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P R E S E N T A C I Ó 

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

en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del seu programa d’Estudis i 

Projectes, l’Oficina (OPC) promou l’elaboració de Mapes del patrimoni cultural i natural, amb 

la col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents objectius: 

 Captació exhaustiva de dades relacionades amb elements del patrimoni cultural i 

natural del municipi. 

 Valorització dels elements reconeguts. 

 Adopció de mesures per a la seva protecció, consolidació i/o conservació. 

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

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa 

de patrimoni cultural i natural del municipi de Matadepera (el Vallès occidental). L’estudi ha 

estat encarregat a Jordi Montlló Bolart per l’Oficina de patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona a partir de la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Matadepera. 

La realització de l’estudi s’ha produït entre els mesos de novembre de l’any 2020  i juny de 

l’any 2021. 
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A G R A Ï M E N T S 

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable col·laboració d’un seguit de 

persones a qui volem donar un sincer regraciament.  

En primer lloc volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament i el seu personal pel seu interès i 

per les gestions facilitades en tot moment. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca o centre oficial o privat, ens 

hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem agrair les 

atencions rebudes dels tècnics del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.  

El nostre agraïment també és per totes les persones que ens han obert amablement les 

portes de casa seva. 

En l’apartat de metodologia es pot veure el llistat de totes les persones que han col·laborat 

d’una manera o altra en la gestació d’aquest treball, la informació de les quals ha estat 

valuosíssima. 
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M E T O D O L O G I A 

 

MARC TEÒRIC 

 

La finalitat d’aquest tipus de treball és la recopilació exhaustiva dels elements del patrimoni 

cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic del treball és l’inventari de tots els elements 

susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població pels seus 

valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta que permet 

englobar-hi totes les accepcions reconegudes.  

De cada element es fa una fitxa amb totes les dades que s’hagin pogut aplegar d’aquell bé 

cultural o natural, ja sigui a través de la visita in situ o a través de la documentació 

bibliogràfica (veure apartat corresponent), a través d’arxius o d’informació oral facilitada per 

particulars, propietaris o representants d’entitats socials i/o culturals del municipi. Amb 

l’inventari fet i les dades recollides es poden fer les pertinents classificacions, anàlisi i 

estudis estadístics, a fi i efecte de fer-ne les valoracions corresponents, tant a nivell 

individual de cada bé com a nivell global; tant del seu estat de conservació, com del nivell de 

protecció que te o de les seves característiques històriques. 

El que es tracta, és de facilitar a l’Ajuntament i a la ciutadania d’aquell municipi una eina de 

coneixement de la globalitat dels seus béns patrimonials, des d’una visió àmplia del 

concepte patrimoni. Es tracta, alhora, d’obtenir un instrument que permeti l’establiment de 

mesures per a la seva salvaguarda. Entesa aquesta com el conjunt de mesures adoptades 

per a la seva protecció i conservació i faciliti el seu accés públic i la transmissió a les 

generacions futures amb les millors condicions. El Mapa també pretén facilitar la planificació 

de projectes de rendibilització social o l’elaboració de programes de difusió, ja siguin rutes 

didàctiques o turístiques, publicacions, jornades de debat, conferències, etc. També ha de 

servir per facilitar la presa de decisions en el planejament urbanístic, la planificació de 

senyalització o la coordinació de programes conjunts amb municipis veïns.  

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’un municipi són, bàsicament, elements vius: 

poden créixer o disminuir segons les circumstàncies conjunturals. S’hi poden afegir nous 

elements perquè es consideri oportú o perquè apareguin elements desconeguts en el 

moment de la realització del treball: nous jaciments arqueològics, donacions de col·leccions, 

noves edificacions o forns, etc. També es pot donar el cas que, malauradament, s’hagin de 

suprimir elements per robatori, destrucció, natural o antròpica o canvis de criteris. Amb 
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aquestes premisses, cal considerar el Mapa del patrimoni cultural i natural com una eina 

dinàmica i activa. 

Però, s’ha de tenir present que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta, en el sentit 

acadèmic de la paraula. Tampoc es pretén fer una història del municipi, ni fer una anàlisi de 

l’evolució social o econòmica, ni un estudi estadístic o demogràfic del mateix. No es parteix 

d’un plantejament d’una hipòtesi que cal confirmar o rectificar, ni s’han fixat uns objectius 

científics que cal assolir. Per tant, no hi ha unes conclusions finals; ja que no es tracta d’un 

document tancat, sinó obert, com ja s’ha comentat.  

Tampoc és un catàleg del patrimoni arquitectònic o urbanístic del municipi; amb una 

normativa associada de protecció. Per tant, no té cap influència ni transcendència en la 

protecció urbanística del patrimoni local. Tot i que, sí que pot servir com a document base 

per a futures catalogacions. És un simple inventari, una base de dades relacionades amb 

unes coordenades que l’ubiquen en un espai concret; un mapa amb les corresponents fitxes 

al servei dels ciutadans i de les ciutadanes, que recull tot el patrimoni existent a la població o 

relacionat amb ella, a modus de diagnosi. Tampoc és una eina cadastral ni destinada a la 

imposició o revisió d’impostos de cap mena. 

A  partir d’aquest treball es poden gestionar i implementar futures polítiques culturals o 

patrimonials, programar recerques d’investigació o elaborar plans de protecció urbanístics; 

però sempre com un punt d’inici; sense capacitat legal ni normativa.  

Els Mapes del patrimoni cultural i natural d’una població han de comprendre la detecció 

exhaustiva, descripció i valoració dels diversos béns i elements patrimonials del territori. Per 

fer-ne l’estudi cal una prèvia classificació tipològica de cada elements per agrupar-lo segons 

les seves característiques.  

Per seguir un mateix criteri, ja que el concepte de patrimoni pot ser ambigu i poden coincidir 

diferents casuístiques en un mateix element, se segueix un protocol establert per l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. En aquest es fa una classificació de cinc 

àmbits i divuit tipologies. Els àmbits són: patrimoni immoble, patrimoni moble, patrimoni 

documental, patrimoni immaterial i patrimoni natural. El nivell d’aprofundiment en cadascuna 

de les tipologies de béns patrimonials dependrà de la informació disponible. En tot cas, el 

Mapa de Patrimoni haurà de permetre una visió de conjunt del patrimoni local. 

Cada àmbit es divideix en les corresponents tipologies tal i com es mostra en la següent 

taula: 
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1.-Patrimoni immoble 1.1- Edificis 

 1.2- Conjunts arquitectònics 

 1.3- Elements arquitectònics 

 1.4- Jaciments arqueològics 

 1.5- Obra civil 

2.-Patrimoni moble 2.1- Elements urbans 

 2.2- Objectes 

 2.3- Col·leccions 

3.- Patrimoni documental 3.1- Fons d’imatges 

 3.2- Fons documental 

 3.3- Fons bibliogràfic 

4.-Patrimoni immaterial 4.1- Manifestacions festives 

 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 

 5.3- Jaciments paleontològics 

 

L’àmbit del patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, 

històric, etnològic, identitari, religiós, industrial o simbòlic. La tipologia de conjunts 

arquitectònics inclou diversos edificis que formen un conjunt o estructures complexes 

composades per diversos elements edificats. En la tipologia d’elements arquitectònics 

s’inventarien elements rellevant d’un edifici: parts singulars d’edificis, elements d’origen 

arquitectònic que ja no formen part de cap edifici, i elements que formaven part de l’entorn 

inherent d’un edifici. També s’inclouen estructures arquitectòniques de caire rural o popular. 
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Dins aquest àmbit s’inventarien jaciments arqueològics de qualsevol tipus i cronologia i obra 

civil, obres de caràcter públic o comunal. 

El segon àmbit és el de patrimoni moble, que inclou elements urbans, objectes i 

col·leccions. Els elements urbans fan referència a monuments o elements commemoratius o 

ornamentals instal·lats a la via pública. 

L’àmbit de patrimoni documental inclou fons d’imatges, fons documentals i fons 

bibliogràfics. Els primers fan referència a sèries d’imatges (fotografies, films, ...) que formen 

un fons o una col·lecció, segons criteris temàtics o de propietat. Els fons documentals són 

sèries de documents que formen un arxiu de propietat pública o privada. S’entén fons 

bibliogràfics a sèries de llibres que formen part d’un arxiu, biblioteca o col·lecció que tinguin 

un valor històric i patrimonial.  

