de Monistrolet 

Camí Vell al Xalet 
(nº32) 

Castell-Rectoria de 
Monistrolet 142 

32 Camí Vell al Xalet Camí Vell de Rajadell 
(nº14) El Xalet 413 
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Codi Nom del Camí Orígen Final Longitud 
(m) 

33 Camí de Ca l'Alegre a 
Collbaix 

Camí vell de Rajadell 
(nº14) T.M. de Fonollosa 3009 

34 Camí de la carena de 
Collbaix 

Camí de Ca l'Alegre a 
Collbaix (nº33) T.M. de Fonollosa 451 

35 Camí del Lleirac Camí de Ca l'Alegre a 
Collbaix (nº33) T.M. de Fonollosa 618 

36 Camí de l'Hostal-Punta 
Sabata 

Camí vell de Rajadell 
(nº14) 

Camí de Ca l'Alegre 
a Collbaix (nº33) 2713 

37 Camí de la Mallencosa Camí vell de Rajadell 
(nº14) T.M. de Fonollosa 1189 

38 Camí de Cal Miralles-
Torrent del Grau 

Camí del Forn a Fals 
(nº39) T.M. de Fonollosa 1517 

39 Camí del Forn a Fals Camí vell de Rajadell 
(nº14) T.M. de Fonollosa 1373 

40 Camí dels Plans de 
Boumer BV-3012 (PQ 1+080) Camí del Forn a 

Fals (nº39) 593 

41 Camí de l'Estació als 
Plans de Boumer BV-3012 (PQ 0+180) BV-3012 (PQ 

1+000) 900 

42 Camí de Cal Dalmau a 
Cal Quius T.M. de Fonollosa Camí de St. Amanç 

a Centelles (nº47) 5536 

43 Camí del Reguer a les 
Feixes del Prim N-141g  (PQ 8+800) 

Camí de Cal 
Dalmau a Cal Quius 
(nº42) 

2804 

44 Camí de la Sínia del 
Peric N-141g (PQ 8+000) N-141g (PQ 7+410) 495 

45 Camí del Pont de les 
Boixeres a Cal Jona N-141g (PQ 7+258) Cal Jona 1516 
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Codi Nom del Camí Orígen Final Longitud 
(m) 

46 Camí del Prim al Pi de 
Querol 

Camí de Cal Dalmau a 
Cal Quius (nº42) T.M. de Fonollosa 759 

47 Camí de St.Amanç a 
Centelles N-141g (PQ 6+740) Camí de Centelles 

a Fonollosa (nº49) 3891 

48 Camí de Bruguesses a 
Cal Biel 

Camí de St.Amanç a 
Cal Biel (nº47) T.M. de Fonollosa 575 

49 Camí de Centelles a 
Fonollosa 

T.M. d'Aguilar de 
Segarra T.M. de Fonollosa 1297 

50 Camí de l'antena T.M. d'Aguilar de 
Segarra T.M. de Fonollosa 1388 

 

D’altra banda, segons el PEP 1993, existia un camí ramader que anava de can 
Servitge al mas Bosc  

Cal ressenyar també els senders que afecten el terme (segons el mapa turístic 
local): els senders de petit recorregut PR-C75 i PR-C76 

Cal destacar un seguit de camins i carreteres: 

• El camí de va de Servitge a Castellfollit del Boix seguint el límit SE 
del terme. Es destaca en el mapa turístic local i correspon al camí 
num. 19 del catàleg de camins de la Diputació. 

• La carretera de Rajadell als Molins. Construïda el 1937. Es la 
carretera que puja fins el nucli antic, seguint la riera. Al costa dret 
(pujada) s’ha habilitat un pas per a vianants amb barana de fusta i 
plafons sobre el patrimoni natural (aus, vegetació, la riera...). A 
partir dels Molins i del pont de Ferrer, sobre la riera, puja cap al 
Nucli antic. Correspon als camins num. 13 i 14 del catàleg de 
camins de la Diputació. 

• Camí de Rajadell a Fals. Te foto al PEP 1993. Correspon al camí 
num. 39 del catàleg de camins de la Diputació. 
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• Camí de l’Estació a Fals. Correspon al camí num. 41 del catàleg 
de camins de la Diputació. Es correspon al Camí de Castelltallat a 
Rajadell recollit al Mapa del patrimoni Cultural de Fonollosa 
(Valdenebro, Raquel; 2005; Diputació de Barcelona. Ajuntament 
de Fonollosa. Fitxa 91). Va de Castelltallat (Sant Mateu de Bages) 
a l’Estació de Rajadell passant per  Fonollosa, el Mas Querol, la 
casa del Tatger i els plans de Fals. Era el camí que seguien els 
pastors de la zona per portar els ramats que pasturaven a l’estiu a 
Castelltallat al tren, i abans, al mercat de Rajadell (Valdenebro, 
2005). 

• Camins de St.Amanç a Centelles (va de la N-141g PQ 6+740 al 
Camí de Centelles a Fonollosa (Num. 47 del catàleg de camins de 
la Diputació) i Camí de Centelles a Fonollosa (que va del  T.M. 
d'Aguilar de Segarra al T.M. de Fonollosa) (Num. 49 del catàleg 
de camins de la Diputació) 

 

 

Patrimoni moble 
 

 

Inscripició romana de 
l’Església de Sant Iscle i Santa 
Victoria 

Desapareguda 

A la paret contigua al cor de l’Església Parroquial de Sant Iscle i Santa Victoria 
existia un fragment d’una inscripció romana reaprofitada, amb una frase 
fragmentària dedicada a un tal Gai Vibi, avui no localitzada. Tenim noticies de 
la seva existència per una nota apareguda al diari Gazeta de Vich l'any 1931. 
La inscripció fou regravada en funció de la seva nova posició: CVIDADO EL 
CAP. El text era el següent:  C (aio) VI [BIO---] . La traducció : “A Gai Vibi ...”. 
Segons Fabre, Mayer i Rodàn (IRC, I, 1984), es referia a Gai Vibi, una família 
representada a l’epigrafia de Prats de Rei. Sembla probable que el personatge 
tingués relació, doncs, amb aquesta família documentada a Prats de Rei antic 
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municipi roma (Sigarra) que estava molt vinculat amb les terres de Rajadell 
gracies al pas de la via romana. (Informació extreta de la fitxa del PEP 1993 de 
la Làpida romana de Sant Amanç) 

 

 

Col.lecció de taules del retaule 
major de l’Església de Sant 
Iscle i Santa Victoria 

Col.lecció particular 

El retaule major de l’Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victoria, obra 
barroca (segle XVII) del manresà Joan Grau, va ser parcialment destruït a l’inici 
de la Guerra Civil.  

 

 

Fragments del retaule major de l’Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victoria.  Col·lecció 
particular. Fotos: Museu Comarcal de Manresa 
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Als anys seixanta del segle XX el rector del poble, Mossèn Cols, es vengué les 
parts que encara es conservaven del retaule. Se’n van fer dos lots anàlegs que 
van anar a mans de dos col·leccionistes manresans. Un va anar a parar a 
mans del col·leccionista manresà Gabriel Garriga i Mir. Està format per 3 peces 
(més una quarta d’un altre retaule). Actualment romanen dipositades al Museu 
Comarcal de Manresa (fitxa 137 del mapa).  

Respecte del segon lot de taules, també es tractava de 4 fragments del retaule i 
són propietat d’una altre col·leccionista de Manresa, que ha estat en converses 
amb el museu per a la seva venda, sense acord. El Museu disposa de 
fotografies. Es tracta de dos plafons grans, un plafó petit de la predel·la i un 
plafó ovalat (com el que té el museu, però en aquest cas es conserva amb tot 
el fustam que l'emmarcava, i que acaba donant la presència d'un plafó 
rectangular gran). Tots els detalls, així com una descripció global del retaule, 
estan a la fitxa 137. 

Patrimoni documental 

Document Plet de Lluís de 
Rajadell, senyor de Rajadell, 
contra les universitats del 
ducat de Cardona. 