El patrimoni immaterial comprèn manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició 

oral, música, dansa i costumari. La tipologia de les manifestacions festives recull les festes 

populars locals, en la seva globalitat, o destacant una activitat singular específica dins la 

festa, formin part o no del cicle festiu anual, religiós o laic. S’entén per tècniques artesanals 

les manifestacions singulars i específiques de la localitat  o el seu entorn, en relació als 

oficis, a l’artesania, a la gastronomia, etc. Per tradició oral cal entendre qualsevol referència 

d’origen no literari (transmesa oralment tot i que es pot haver publicat) relacionada amb llocs 

o elements del terme: contes, llegendes, etc. Dins aquest àmbit del patrimoni immaterial 

també s’inclouen manifestacions musicals tradicionals singulars i específiques de la localitat 

que estiguin en vigor o bé que s’hagin perdut. Finalment en l’apartat de costumari es 

documenten maneres d’actuar o de fer, comportaments socials o actituds específiques del 

municipi que estiguin en vigor o bé que s’hagin perdut. 

El darrer àmbit és el de patrimoni natural que abasta tres tipologies: zones d’interès,  

espècimens botànics singulars i jaciments paleontològics. Pel que fa a zones d’interès són 

les que tenen un valor específic a causa de les seves característiques botàniques, 

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

creades o alterades per intervencions antròpiques. Els espècimens botànics de caire 

singular que tenen un interès sovint més històric o cultural que no pas ecològic també es 

documenten. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA FITXA 

Per inventariar o documentar tota aquesta tipologia de béns patrimonials, s’ha utilitzat un 

model de fitxa que s’omple directament en una plataforma web 
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https://patrimonicultural.diba.cat/ que permet visualitzar fàcilment els diferents camps 

d’informació: Número de Fitxa; Codi; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del 

propietari; Tipologia; Ús Actual; Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; 

Estil/Època; Any; Segle; Emplaçament; Longitud; Latitud; Altitud; Fitxes associades; Accés; 

Historia; Bibliografia; Protecció; Inventari; Vincles; Autor de la fitxa; Data de registre. Totes 

aquestes dades s’acompanya de la georeferenciació;  de material gràfic, amb la possibilitat 

d’adjuntar vídeos i altres enllaços. 

 

ELEMENTS NO INCLOSOS EN EL MAPA 

Hi ha un tipus d’elements que no han de ser inclosos en el Mapa del patrimoni com a fitxa, 

però que s’inclouen en un apartat o llistat “d’elements no fitxats”. És el cas d’elements poc 

singulars o dubtosos, o bé elements que d’entrada no mereixen o no poden ser fitxats però 

sí citats. Es tracta d’elements poc rellevants, amb pocs valors històrics o artístics; o bé, 

elements desapareguts o destruïts; o bé, elements que tot i tenir-ne referències orals o 

bibliogràfiques no s’han pogut localitzar; o bé, elements pertanyents a d’altres municipis 

limítrofes, però que es creia que eren del municipi en estudi; o bé, que formen part d’un altre 

element, i que no cal singularitzar. La relació de tots aquests elements s’ha incorporat en 

aquesta memòria ordenats per tipologies. 

Hi ha altres elements que no s’han de fitxar mai, seguint les pautes de l’Oficina de Patrimoni 

Cultural. Són els casos d’entitats i associacions culturals, socials o esportives; festivals i 

altres esdeveniments culturals no festius; biblioteques o altres equipaments culturals; l’escut 

municipal; personatges il·lustres o esdeveniments. Els Mapes del patrimoni són inventaris 

d’elements del patrimoni cultural, no és el cens de recursos culturals del municipi. No es 

tracta de documentar l’activitat o l’agenda cultural, sinó aquella que té un plus de component 

patrimonial, històrica o tradicional, ja sigui material o immaterial. 

En canvi, si que es fitxen les activitats tradicionals o festives que organitzen entitats, bé fent 

la fitxa del seu arxiu o del seu fons documental o, fins i tot, documentant la seva seu, si 

l’edifici té prou entitat arquitectònica. 

 

PROCESSOS DE TREBALL 

Fase prèvia de documentació 

https://patrimonicultural.diba.cat/
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La primera tasca que es planteja en la realització del Mapa del patrimoni cultural i natural 

d’un municipi és la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi hagi la 

possibilitat o la sospita de l’existència d’informació referent a aquell municipi. En aquest 

sentit, els treballs previs de documentació han estat els següents: 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya, dipositat en el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General 

del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; a 

partir del cercador INVARQUE que permet la consulta de les fitxes telemàticament. 

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

en el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; a partir del cercador 

INVARQUIT que permet la consulta de les fitxes telemàticament. 

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

ambiental relacionades amb el municipi de Matadepera, dipositades en el Servei 

d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 Consulta del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Així 

com el Catàleg de Béns a protegir i el Catàleg de masies i cases rurals. 

 Consulta dels Mapes de Patrimoni Cultural i natural de l’Oficina de Patrimoni Cultural 

de la Diputació de Barcelona corresponents als municipis de Mura i Sant Llorenç 

Savall, adjacents a Matadepera. 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), 

dipositat en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. 

 Consulta i buidatge de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, dipositat a la 

Direcció General  de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Consulta al Catàleg del Patrimoni Festiu a Catalunya elaborat per la Direcció General 

de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 

 Consulta i buidatge de l’Arxiu del Servei de Patrimoni Local de la Diputació de 

Barcelona (SPAL). 

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

econòmiques i estadístiques del municipi. 

 Consulta a la pàgina web desenvolupada per l’Observatori del paisatge 

http://wikipedra.catpaisatge.net/  a partir d’una idea inicial de la Fundació 

Catalunya - La Pedrera i amb la col·laboració de l’associació Drac Verd, entre altres 

entitats que vetllen pel patrimoni de la pedra seca a Catalunya. 

http://wikipedra.catpaisatge.net/
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 Consulta de l’inventari de rellotges de sol dels Països Catalans de la Societat 

Catalana de Gnomònica. 

 Consulta de l’inventari d’arbres monumentals i d’interès local i comarcal del 

departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 Consulta on line de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

 A la pàgina web de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, s’ha consultat l’Aplicatiu dels Espais Naturals de 

Catalunya, el Visor europeu de la Xarxa Natura 2000 i la Xarxa Natura 2000 a 

Catalunya, per tal de detectar els possibles espais declarats com a Zones Especials 

de Conservació (ZEC) i les Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA). 

http://mediambient.gencat.cat 

 Consulta del repositori de la Memòria Digital de Catalunya on es troben diverses 

col·leccions fotogràfiques consultables telemàticament. 

 Consulta de l’Arxiu Gavin al Monestir de les Avellanes. L'Arxiu Gavín ha definit el seu 

fons segons l'activitat generada per Josep Maria Gavín. La naturalesa d'aquest fons 

recull documentació de temàtica religiosa, així com de cultura popular catalana. 

 Consulta a l’arxiu històric de l’Ajuntament de Terrassa i Sabadell. 

 Consulta als fons del Museu de Terrassa, del Museu d’Arqueologia de Catalunya i el 

Museu d’Història de Sabadell. 

 Consulta a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. 

 S’ha consultat la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per tal de 

concretar el tipus de protecció de les zones protegides del municipi. 

 S’ha consultat la base de dades de la Confederació Sardanista de Catalunya, 

http://portalsardanista.cat 

S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com el 

Costumari de Joan Amades o la Catalunya romànica, però d’altres ben concretes, com ara 

les publicacions editades per l’Ajuntament, el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Serra 

de l’Obac o altres municipis propers. Els temes han estat d’allò més variats, sempre que 

tinguessin referència amb el que buscàvem. Podeu consultar aquesta bibliografia en 

l’apartat corresponent d’aquesta memòria. 

La consulta i el buidatge de tots aquests arxius, inventaris i fons bibliogràfics i documentals, 

ha permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat contrastat amb 

els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament i l’Oficina de Patrimoni Cultural de 

la Diputació de Barcelona, així com amb alguns dels informants que han col·laborat durant la 

realització del present treball. 

http://mediambient.gencat.cat/
http://portalsardanista.cat/
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Treball de camp 

La tasca més ingent, però alhora fonamental i indispensable d’aquesta fase ha estat la de 

visitar in situ els diferents béns patrimonials. Hem comptat amb la col·laboració d’alguns 

veïns que han facilitat la nostra feina i ens han obert les portes d’algunes finques particulars. 