Poc rellevant 

Plet de Lluís de Rajadell, senyor de Rajadell, contra les universitats del ducat 
de Cardona. 1500-1503. Document que forma part de l’Arxiu Ducal de Medinaceli. 
Casa Segorbe-Cardona (secció Catalunya general) dipositat a l'Arxiu Comarcal 
del Pallars Sobirà (Carrer Joaquim Sostres, 25560 Sort). Es el Fons ACPS211-
97. El codi del document es ACPS211-97-T2-58 Núm. Expedient(s) 9-71 (enllaç)

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/fitxaUnitat.do?on=&tipusUnitat=0&posUni=0&totalUniT=1&totalUniN=0&pageUni=1&cerca=avan&pos=6&total=54&page=3&tipusUnitatCerca=0&tipusUnitatCerca=1&selecimatges=2&contingut=&dataInici=&dataFi=&dataConcreta=0&codiDescOno=&codiDescOno2=&relDescOno=&codiDescTema=&codiDescTema2=&relDescTema=&codiDescTopo=&llocPrecis=&codiAutor=&titol=Rajadell&tipusdoc=&codiUnitat=&tipusfons=&nomfons=&unitatInici=&unitatFi=&sign=&desc=&codigrup=&arxiuFiltre=&codigrupSelect=&codiarxiu=&codifons=&idarxiu=211&idfons=97&unic=&fulla=&nivell=Pleitos%20de%20acreedores&codiProc=9999999999999999&codiClass=01040100000000&unic=&codiProcCerca=&codiClassCerca=&codiSerieCerca=&quadreProc=&quadreClass=20&sortColumn=&sortDirection=&tipusdoc1=&tipusdoc2=&tipusdoc3=&tipusdoc4=&tipusdoc5=&suport=&proces=&cromia=&format=&codiReportatge=&projecte=&tecSuport=&codiEntGeneradora=
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Patrimoni immaterial
A Rajadell hi ha el cicle festiu habitual, amenitzat principalment per les colles de 
bastoners i trabucaires. En canvi, no gaudeix de gegants i capsgrossos, ni 
tampoc de bestiari 

Revetlla de Sant Joan 

A Rajadell es celebra la revetlla de sant Joan (23 de juny) amb petites 
foguerades, un sopar popular i un ball de nit a la Sala, al nucli antic.  Inclosa a 
l’Inventari del Patrimoni Festiu de la Generalitat de Catalunya. No es fitxa per 
que aquesta festa no presenta característiques originals o pròpies 

Cavalcada de Reis 

A Rajadell  es celebra cada 5 de gener la Cavalcada de Reis. Inclosa a 
l’Inventari del Patrimoni Festiu de la Generalitat de Catalunya. No es fitxa per 
que aquesta festa no presenta característiques originals o pròpies. D’altra 
banda, al primer cap de setmana de gener, es fa el sorteig de la panera de 
nadal. 

Carnestoltes. 

Dissabte després del dimecres de cendra es celebra un ball de Carnestoltes 
amb un concurs de disfresses 

Processó de la festa del Corpus 

Per Corpus es feia a Rajadell una processó important, la de la festa del Corpus, 
en que s’exaltava la figura del cos de Crist. Desapareguda 

Festa major de l'Estació 

A cal Miliu, a L’Estació, s'havia celebrat per Sant Jaume la Revetlla de l'Estació, 
que podríem considerar la festa major de l'Estació. Tenia lloc a l’espai de 
davant de can Miliu (que era cafè i restaurant), a l’actual pàrquing de l’Estació, 
on feien un tancat amb boix, i fins i tot arribaven a tallar la carretera. Es repartia 
coca. L’augment del trànsit i l’efervescència de l’Associació Cultural (que feia 
altres activitats) varen ser les causes de la decadència i la posterior desaparició 
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de la celebració. Desapareguda. Bibliografia: Ajuntament de Rajadell  (2017) 
Relats i Memòria de Rajadell. Ajuntament de Rajadell, L’Arada Creativitat 
Social. Ajuntament de Rajadell (2017). Passejades per Rajadell. L'Estació. 

Activitats d’Estiu 

Rajadell no té festa major d’estiu (les festes majors són a l’hivern: la 
principal, al novembre, i la de Sant Sebastià, al gener) però l’ajuntament 
programa un seguit d’activitats durant l’estiu. Al juliol  i a l’agost es celebren 
les Nits d’Estiu al Nucli antic, amb havaneres, balls, concerts, teatre, jocs 
infantils, etc . Al setembre s’organitzen les Jornades Folklòriques 
Internacionals de Catalunya, organitzades pel grup de dansa Cor de 
Catalunya i pel Col·lectiu d’Entitats de Rajadell, amb la intenció de 
recuperar la dansa tradicional, d’aquí i dels llocs més llunyans.  