En alguns casos, però, no ha estat possible entrar, ni a dins les cases ni, en algunes 

ocasions, dins la finca. 

Durant el treball de camp s’han fotografiat en format digital els elements que han estat 

localitzats. Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements per 

problemes amb l’accés o per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i 

s’han utilitzat les fotografies cedides pels propietaris o per l’Ajuntament.  

De cada element s’han pres la situació geogràfica en coordenades UTM. El sistema utilitzat 

de referència geodèsica és l’ETRS89 ( EPGS:25831), a partir del programa INSPIRE creat 

per la Comunitat Europea per tal de promoure l’harmonització de la geoinformació per tots 

els estats membres per tal de facilitar la interoperabilitat entre els territoris, i que és el que 

utilitza la Diputació de Barcelona des d’enguany.   

En el cas del patrimoni immaterial es posen coordenades quan el bé inventariat discorre en 

un lloc concret o característic. El cas de la tradició oral i peces musicals es poden ubicar en 

coordenades genèriques, al costat de l’Ajuntament com a punt de referència, ja que afecten 

a tot el municipi. En el cas d’elements immobles amplis, tipus camins, boscos, jaciments 

arqueològics, es posen les coordenades d’un punt intermedi. També en els casos de 

conjunts arquitectònics com carrers o grups de cases. En el cas d’inventariar elements 

mobles o documentals que es troben en altres municipis (arxius, museus, col·leccions 

privades,...), també es posen les coordenades UTM de l’Ajuntament o amb un edifici 

relacionat. 

El treball de camp s’ha recolzat amb una sèrie d’entrevistes a persones relacionades amb 

entitats socials i culturals del municipi que poguessin tenir alguna vinculació amb elements 

del patrimoni cultural de Matadepera o amb propietaris o masovers de masies. La relació 

d’aquestes entrevistes és la següent: 

Nom Entitat 

Alarcon, Joana Arxiu Diocesà de Barcelona 

Alavedra Solà, Àngel Torre de l'Àngel 

Alavedra, Josep Inventari del Patrimoni Immaterial del Vallès 

Anglada, Marcel·la Rellotge de sol carrer Jaume I, 9 

Arco, Josep Pastor 
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Armengol, Conxita Can Badia 

Artur Boardman, Mossèn Joan Rector de Sant Joan de Matadepera 

Badia Armengil, Dolors Can Badia 

Badia Armengol, Francesc Can Badia 

Badia, Miquel Fotògraf Ajuntament 

Badia, Oriol Can Badia 

Baldomà Soto, Montserrat Tècnica de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona 

Bernadí Mariné, Joan Restaurant  de Sant Llorenç del Munt 

Bertran, Alba Can Pèlecs 

Bertran, Cristina Torre Salvans 

Brulla, Núria Mas Cellers 

Canals, Josep Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac 

Carrasco Martín, Antònia  Cap de la Unitat Arxiu Documental del SPAL (Diputació de 
Barcelona). 

Clapés, Marta Mas Ferrers de Baix 

Codina, Sara Biblioteca Central de Terrassa 

Comasolivas, Joan Arxiver de Sabadell i propietari celler 

Cortada, Joan Gegants 

Enrich, Roser Museu d'Història de Sabadell 

Escalona, Alba Can Pèlecs 

Escalona, Enric Can Pèlecs 

Fabrega, Adrià Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i serra de l'Obac 

Farré Olivé, Eduard Dissenyador tècnic del rellotge de sol de la Plaça de Sant 
Jordi 

Font, Xavier Arqueòleg 

Galobart, Pare Josep Arxiu de l’Abadia de Montserrat 
Garcia, Josep Bombers de Matadepera 

Garcia, Núria Regidora de cultura 

Garcia, Pau Formatgeria Turó de les 9 cabres 

Garcia, Toti Informant - imatges - Cal Pintoret 

Gayán Félez, Xavier Director de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental 
Genescà, Antonia Tècnica de cultura 

Granero Almendariz, Oriol Museu d'Arqueologia de Catalunya 

Hernández Herrguido, Mireia Direcció General de Patrimoni Cultural 

Hierro, David Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya 

Lorca, Josep Lluís Arxiu Històric de Terrassa 

Llinares, Josep Centre Excursionista de Castellar del Vallès 

Martí Sala, Nora La Barata 

Miño, Angel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac 

Molist, Núria Museu d'Arqueologia de Catalunya 

Monclús, Gemma Pastisseria Saint Honoré 

Montagut, Guillem Germandat de Sant Sebastià 

Morell, Anna Carrer Sant Ignasi 

Moreno, Joan Església de Sant Joan 

Palau Simon, Lluïsa Torre de l'Àngel 

Palomo, Antonio Museu d'Arqueologia de Catalunya 

Plana, Carlos Casal de Cultura 
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Preus, Andreas Torre Salvans 

Ríos i Masanell, Joan Comissió de les Fonts 

Rivas Lozano, Dolors Tècnica superior d’Arxiu i Gestió documental, Secció d’Arxiu i 
Gestió Documental de la Diputació de Barcelona 

Rovira Sanpere, Pau Mas Cellers 

Samper, Marc Geògraf 

Serrat, Narcís Excursionista 

Solbes, Quim Excursionista 

Suades, Ramon Excursionista 

Suárez, Francesc Senders i camins històrics 

Trenchs, Joan ADF 

Turu, Albert Serveis tècnics 

Valdonado Vargas, Maria Informadora del Parc 

Valldeperes, Santi Mas Ferrers de baix 

Vaucells, Joaquim Bombers de Matadepera 

Ventayol, Àngels Biblioteca Àngel Guimerà 

Vila, Miquel Carrer Sant Ignasi 

Vila, Míriam Casal de Cultura 

 

Observació participant 

Hi ha esdeveniments vinculats al món festiu, que s’han de fitxar per la seva rellevància 

patrimonial però que es realitzen en dates que no coincideixen amb l’elaboració i execució 

del present mapa. En aquest cas, la informació ve donada pels informants o la bibliografia. 

Però, normalment, si es tracta d'esdeveniments que coincideixen amb el calendari del mapa, 

s’hi participa de forma directa. Malauradament la situació de pandèmia ha motivat la 

cancel·lació dels actes festius. 

Treball de gabinet 

La fase final del treball consisteix en la redacció de les fitxes i la memòria. Amb la informació 

documental i la informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica com escrita o oral, 

s’han pogut elaborar les corresponents fitxes de cada element i fer-ne una anàlisi i un 

diagnòstic concret sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del patrimoni 

cultural de Matadepera. Finalment s’ha redactat la present Memòria, amb totes les dades 

obtingudes i fetes les pertinents valoracions. 

Les dades obtingudes de la recerca bibliogràfica són fruit d’una compilació més que d’un 

treball d’investigació, com ja s’ha especificat en l’apartat corresponent. Per tant, no sempre 

es poden contrastar. Sovint la historiografia local és poc metòdica i s’acostuma a alimentar 

d’ella mateixa, sense contrastar amb les fonts originals. Per aquest motiu, si hi ha algun 

error, s’ha d’entendre dins aquesta particularitat.  
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En el cas d’elements catalogats, els noms utilitzats a les fitxes són els que s’han consensuat 

entre tècnics de l’Ajuntament i historiadors locals, ja que els topònims del municipi pateixen 

de grafies poc contrastades, contradictòries i erros múltiples.  
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M A R C   T E R R I T O R I A L 

ESCUT MUNICIPAL I TOPONIMIA1 

L’escut municipal es defineix pel següent blasonament: Escut 

caironat, primer de gules , un agnus Dei contornat reguardant, 

nimbat d’or amb la banderola d’argent creuada de gules i l’asta 

creuada d’or; i al segon d’or amb quatre pals de gules. 

Per timbre una corona mural de poble. L’agnus Dei o anyell pasqual 

és l’atribut de Sant Joan Baptista, patró del poble. Els quatre pals de 

gules, de l’escut de Catalunya recorden la jurisdicció reial sobre la 

localitat. 

Aquest escut és una segona edició publicada després del disseny 

de la original de l’any 1979, feta per Maria Palau. 

S’aprova el 28 d’abril del 1991 i es publica al DOGC el maig del mateix any amb el número 

1441. 

 

Toponímia 

Joan Corominas (1996, V, 232) ja esmenta que la pronuncia de Matadepera ha de ser amb 

la é, ja que “el nom ve de petra qualificant mata, que es refereix als boscos que revesteixen 

la massa rocosa de Sant Llorenç, a damunt del poble, coneguts localment com boscúria de 

la roca, perífrasi d’allò mateix”. I tot seguit cita una sèrie de referències documentals 

antigues on surt el topònim. 

En la mateixa línia es manifesta Miquel Ballbé (1981, 9) citant al filòleg Josep Balari i Jovany 

en el seu llibre Orígens històrics de Catalunya. En ell ens diu: “Aquest mot [MATA] és usat 

amb la significació de terreny poblat d’arbres d’una mateixa espècie i, per tal concepte, va 

ser sinònim de selva i bosc”. L’espai dedicat al vocable Mata és inversament proporcional al 

dedicat per la paraula PERA, donant per obvi la relació amb els substrat rocós, sobretot, 

relacionat amb la Mola. 

Podem trobar la resta de topònims relacionats amb Sant Llorenç del Munt en un altra 

publicació de Miquel Ballbé i Boada (2000). 

 

                                                           
1
 https://ca.wikipedia.org/wiki/Escut_de_Matadepera 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Timbre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corona_mural
https://ca.wikipedia.org/wiki/2001
https://ca.wikipedia.org/wiki/DOGC
https://ca.wikipedia.org/wiki/29_de_juny
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EL MEDI FÍSIC2 

Matadepera és un municipi situat al 

sector septentrional de la comarca del 

Vallès occidental; i comprèn el vessant 

meridional del massís de la serra de 

Sant Llorenç del Munt. Està situat a 423 

metres snm. 

Confronta al nord amb el municipi de 

Mura (el Bages), el límit passa pel coll 

de Prunera i pel pla dels Ginebrons; i 

amb Sant Llorenç Savall, el límit passa 

pels Òbits i pel turó de les Nou Cabres. 

A llevant confronta amb Castellar del 

Vallès, la divisòria passa per l’obaga 

del Dalmau, pel coll Llarg, pel gorg del 

General, pels Rossos i per la 

Muntanyeta, que també fa de partió 

amb Terrassa. A ponent, la divisòria 

passa pel vessant dret de la riera de les Arenes i per la serra de l’Obac, per la de les 

Pedritxes i pel turó de can Candi. El límit sud confronta amb Terrassa i coincideix amb el 

perímetre urbà del poble de Matadepera. 

Té una extensió de 25,36 km2  i una població de 9496 habitants, amb el cens del 20203. Per 

tant, la seva densitat demogràfica és de 374 habitants per km2.  

La riera de les Arenes, que solca la part de ponent del municipi, es forma per diversos 

torrents, sots i canals als vessants orientals del massís de Sant Llorenç. És un curs d’aigua, 

estacional que neix al vessant sud del coll de les Estenalles, a la serra de Sant Llorenç del 

Munt, en el terme municipal de Mura. El seu desbordament l’any 1962, i en menor intensitat 

l’any 1971, causà moltes destruccions i nombroses víctimes als nuclis urbans de Terrassa i 

de Rubí. Com a conseqüència d’aquelles inundacions, la riera fou canalitzada. 

La serra de Sant Llorenç del Munt, te una textura geològica equivalent a la de Montserrat, i 

forma part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. Tot i ésser mancat  

                                                           
2 https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0041279.xml [consulta del 2 de juny de 2021] 
3
https://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_1.asp?mun_ambit=08120 [consulta del 2 de juny de 2021]. 

Matadepera dins la comarca del Vallès occidental 

https://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_1.asp?mun_ambit=08120
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Mapa topogràfic de Matadepera. Font ICGC 

 

Ortotfo de Matadepera. Font ICGC  
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d’agulles com les de Montserrat té també penyals singulars com el morral del Drac o el turó 

de les Nou Cabres o les Castellasses, i no hi falta tampoc el seu Cavall Bernat, menys altiu 

que el montserratí. Hi ha nombroses coves, avencs, balmes i fonts. En molts d’aquests 

indrets hi trobem llegendes associades, que ens parlen de bandolers i orígens mitològics. 

Matadepera ha articulat la seva població en diversos barris i urbanitzacions (Les Pedritxes, 

Cavall Bernat, Can Robert, Rourets, Pla de Sant Llorenç, Drac Parc, Can Prat, Can Solà del 

Racó, Verge de Montserrat, Mas Sot, Can Vinyers); a més de la quadra i caseria de La 

Barata. També hi trobem els antics monestirs de Sant Llorenç i Santa Agnès i diverses 

masies. 

Pel que fa a les comunicacions, sempre ha estat un lloc de pas pel Camí ral i, actualment, 

per la riba dreta de la riera de les Arenes, paral·lela al seu curs, travessa el terme la 

carretera local (BV-1221) de Terrassa a Talamanca i Navarcles (Bages), que passa pel cap 

de municipi, d’on surt una altra carretera local que comunica el poble amb Sabadell i 

Castellar del Vallès (BV-1248). Diverses pistes i camins enllacen les nombroses 

urbanitzacions. 

LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 

Establir estadístiques de població en períodes en que no hi ha informació objectiva és 

especulació pura i dura que no porta enlloc. Les primeres dades de població per a 

Matadepera són del segle XVIII. 

Però anteriorment a aquesta data, tenim les dades de diferents fogatges. El de l’any 1359, 

dimanat de la Cort de Cervera, indica que a Matadepera hi havia 29 focs, el de 1497 en situa 

15, dos menys que el de l’any 1553. 

Les primeres dades generals de població les comencem a tenir a partir de principis del segle 

XVIII, coincidint amb el moment previ a la creació del que Manel Ametller (1997) anomena el 

nou poble. Fins aquell moment, el domini de les masies disperses en el paisatge 

matadeperenc era total. A partir de la segona meitat del segle XVIII es configura el nou 

poble, al voltant del carrer de Sant Joan, tram de l’antic Camí Ral. 

El creixement durant tot el segle XVIII, XIX i fins passada la primera meitat del segle XX és 

del tot sostingut. No així a partir de 1970, tal i com es pot veure de forma prou clara en la 

gràfica corresponent, amb franges de 10 anys entre dada i dada. 
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Elaboració pròpia a partir de dades de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Matadepera 

Aquest creixement demogràfic hauria estat molt més problemàtic si a més a més de ser 

expansiu, com el cas que ens ocupa, també hagués estat en alçada. El model de creixement 

urbanístic de tipus casa jardí, ha permès evitar un model que hauria estat del tot 

insostenible, com ha passat en altres municipis catalans. 

L’activitat econòmica 

Durant molts de temps, l’activitat econòmica tradicional de Matadepera ha estat l'agricultura i 

l’explotació de recursos naturals, amb una gran extensió ocupada pel bosc. Sobretot, en els 

darrers segles, els conreus principals han estat la vinya, els cereals i les oliveres. A 

començament del segle XX, els principals sectors industrials del terme eren el del carbó, el 

del la calç i la construcció. 

Modernament, Matadepera ha esdevingut un important nucli residencial i d’estiueig on el 

sector dels serveis s’ha convertit en la principal activitat econòmica. L’activitat industrial es 

limita a petites empreses d’alimentació, fusta, suro i de la construcció. La proximitat amb 

Terrassa fa que hi hagi una elevada mobilitat laboral cap a aquesta ciutat, de la qual 

Matadepera ha esdevingut, gradualment, zona residencial. A Matadepera hi ha un petit 

mercat setmanal el dijous. 
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Quant a serveis, l’oferta bàsica d’ensenyament es completa amb la possibilitat de cursar 

estudis de batxillerat i es disposa, a més, d’una escola municipal de música. Entre els 

equipaments cal esmentar el camp de golf municipal. 