Patrimoni natural 

Lledoner de l'Estació Desaparegut 

Fins l’any 2018, existí davant l’Estació un arbre monumental catalogat i 
emblemàtic, el Lledoner de l’Estació. Es tractava d’un lledoner de l'espècie 
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Celtis Australis. El tronc era d'escorça grisenca i feia un volt de 4,75 metres a la 
base. Aviat es separava en dos en forma de forcadura. La gran capçada era 
pràcticament rodona, de 20 metres de diàmetre, i donava personalitat a l'arbre.  

Les mides (segons la fitxa del Catàleg de Bens a Protegir 2014 i la fitxa d'Arbre 
Monumental de la Generalitat) eren: alçària: 19 m; volt del canó: 3 m.; capçada 
a nivell, 20,60 m; capçada perpendicular: 19,60; capçada mitjana: 20,60; volt de 
la soca, 4,90m. 2 branques surten a 0,70 m.  

Es trobava al costat de l'Estació de ferrocarril, entre l'angle NE de l'estació i la 
carretera que duu al Nucli de Rajadell. 

El 24 de gener de 2009 el vendaval Klaus el trenca i va obligar a rebaixar la 
capçada de forma dràstica. Des de llavors presentava un aspecte poc llustrós. 

El cert es que en els darrers anys, l’exemplar havia perdut la capçada i es 
trobava en molt mal estat. Semblava mort (a l’hivern no tenia fulles), però jo 
mateix havia observat al 2017 i 2018 com a la primavera i a l’estiu presentava 
alguns rebrots verds. El fet es que l’ajuntament, el 2018, davant del perill de 
caiguda, va decidir eliminar-lo. 

Els lledoners, originaris dels països mediterranis orientals, s'acostumaven a 
plantar a la vora de les masies. Els pagesos els utilitzaven per fer-ne torques i 
mànecs d'eines, ja que la seva fusta era resistent i flexible alhora. A més a més 
oferien petits fruits comestibles: els lledons.  

El lledoner de Rajadell, però, sembla que nasqué de manera espontània. Va 
viure més de 100 anys, potser 150, puig que ja devia existir quan als volts de 
1860 es construí l'estació del ferrocarril. Segons Iscle Font, durant el temps 
d'esplendor de la vinya al segle XIX, els traginers que arribaven amb els carros 
lligaven els animals al tronc del lledoner i es menjaven les fulles que tenien a 
l'abast. Durant el segle XX l'arbre va anar creixent fins aconseguir una notable  
grandària. Es van realitzar podes periòdiques ja que la capçada, quan creixia, 
arribava a la catenària de la via del tren.  

Anys enrere es va voler eliminar l'arbre per tal de millorar el tram de la 
carretera. Josep Serra, propietari de la fàbrica de galetes i amb residència 
davant del lledoner (l’actual Ca l'Isclet, fitxa 127), va fer totes les gestions per 
aconseguir la catalogació de l'arbre com a monumental i així protegir-lo. A 
conseqüència d'això, s'optà per la instal·lació d'un semàfor que regula 
actualment el pas de vehicles en un únic sentit cada vegada, ja que la corba de 
la carretera és tancada i s'estreny a l'alçada del lledoner.  
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L’arbre segueix catalogat com a arbre monumental d’interès local per la 
Generalitat, d’acord amb l’Odre 1991.04.19 (DOGC 1440, 1991.05.08), amb el 
num.  AM 07.178.01 (1991). També roman al Catàleg de Bens protegits de 
l’Ajuntament, de 2014 (Arbre 1). A mes, surt als mapes oficials (ICGC, 
SITMUN) etc. 