 

 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

Fer un estudi de les societats antigues a partir de criteris moderns o contemporanis, com el 

dels límits municipals resulta infructuós, sinó estèril, ja que les estructures socials, polítiques 

i econòmiques d’aquells grups no responen a les mateixes necessitats que les societats 

actuals. Aquest tampoc és el lloc de fer una historiografia comarcal per ampliar la reduïda 

perspectiva d’un estudi tan local com el centrat en un municipi; ni és l’objectiu d’aquest 

treball, que pretén el coneixement dels valors patrimonials del municipi per a una posterior 

planificació i programació cultural. Per tant, per entendre millor el poblament en època 

prehistòrica o antiga ens caldria veure’n les particularitats de jaciments arqueològics més 

enllà de Matadepera o l’ús d’una bibliografia específica que sintetitzés les diferents 

descobertes. 

D’altra banda, ja existeixen estudis de síntesi històrica i d’altres més monogràfics que 

desenvolupen períodes concrets de la història de Matadepera. En el primer dels casos 

podem parlar del treball de Xavier Font i Jaume Munuera (2014). I en el segon, hi trobem les 

diverses obres de Miquel Ballbé (1981,1985 o 2000); Manel Ametller (1997); Antoni 

Ferrando (1983 i 1987) o Joan Comasòlivas (2003).   
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Per tant, en aquest apartat, ens dedicarem a fer una ullada general que ens serveixi més 

tard per a una millor interpretació de les dades resultants del treball de camp reflectides en 

el Mapa geo-referenciat. 

Quan es parla de la història de Matadepera, s’acostuma a començar en el segle X, fent 

referència al pergamí de l’any 959, publicat per Miret i Sants (Ballbé, 1981:9). Fins i tot el 

web municipal comença amb aquestes paraules: “Els primers elements documentals sobre 

la fundació daten de l'any del Senyor 959, quan es parla del "lloc de Matadepera", que 

pertanyia al terme del castell de Terrassa. Mig segle més tard, el 1013, els comtes Ramon 

Borrell i Ermessenda van dotar el monestir benedictí de Sant Llorenç del Munt amb l'alou de 

Matadepera; més endavant va passar a ser de jurisdicció reial”4. 

Però el poblament, dins el que actualment delimita el terme municipal de Matadepera, es 

remunta al període neolític. I es concentra a  Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac5. Cal 

considerar aquesta unitat geomorfològica com el centre neuràlgic del poblament de la zona. 

Independentment de la possible existència d’assentaments a l’aire lliure, totes les restes 

documentades d’aquest període s’han produït en coves i abrics de Sant Llorenç del Munt: 

Cova del Frare, Cova de les Ànimes. 

Ens hem d’imaginar aquesta immensa mola rocosa que és la muntanya, alçada per sobre 

d’un mantell verd de boscúria, que proporcionava als seus habitants aixopluc, seguretat i 

recursos per sobreviure. Tot i les troballes realitzades en aquests indrets, no s’ha de 

descartar que futures investigacions ampliïn la informació. Aquestes coves referenciades 

juntament amb la Cova Negra i Cova dels Ossos ens donen dades d’una pervivència 

d’aquest assentament en el període del Bronze.  

L’etapa del ferro representada per la cultura ibèrica, no ha deixat a Matadepera cap gran 

troballa, només petits indicis esporàdics de ceràmica en superfície al cim del Turó de Sant 

Joan i a la Mola (Font, 2014). Però, si més no, ja ens està indicant la presència de població 

d’aquest període, encara que no sigui en forma d’estructures d’habitació proto urbanes. 

                                                           
4
 https://www.matadepera.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/historia/ 

5
 Potser el temps i noves recerques podran endarrerir aquesta data fins el paleolític. 
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Cova del Frare 

En tot cas, fins el moment, estem parlant d’una població concentrada en zones altes i al 

voltant de la Mola. Els primers que s’han identificat clarament com a primers pobladors que 

han ocupat la plana són els romans. L’arribada del món  romà suposarà un trencament de 

totes les estructures de tipus econòmic, polític, cultural, social i, fins i tot, religiós. Aquest 

canvi trigarà dos segles en consolidar-se, però serà definitiu. Els models econòmics i polítics 

seran els que tindran una reestructuració més brusca. El model d’establiment en turó o zona 

elevada serà substituït per una explotació extensiva del territori que requerirà construir les 

estances agrícoles al costat dels habitatges; i la conquesta militar requerirà un control més 

ferri dels substrat indígena, al cap i a la fi vençut. Segurament, els romans buscaven a la 

plana un bon lloc per establir-se i desenvolupar una economia agrícola. Així, trobem la vil·la 

romana de Can Solà del racó, associada a un centre d’explotació agrícola més petit, i a una 

necròpoli.  Aquest indret hauria deixat de funcionar entorn al segle V. Relacionat amb l’ús de 

la vil·la, s’ha documentat una necròpoli amb una vintena de tombes de tipologia diversa i 

varies sitges que trenquen l’estructura muraria de la vil·la. A una vintena de metres al sud-

oest de la primera necròpoli, s’ha documentat una segona zona d’enterrament d’època alt-

medieval amb seixanta tombes. Aquesta troballa permetria especular sobre l’existència d’un 
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assentament amb una certa continuïtat en el temps que podrien estar relacionades amb 

l’existència del  mas Solà del Racó, documentat ja l’any 1321.  

En aquest punt, hem de fer un parèntesi per parlar de la zona del Serrat del Perrotet, on s’ha 

documentat la presència d’estructures pertanyents a una vil·la romana. Aquest jaciment ha 

estat inclòs en el Catàleg municipal (2009), però posteriors acords entre l’Ajuntament de 

Terrassa i el de Matadepera, van modificar els límits territorials i aquesta zona ha quedat 

dins el municipi egarenc. Per aquest motiu no el trobareu en el present treball i sí, en canvi, 

en molta bibliografia i documents oficials anteriors als acords municipals. Malgrat tot, a l’hora 

de fer una anàlisi històrica, cal tenir en compte que els límits administratius actuals no tenen 

res a veure amb el món romà. A més a més, aquest jaciment estaria molt vinculat a la via, 

posterior Camí Ral, i a La Barata. La importància estratègica d’aquest indret com a via de 

comunicació i l’establiment documentat d’un hostal des de l’edat mitja, juntament amb la 

presència de material arqueològic d’època romana, podrien fer pensar en un assentament 

similar d’aquesta època amb funcions similars. A la manera d’altres jaciments que les 

investigacions arqueològiques més recents van posant al descobert, en el territori de domini 

romà. Cal tenir en compte que les vies de comunicació, i la xarxa establerta pels romans, 

foren elements crucials per la implantació del model econòmic i social als nous territoris 

annexionats. Futures intervencions hauran de corroborar o desmentir aquesta possibilitat. 

 El desmantellament de les estructures romanes per la pèrdua del poder polític i 

l’adveniment de nous elements i l’arribada de diferents pobles aliens al món romà, tant pel 

nord com pel sud, es liquida de cop amb les invasions sarraïnes, produint un replegament de 

la població autòctona i un llarg període d’incertesa. 

Els reis francs prenen la iniciativa a partir del mateix segle VIII per assegurar les seves 

fronteres davant les incursions islàmiques. Pipí el Breu (751-768) primer i Carlemany (768-

814) després, estableixen una zona de frontera defensiva que es coneixerà amb el nom de 

Marca Hispànica. Després d’un primer fracàs a la derrota de Roncesvalles (778), és Lluís el 

Pietós, fill de Carlemany, després de la presa de Barcelona (801), l’encarregat d’organitzar 

els nous territoris, amb la repoblació de la regió i l’establiment d’una línia de fortificació. 

Al llarg dels segles X i XI es formen els grans dominis eclesiàstics, tant de la Seu de 

Barcelona, com de monestirs, i comencen a enregistrar-se per escrit les donacions, 

consagracions d’esglésies, testaments, vendes. Ara sí, podem parlar d’un repoblament del 

territori. 

Independentment de la possible continuïtat d’hàbitat a la zona de Can Solà del Racó, l’abast 

del qual està per determinar, el cert és que es produeix un buit de poder econòmic i 
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demogràfic, que a partir del segle X, el feudalisme aprofita per omplir a gust dels poders 

incipients de l’època: els senyors feudals i l’església, que no deixa de ser una altre poder 

feudal. Uns amb l’espasa i els altres amb la creu; però tots amb un interès comú: l’apropiació 

de la terra com a recurs econòmic. 

És dins aquesta lògica que s’han d’entendre les donacions com la del comte Borrell i 

Ermessenda, datada l’any 1013, quan torna al domini de la casa comtal de Barcelona. Entre 

l’any 975 i el 985, es podria documentar una primera fundació del monestir. Però quedaria 

estroncada amb la ràtzia d’Al-Mansur el 985, que tindria com a conseqüència la mort de 

l’abat Joan i dotze monjos que s’havien refugiat a la ciutat de Barcelona. Però se salva la 

part de la comunitat que restà al cim de la Mola.  

 

El poblament no només de Matadepera, sinó dels municipis de la zona, fins ben entrat el 

segle XVIII, es pot explicar  partir d’aquest fet, de cabdal transcendència per la història 

futura. Amb el poder atorgat pel Casal de Barcelona a la comunitat benedictina de Sant 

Llorenç, aquests a partir de contractes emfitèutics promocionaran l’establiment de pagesos. 

La documentació conservada d’aquest procés permet un alt coneixement de l’evolució social 

i econòmica del territori. Trobo que el cas de Sant Llorenç del Munt és una síntesi, gairebé 
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arquetípica, del procés a bona part de la Catalunya feudal. I és un clar exemple que explica 

la relació de forces i poder a partir de com s’ha anat privatitzant la terra, i com uns pocs se 

n’han beneficiat i d’altres han sobreviscut com han pogut. 

El paisatge que ens trobem a Matadepera entre els segles X i XVIII es conforma a partir 

d’aquest mosaic de masies disperses, autèntiques unitats d’explotació econòmica 

autosuficients. L’eix espiritual i administratiu d’aquesta comunitat es troba a la primitiva 

església de Sant Joan de Matadepera o de Mata Xica, a la dreta de la Riera de les Arenes, i 

a l’edifici del Comú, al seu costat. Aquest edifici es desmunta per aprofitar les pedres en la 

construcció de l’actual església de Sant Joan. Miquel Ballbé (1985) estudia aquest 

poblament en la seva obra dedicada als masos i pairalies de Matadepera. Un estudi que 

caldria revisar i actualitzar a la llum de noves aportacions i que són fonamentals per generar 

autoconeixement. 

Per explicar el desenvolupament del municipi a partir del segle XVIII, és imprescindible l’obra 

de mossèn Ametller (1997), on s’explica detalladament amb un ampli suport documental la 

creació del nou poble, a partir del Camí Ral i de la urbanització de les primeres parcel·les. 

Els grans terratinents divideixen la propietat en parcel·les per plantar-hi vinya a través de 

contractes de rabassa morta. Xavier Font (2014) denomina la nova tipologia de parcers com 

“pagesos de carrer” i que la disposició d’aquestes parcel·les genera els primers carrers del 

nou nucli urbà. Aquest procés no estarà lliure de conflictes, ja que la nova estructura 

socioeconòmica comporta pèrdues de control i interessos contraposats. Xavier Font 

(2014:134) ho explica així: “L’Ajuntament, l’any 1770, acordà prohibir qualsevol nova 

edificació i no va ser fins vint anys després que s’arribà a una concòrdia que posà fi a un 

període d’amenaces i violències per part dels hisendats per evitar la urbanització del nou 

veïnat.” 

Evidentment, el poblament actual respon a una realitat ben diversa. No existeix model 

productiu i s’ha convertit en un espai residencial, amb un sector terciari dedicat a l’oci i al 

comerç de proximitat.  



Mapa del patrimoni cultural i natural de Matadepera (el Vallès Occidental)                                 

 
   Memòria tècnica |27 

 

R E S U L T A T S   DE   L ’ E S T U D I 

S’han fitxat un total de 450 elements del patrimoni cultural i natural del municipi de 

Matadepera. Cadascun d’ells s’ha classificat segons un àmbit i una tipologia, tal i com 

s’explica en l’apartat de metodologia. La següent gràfica mostra els percentatges a partir 

dels cinc àmbits: patrimoni immoble, patrimoni moble, patrimoni documental, patrimoni 

immaterial i patrimoni natural. 

 

Com es pot observar, destaca per sobre de tots el patrimoni immoble amb un 62% del total. 

Aquest fet és habitual, ja que es tracta d’un patrimoni on s’inclouen els edificis, conjunts 

arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics o obra civil. És a dir, 

habitatges, construccions d’activitats industrials, obra pública i privada. Tot allò que és vital 

per les persones al llarg de tota la història i allò que acostuma a ser més visible. L’element 

que accentua aquest elevat percentatge, a Matadepera, és l’existència de moltíssims forns 

de calç; però també algun d’obra i de pega.  

Seguit del patrimoni immoble destaca per sobre dels altres, el patrimoni natural. No només 

en el percentatge, que, al cap i a la fi, només són indicadors, sinó en extensió i en 

rellevància. En aquest àmbit, sobretot pel que fa a la tipologia de zones d’interès, el 

percentatge acostuma a no ser indicatiu, ja que una mateixa fitxa pot fer referència a 

diverses hectàrees de territori o paisatge. La importància no recau, només, amb la quantitat 

d’elements, sinó amb la seva afectació i rellevància medi ambiental. El que cal veure és 

62% 

7% 

2% 

9% 

20% 

Àmbits 

Patrimoni immoble Patrimoni moble Patrimoni documental

Patrimoni immaterial Patrimoni natural
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l’espai protegit per un costat i per l’altre l’harmonia de creixement històric i evolució 

continuada. En la següent taula es pot observar les dades absolutes i els respectius 

percentatges tant pels cinc àmbits com per les corresponents tipologies: 

Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre % 

  
 

Àmbits Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE 
 

277 62% 
 

100% 

Edificis 1.1 
  

85 31% 

Conjunts arquitectònics 1.2 
  

12 4% 

Elements arquitectònics 1.3 
  

132 48% 

Jaciments arqueològics 1.4 
  

39 14% 

Obra civil 1.5 
  

9 3% 

PATRIMONI MOBLE 
 

32 7% 
 

100% 

Elements urbans 2.1 
  

15 47% 

Objectes 2.2 
  

13 41% 

Col·leccions 2.3 
  

4 13% 

PATRIMONI DOCUMENTAL 
 

9 2% 
 

100% 

Fons d'imatges 3.1 
  

5 56% 

Fons documentals 3.2 
  

3 33% 

Fons bibliogràfics 3.3 
  

1 11% 

PATRIMONI IMMATERIAL 
 

42 9% 
 

100% 

Manifestacions festives 4.1 
  

4 10% 

Tècniques artesanals 4.2 
  

7 17% 

Tradició oral 4.3 
  

14 33% 

Música i dansa 4.4 
  

14 33% 

Costumari 4.5 
  

3 7% 

PATRIMONI NATURAL 
 

90 20% 
 

100% 

Zones d'interès 5.1 
  

83 92% 

Espècimens botànics 5.2 
  

7 8% 

Jaciments paleontològics 5.3   0  

TOTALS 
 

450 100% 450 
 

 

Pel que fa al patrimoni moble i al patrimoni immaterial, els percentatges es mostren en 

equilibri. Per contra, percentualment, el patrimoni documental és el que destaca menys. 

Però no per això és menys important. En realitat el patrimoni documental de Matadepera és 

divers i majoritàriament es conserva en institucions. Segur que es trobarien més arxius 

particulars, però són difícils de detectar. La fredor d’una gràfica no reflexa mai la veritable 

realitat, menys encara quan el que s’avalua és el patrimoni cultural d’un poble, zona, 

comunitat o país. La visió que es té actualment del patrimoni cultural no és igual a la de fa 
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tres cents anys, ni tan sols a la de fa 30 anys. Per tant, el retrat que en fem avui serà discutit 

d’aquí a un temps. Tot i així, alguna dada sí que se’n pot extreure. Si creiem que el que avui 

en diem patrimoni cultural és el fruit de l’activitat d’una societat en un lloc determinat, durant 

un període històric, es pot relacionar l’anàlisi del present amb la seva evolució temporal. 

Com ja s’ha vist en el capítol corresponent, el tipus d’ocupació d’aquest territori i els seus 

orígens, determinen en bona part, els elements patrimonials que ens podem trobar. Un 

poblament dispers i dedicat bàsicament al treball de la terra, en una zona de secà, no és el 

mateix que una població concentrada dedicada a la indústria. L’evolució demogràfica, amb 

els seus alts i baixos, també determinaran les relacions entre els diferents components 

socials. 