Bibliografia: 

BADIA GUITART, J. “El lledoner de l'Estació. Fita dels camins cap a les terres 
de ponent.”. Regió 7. 14/10/1990 

Informació oral: Iscle Font 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/coneixeu-nos/arbres-
monumentals/am_arbres_monumentals_fitxes/bages/lledoner_de_l_estacio/ 

  

 

Foto del Lledoner de l’Estació (Piñero, PEP 1993) 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/coneixeu-nos/arbres-monumentals/am_arbres_monumentals_fitxes/bages/lledoner_de_l_estacio/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/coneixeu-nos/arbres-monumentals/am_arbres_monumentals_fitxes/bages/lledoner_de_l_estacio/
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Foto del Lledoner de l’Estació (X. Menéndez 2017) 
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Foto del Lledoner de l’Estació (X. Menéndez 2018) 

 

 

Lledoner de Can Teixidor No localitzat 

Lledoner de can Teixidor. Nucli antic. Forma part del Catàleg de bens protegits 
2014 (Arbre 4) però no ha estat identificat. 

Lledoner (Celtis Australis) de 20 m. d'alçària. Segons el catàleg, el volt de canó 
amida 1,35 m. Es situaria prop de la casa Teixidor (és a dir, can Selga), vora 
del Torrent de l'Enfitat (afluent de la Riera de Rajadell), al seu marge dret, al 
costat de la Font de l’Enfitat, i a l'E. del nucli antic de Rajadell. S'hi accedeix a 
través del camí de la Font de l'Enfitat, ple d’esbarzers i de difícil pas. 
Actualment la font és inaccessible. La propietat de Can Selga no en tenen 
coneixement. 
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Plàtan de Can Teixidor No localitzat 

Plàtan de Can Teixidor. Nucli antic. Forma part del Catàleg de bens protegits 
2014 (Arbre 3) però no ha estat identificat. 

Plàtan (Platanus x hispanica) de 26, 50 m. d'alçària. Segons el catàleg, el volt 
de canó amida 3 m. (mides de 1997).  

Es situaria prop de la casa Teixidor (és a dir, can Selga), vora del Torrent de 
l'Enfitat (afluent de la Riera de Rajadell), al seu marge dret, prop de la font de 
l’Enfitat, i a l'E. del nucli antic de Rajadell. S'hi accedeix a través del camí de la 
Font de l'Enfitat, ple d’esbarzers i de difícil pas. Actualment la font és 
inaccessible. La propietat de Can Selga no en tenen coneixement 

 

 

Grèvol del Rauric No localitzat 

Grèvol del Rauric. Vallformosa (Solella del Rouric). SE del terme. Forma part 
del Catàleg de bens protegits 2014 (Arbre 6) però no ha estat identificat. 

Grévol (Ílex aquifolium) de 5,25 m. d'alçària. Segons el catàleg, el volt del canó 
amida 0,66 m; la capçada - de forma rodona-  , 6 m.; i el volt de la soca, 0,68 m 
(dades de 1997). Les branques comencen a sortir a 3 m. d'alçada. Hi ha força 
branques tallades (acuradament).  Al voltant hi ha més grèvols. 

Es situaria prop de la Font del Rauric o Rouric, situada en una petita esplanada 
que queda enfonsada al costat de la riera de l'Infern o Riu Formós. S'hi pot 
anar pel camí de can Servitge a Castellfollit. Després del mas Barquets i abans 
de cal Claret, cal prendre un trencall que travessa la riera, en direcció a les 
ruïnes de cal Rauric. La visita a al Font, feta el 2020. no ha permès identificar-
lo.   

Al Catàleg es cita la següent font: F. Xavier Santiago Ponsa, Agent Forestal 
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Aurò Negre del Rauric No localitzat 

Auró negre del Rauric. Vallformosa (Solella del Rouric). SE del terme. Forma 
part del Catàleg de bens protegits 2014 (Arbre 7) però no ha estat identificat. 

Auró (Acer monspessulanum) d'11 m. d'alçària. Segons el catàleg, el volt del 
canó amida 1,07 m; la capçada a nivell, 9,50 m;  la capçada perpendicular, 
10,50 m.; i el volt de la soca, 1,25 m. (dades de 1997). La forma de la capçada 
és rodona. Les dues primeres branques surten a 2 m. d'alçada. 