Per tant, aquest gràfic no ens ha de sorprendre, tenint en compte, però, les mancances que 

suposa de vegades quantificar coses més aviat intangibles, que els especialistes ens 

capfiquem en etiquetar. 

PATRIMONI IMMOBLE 

En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament del Pla 

d'Ordenació Urbanística Municipal (AJUNTAMENT DE MATADEPERA, 2009). També s’han 

consultat els corresponents arxius i inventaris citats en l’apartat de metodologia, 

especialment els Inventaris del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de la Generalitat. 

Aquests llistats preexistents s’han confrontat amb el treball de camp, incorporant o 

descartant elements segons les característiques de cada element.  

A l’hora de presentar i analitzar els resultats de la recerca, dins l’àmbit de patrimoni immoble 

s’han establert cinc tipologies: 

 Edificis. Es tracta d’edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, 

etnològic, identitari o simbòlic, ja sigui d’ús social, religiós, industrial, militar, etc. 

 Conjunts arquitectònics. Diversos edificis que formen un conjunt o estructures 

complexes composades per diversos elements construïts. 

 Elements arquitectònics. Poden ser elements rellevants d’un edifici: parts singulars 

d’edificis, elements d’origen arquitectònic que ja no formen part de cap edifici; o 

estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire rural i popular. 

 Jaciments arqueològics. Jaciments arqueològics de qualsevol tipus i cronologia. 

Inclou estructures en estat de ruïna. 

 Obra civil. Obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 
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Percentualment, destaca la tipologies d’elements arquitectònics amb un 48%, per les causes 

que hem indicat supra. La segueix la dels edificis, amb un 31%. Les tipologies amb menor 

percentatge de representació corresponen als conjunts arquitectònics amb un 4%, els 

jaciments arqueològics, amb un 14% i l’obra civil, amb el 3%. 

 

En el cas del municipi de Matadepera, el patrimoni immoble és un clar reflex de la seva 

evolució històrica, des dels inicis fins els nostres dies, en el sentit més estricte i literal de 

l’expressió. 

Edificis 

Dins d’aquesta tipologia, entesa com a construcció unitària, tant formalment com 

volumètrica, i que inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, etnològic, 

religiós o industrial, s’han inventariat 85 béns.  

Són el resultat d’un procés social, històric i econòmic que responen a lògiques diverses 

segons cada moment o període. Per tant, trobem una gran varietat de tipologies que a 

continuació pretenem ordenar per a fer una anàlisi més entenedora. 

La gran quantitat de variables que es donen i les característiques dels elements que formen 

part d’aquesta tipologia, la configuren com una de la més complexa i quantiosa, juntament 

amb els elements arquitectònics. Per aquest motiu cal fer algunes diferenciacions a l’hora de 

fer-ne l’anàlisi a partir, sobretot, dels seus usos i funcions. 

 

31% 

4% 
48% 

14% 

3% 

Patrimoni immoble 

Edificis Conjunts arquitectònics

Elements arquitectònics Jaciments arqueològics

Obra civil
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El poblament dispers i les masies 

A l’edat mitjana, el poblament del terme estava constituït principalment per unitats 

d’explotació agrària aïllades. L’explotació d’aquestes terres ha perdurat durant tots aquests 

anys. La distribució d’aquest poblament en masies, cases de pagès i masoveries és un 

reflex de la seva dedicació agropecuària i es manifesta en una arquitectura popular, simple, 

de llarga tradició i sense gaires floritures que anirà evolucionant amb el pas del temps i 

transformant segons les necessitats de cada moment. 

Les manifestacions presents d’aquesta arquitectura tenen el seu origen en el segle XVI, les 

més antigues. Tot i que documentalment es pot retrocedir fins uns segles abans (ss. XIII-

XIV) en alguns casos. La tipologia de masies és diversa i amb el pas del temps han anat 

patint transformacions, afegits i supressions. Moltes d’aquestes conserven els seus cellers, 

els cups o l’era, ara en desús.  

Es configura en aquests moments l’estructura clàssica de masia, de tres cossos amb planta 

baixa, i pis. La planta baixa dedicada al bestiar i tasques de producció i magatzematge 

d’eines i aliments. A la planta pis, la sala noble o de presentació distribueix la resta 

d’estances i té la llargada i amplada del cos central. Però a Matadepera ens trobem una 

tipologia molt característica, de masia tancada, protegida i sovint amb espitlleres, que 

denota l’aïllament i les tensions d’èpoques difícils. 

  

 Un segon moment de transformacions arquitectòniques es donarà durant el segle XVIII, 

sens dubte motivat per una etapa de bonança econòmica. A part de l’ampliació de masies o 

reestructuracions internes també es construeixen noves edificacions, tal i com es mostra en 

diverses llindes. Tot i que a Matadepera, l’adaptació de la construcció a l’orografia del 

terreny individualitza cada construcció de forma particular i li confereix una personalitat 

Can Torres Can Torres: detall espitllera 
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pròpia. S’han documentat masies, de característiques molt heterogènies, en quan 

arquitectura, dimensions i estat de conservació. 

Fitxa Denominació 

14 Can Roure 

15 Can Vinyers 

50 La Mateta 

88 Can Ferrers de Dalt 

91 Can Ferrers de Baix 

94 Mas Cellers 

104 Can Gorina 

107 Can Solà del Racó 

118 Can Torres 

120 Can Torrelles de Baix 

155 Can Solà del Pla 

225 Can Robert 

250 Can Garrigosa 

290 La Barata 

320 Can Pèlecs 

323 Balma de Can Pobla 

331 Can Pobla 

350 Can Bofí 

 

Aquestes masies estan relacionades amb molts dels elements arquitectònics documentats, 

ja que formen part del procés de desenvolupament econòmic. Ara, algunes d’aquestes, han 

quedat dins la trama urbana de Matadepera. D’altres resten dins l’espai de protecció del 

Parc. Però ni una cosa ni l’altra en garanteixen l’estat de conservació. Les restes d’altres 

referenciades en documents, s’han identificat com a jaciments arqueològics. 

El que sí que es pot dir segur, és que ja no compleixen la funció original de centre de 

producció autònom. Els canvis d’usos han permès, en molts casos, que s’hagin mantingut 

en bon estat de conservació. Algunes d’elles són restaurants: Can Solà del Racó (Fitxa núm. 

107), Can Solà del Pla (Fitxa núm. 155) o Can Torrelles de Baix (Fitxa núm. 120). 

D’altres s’han convertit en residència: Can Gorina (Fitxa núm. 104), Mas Cellers (Fitxa núm. 

94), Can Ferrers de Dalt (Fitxa núm. 88), Can Ferrers de Baix (Fitxa núm. 91), La Barata 

(Fitxa núm. 290), Can Torres (Fitxa núm. 118). La majoria han conservat la titularitat privada, 

però alguna ha passat a titularitat pública, com Can Vinyers (Fitxa núm. 15) i s’ha restaurat 

per destinar-hi un ús públic. En canvi d’altres es troben en un estat de conservació dolent o 

molt dolent: Can Robert (Fitxa núm. 225) o Can Garrigosa (Fitxa núm. 250). El cas de Can 

Pèlecs (Fitxa núm. 320) és diferent, perquè la part senyorial s’utilitza com a segona 
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residència, mentre que a la masoveria (Fitxa núm. 319)  es desenvolupa un projecte 

d’agricultura sostenible i ecològica.  

  

  

L’arquitectura religiosa 

El patrimoni immoble de caràcter religiós, adquireix a Matadepera una gran importància, tant 

a nivell quantitatiu com qualitatiu. Les esglésies que hi ha són una radiografia històrica, 

social i de pensament de la població, que durant molts segles ha viscut sota la influència 

moral, espiritual i econòmica de l’Església. 

Fitxa Denominació 

31 Església de Matadepera 

32 Ermita de Sant Joan 

153 Capella de la Mare de Déu de Montserrat – Capella Badia 

251 Capella de Sant Roc 

332 Capella de Sant Esteve 

396 Santa Agnès 

Can Bofí Can Robert 

Can Garrigosa La Barata 
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L’àmbit privat és molt marcat i demostra el poder social i econòmic d’algunes elits locals en 

moments molt concrets. Però la rellevància de l’església vella a nivell històric destaca per 

sobre de qualsevol altra interpretació.  