Es situaria a uns 20 m.de la Font del Rauric o Rouric, situada en una petita 
esplanada que queda enfonsada al costat de la riera de l'Infern o Riu Formós. 
S'hi pot anar pel camí de can Servitge a Castellfollit. Després del mas Barquets 
i abans de cal Claret, cal prendre un trencall que travessa la riera, en direcció a 
les ruïnes de cal Rauric. La visita a al Font, feta el 2020. no ha permès 
identificar-lo.   

Al Catàleg es cita la següent font: F. Xavier Santiago Ponsa, Agent Forestal 

 

 

Pi Gros de Querol No localitzat 

Es possible que el Pi Gros que surt esmentat i dibuixat als mapes, a la partió 
entre els municipis de Rajadell i Fonollosa. sigui més aviat un topònim de lloc 
que no un arbre singular concret. Es troba al paratge del Dalmau, al nord del 
terme, entre la muntanya Corona del Prim (Rajadell) i el Pla de Can Xamal 
(Fals). En aquest lloc es situen les feixes del Pi Gros i el Bosc del Pi Gros (o 
Bosc de Cal Tatjer, Fals). La casa de Rajadell més propera es El Prim. No lluny 
del Pi Gros de Querol, hi ha l’Alzina Grossa de Querol o Alzina del Mas de 
Querols, arbre catalogat per la Generalitat, en terme de Fals. 

 

 

Font de la Teula Desapareguda 



200 
 
 
 
 
 

Font que es trobava molt a Monistrolet prop de la Riera de Rajadell i no lluny 
dela Font de la Girada,i que va desapareixer a l’endur-se-la una riuada. 
Posteriors moviments de terra la fan irrecuperable. En el mapa es situa a les 
coordenades UTM X-397212 i Y-461954. Entenc que no es la mateixa que una 
Font del Teula, prop de l’Oliver, tampoc localitzada. 

 

 

Font de Casanova Desapareguda 

Font que es trobava a prop de la Riera de Rajadell i que va quedar inaccessible 
a rel d’una esllavissada. Envoltat d’un bosc inaccessible.  

 

 

Font de Cal Fontfiguera Desapareguda 

Font que es trobava prop de la casa de Cal Fontfiguera, al camí de Servitge a 
Castellfollit, al costat del Torrent de l’Infern, prop del trencall que puja en 
direcció can Massana. Aquest font abastava d’aigua la casa, fins que va ser 
colgada i inutilitzada quan es va eixamplar el camí d’accés en direcció a can 
Massana des del camí de Castellfollit, i que passa per Cal Fontfiguera. Segons 
Molins (2020:177-178), Melitó Oliva Oliva, Masover de la casa (propietat de 
Can Massana), hi va instal·lar una bomba i una canonada per tenir aigua a la 
casa, vers els anys 60.  

 

 

Font del Rossinyol   Desapareguda 

Font que es trobava a Valldòria. Actualment ja no es conserva però era prop 
d’on hi ha una bassa i dipòsit. Desapareguda 
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Font de Can Balart No localitzada 

Font que es trobaria prop de can Balart, al Racó, no lluny del nucli antic. No 
localitzada 

 

 

Font del Gem o Gemp No localitzada 

Font que es trobaria a uns 275 m. a l’O. de El Junyent, en línia recta. No 
localitzada. El topònim coincideix amb l’antic nom de la Masia, el Coll del Gem.  
Coordenades UTM segons els mapes: X- 392966  Y- 4619040. S’hi feien 
fontades. 

 

 

Font del Prim No localitzada 

Font que es trobaria prop del Mas El Prim,  al paratge de Sant Amanç de 
Viladés, al NO del municipi. No localitzada 

 

 

Font del Mingo No localitzada 

Font que es trobaria prop de Cal Mingo, casa de pagès ubicada al paratge de 
Miralles, al camí de Rajadell a Fals, al límit nord del terme tocant al terme de 
Fonollosa. No localitzada 

 

 

Font de Barquets No localitzada 
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Font que es trobaria prop del Mas Els Barquets (fitxa 79), al Pla de Cirera o La 
Massana, al SE del Terme. No localitzada 

 

 

Font de El Coll No localitzada 

Font que es trobaria prop del Mas El Coll (fitxa 92), al Pla de Cirera o La 
Massana. No localitzada. Apareix als mapes (IGGC X= 394954  Y=4619073) 

 

 

Font dels Tres Raigs  No localitzada 

Font que es trobaria prop del Mas El Puig (fitxa 17), a Miralles o Riavall. NE. del 
terme. No localitzada 

 

 

Font dels Carrilaires  No localitzada 

Font que es trobaria prop del Mas El Puig (fitxa 17), a Miralles o Riavall. NE. del 
terme. No localitzada 

 

 

Font del Puig  No localitzada 

Font que es trobaria prop del Mas El Puig (fitxa 17), a Miralles o Riavall. NE. del 
terme. No localitzada 
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Font del Mas Bosc  No localitzada 

Font que es trobaria prop del Mas Bosc (fitxa 19), al turó que hi ha davant del 
mas Bosc. No localitzada. 

 

 

Font dels Monjos  No localitzada 

Font que es trobaria a Valldòria. No localitzada 

 

 

Font de l’Ham o Jam  No localitzada 

Font que es trobaria a Valldòria. No localitzada 

 

 

Font de Chicharella No localitzada 

Font que es trobaria a Valldòria. No localitzada 

 

 

Font de les Escodines No localitzada 

Font que es trobaria prop del camí de ca l’Oliver (Fitxa 51). No localitzada 
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Font de la Fabriqueta  No localitzada 

Font que es trobaria prop del barri de la Fabriqueta (fitxa 45). No localitzada 

 

 

Font de l’Obaga de la Reina  No localitzada 

Font que es trobaria prop de can Viladés, a Sant Amanç, anant cap a Centelles. 
No localitzada. 

 

 

Font del Teixidor  No localitzada 

Font que es trobaria Font del Teixidor, a Sant Amanç, prop de la riera de 
Rajadell. No localitzada 

 

 

Font del Serni  No localitzada 

Font que es trobaria sobre la font de la Regata (fitxa 398). No localitzada 

 

 

Font del Balart No localitzada 

Font que es trobaria prop de cal Balart (fitxa 71), al Racó. No localitzada. 
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Font de Broqueses  No localitzada 

Font que es trobaria prop del mas Bruqueses (fitxa 67), a Sant Amanç de 
Viladés, al NO del municipi. No localitzada. 

 

 

Font del Poble No localitzada 

Prop del nucli de Rajadell, al cantó del torrent de Daurell  

 

 

Font del Benet  No localitzada 

Sense cap altra informació que la seva inclusió en una llista proporcionada per 
l’ajuntament (feta per Joan Vial) 

 

 

Font d’Arinyols  No localitzada 

Sense cap altra informació que la seva inclusió en una llista proporcionada per 
l’ajuntament (feta per Joan Vial) 

 

 

Font de la Roca No localitzada 

Sense cap altra informació que la seva inclusió en una llista proporcionada per 
l’ajuntament (feta per Joan Vial) 
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Font del Gené  No localitzada 

Sense cap altra informació que la seva inclusió en una llista proporcionada per 
l’ajuntament (feta per Joan Vial) 

 

 

Font de la Llebre  No localitzada 

Sense cap altra informació que la seva inclusió en una llista proporcionada per 
l’ajuntament (feta per Joan Vial) 

 

 

Font del Selga o d’en Teixidor   Inaccessible 

Font que està just davant can Selga o Can Teixidor, a la part baixa del Nucli 
Antic, però a l’altra banda del carreró de ronda i del torrent de l’Enfitat. 
Inaccessible.  

 

 

Font del Lladó Inaccessible 

Aquesta font no apareix a la llista de fonts proporcionada per l’ajuntament però 
ha estat descrita tant pels propietaris de Parcerisses com pels de la Casa Vella 
de Parcerisses. Es trobaria a l’O. o al SO de Parcerisses, a l’obaga, a la Serra 
de Palomes, i no hi ha camí d’accés. Es molt difícil de trobar i se’n desconeix 
l’estat. 
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Font del Sabellà No localitzada 

Molins (2020) explica que les cases de Can Xic, Can Montfort i La Caseta 
regaven els horts, amb permís del Parcerisses, amb les aigues de la Font del 
Sabellà. Per tant, estava en terres de Parcerisses. 
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