  

  

Es pot veure com les grans cases tenien la seva pròpia capella: Sant Roc (Fitxa núm. 251) a 

La Barata; Sant Esteve (Fitxa núm. 332) a Can Pobla; o la mateixa ermita de Sant Joan 

(Fitxa núm. 32) associada a Can Roure. És un fenomen que s’imita en el segle XX amb Can 

Badia i la capella de la Mare de Déu de Montserrat (Fitxa núm. 153). Aquí caldria analitzar el 

paper del monestir amb l’església dedicada a Sant Llorenç, tot i que s’ha inventariat com a 

conjunt arquitectònic. La història del municipi es desenvolupa al voltant de tres edificis 

religiosos: el monestir, l’ermita de Sant Joan (Fitxa núm. 32), església parroquial durant 

segles, i la nova església de Sant Joan (Fitxa núm. 31). 

Ermita de Sant Joan Capella de Sant Roc 

Capella de la Marededéu de Montserrat Església parroquial de Sant Joan 
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La capella de Santa Agnès (Fitxa núm. 396) te les seves pròpies particularitats que la fan 

molt interessant i que, encara ara, és una gran desconeguda. 

Arquitectura civil 

Els usos i funcions dels edificis en determinen la seva morfologia. No és el mateix dissenyar 

un habitatge particular que un edifici públic. Matadepera no es caracteritza per tenir gaires 

exemples d’aquest tipus d’arquitectura. En aquest apartat només hem documentat les 

antigues escoles (Fitxa núm. 4), que foren dissenyades per a un ús públic i, tot i variar el seu 

ús, es manté com a públic. 

 

Les balmes: poblament esporàdic o temporal 

Les cavitats naturals formades a partir de l'erosió en cingles o vessants rocallosos com les 

balmes, acostumen a ser poc profundes i es caracteritzen generalment per la seva forma 

allargada i horitzontal més que per la fondària. Moltes d’elles han estat aprofitades i s’hi ha 

aixecats murs i parets per condicionar-les com habitatge. Han estat emprades en llarg de la 

història ja sigui com amagatalls en períodes bèl·lics, com a refugi dels ramats o pels 

mateixos pagesos i vinyataires i també com a habitatge. La balma dels Òbits (Fitxa núm. 

261) és el millor exemple, però no l’únic. 

Construccions de pedra seca 

La pedra seca és el nom que pren un tipus d'arquitectura tradicional popular on la pedra 

s'utilitza en sec, és a dir, sense cap mena de morter, argamassa o material d'unió entre les 
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diferents peces. En aquest tipus d'arquitectura les peces es van encaixant pel seu propi pes, 

presentant tipologies constructives molt diverses. La construcció en pedra seca és un 

mètode senzill i relativament ràpid, basat en materials locals, sovint pedres de rebuig dels 

propis camps de conreu, i es realitza fonamentalment a mà. Això ha permès un aprofitament 

racional dels recursos de cada territori i la seva integració en el paisatge. 

  

  

La pedra seca és un dels principals elements estructuradors dels paisatges rurals de 

Catalunya, de la conca mediterrània, així com també de molts racons del planeta, i 

constitueix un testimoni d'una activitat humana ancestral que ha modelat, i modela,  un tipus 

determinat de paisatge: el paisatge de la pedra seca. Als paisatges de la pedra seca en 

conjunt i a l'arquitectura de la pedra seca en particular se li atribueixen arreu valors estètics, 

històrics, simbòlics i ecològics que van més enllà de la seva funció pràctica original. 

El seu reconeixement culminà el 28 de novembre de 2018, amb la inclusió d’aquest art dins 

la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Però en aquesta 

Barraca 1 de la Feixa Llarga de Can Torres Barraca 2 de la Feixa Llarga de Can Torres 

Barraca 1 de la Soleia de les Costes Barraca de la Canal del Trull 
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tipologia parlarem pròpiament de les construccions, i de la tècnica ho farem en l’àmbit del 

patrimoni immaterial. 

El patrimoni de la pedra seca ha anat disminuint en les darreres dècades amb el progressiu 

abandó de l'activitat agrícola i ramadera i amb la modernització del sector, que considera 

que els tradicionals bancals ja no són aptes per a una producció mecanitzada6. 

A Matadepera, vinculat al paisatge i al tipus d’explotació, hi ha una sèrie d’espais on 

predominen elements construïts amb aquest sistema que s’han documentat en d’altres 

tipologies d’aquest Mapa. Però en aquest apartat ens interessen les barraques: 

Fitxa Denominació 

113 Barraca 1 de la Soleia de les Costes 

114 Barraca 2 de la Soleia de les Costes 

125 Barraca 1 de la Feixa Llarga de Can Torres 

126 Barraca 2 de la Feixa Llarga de Can Torres 

244 Barraca de la Canal del Trull 

245 Barraca de peó de carretera 

246 Barraca de La Barata 

347 Barraca del Turó de les Roques Blanques 

348 Barraques de calciners de les Roques Blanques 

 

Són construccions en desús, que no tenen manteniment i pateixen amenaces de tota mena: 

climatològiques, creixement de la vegetació, vandalisme i mals usos. El creixement exagerat 

de la vegetació en general, fa que moltes barraques no siguin fàcilment visibles.   

En aquest àmbit no s’inclou la barraca de la rotonda d’entrada a Matadepera, ja que es 

considera un element urbà de caràcter simbòlic. Aixecat, precisament, com a homenatge a 

una època i uns homes i la seva  

Arquitectura militar 

Els capricis de la història han fet que Matadepera visqués un episodi de la Guerra Civil 

espanyola. Per aquest motiu, s’ha conservat un element propi de l’arquitectura militar: 

Bateria antiaèria de la Roca del Corb (Fitxa núm. 248). Aquest element militar de caire 

defensiu, formaria part d’un sistema de vigilància i protecció del president Azaña format per 

un búnquer construït a l’interior de la Torre Salvans, propietat de l’empresari tèxtil Francesc 

Salvans i altres construccions situades en els més de vuit mil metres quadrats que té la 

finca.  

                                                           
6 http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/presentacio.php 
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Bateria antiaèria de la Roca del Corb 

La construcció del nou poble 

A partir del segle XVIII, es desenvolupa una nova trama urbana al voltant del camí Ral 

(carrer de Sant Joan) i es creen nous carrers com el de Sant Llorenç o el de Sant Isidre, que 

podem veure en l’àmbit de conjunts arquitectònics. D’aquesta època ens ha quedat la trama 

urbana i alguns edificis: 

Fitxa Denominació 

8 Ca l'Alcaraz 

9 Cal Gabriel Ribó 

10 Cal Gamell ; Antic Hostal de la Marieta 

11 Cal Marcet 

13 Cal Pere Ribó 

24 Casa Assumpta Ribó 

25 Casa del carrer de Balmes, núm. 3 

26 Casa del Carrer de Sant Isidre, núm. 22 

27 Casa de la Carretera de Terrassa, 21 

28 Casa Josep Casanovas 

31 Església de Matadepera 

43 Hotel 
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49 La Balma 

61 Rectoria de Matadepera 

72 Sant Honoré Cafeteria 

 

Arquitectura modernista 

Tot i que escassos, el modernisme conserva alguns exemples a Matadepera. Potser l’obra 

més destacada és la Torre de l’Àngel (Fitxa núm. 176), obra de Lluís Muncunill: 

Fitxa Denominació 

8 Ca l'Alcaraz 

176 Torre de l’Àngel 
19 Casa Andreu Vidal 

 

 

Arquitectura contemporània 

A més a més d’aquest tipus d’arquitectura, tant el Mapa de Patrimoni cultural com el catàleg 

de béns a protegir recullen una sèrie de construccions, torres i habitatges de construcció 

moderna (segle XX), que testimonien l’evolució recent del municipi. El seu valor patrimonial, 

sovint només és documental i la seva elecció, potser, aleatori: 
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Fitxa Denominació 

8 Ca l'Alcaraz 

24 Casa Assumpta Ribó 

25 Casa del carrer de Balmes, núm. 3 

26 Casa del Carrer de Sant Isidre, núm. 22 

27 Casa de la Carretera de Terrassa, 21 

28 Casa Josep Casanovas 

29 Casa Torres 

74 Torre Celestino Manent 

75 Torre Concepció Tugas 

76 Torre F Ballbè 

77 Torre Guillermina 

78 Torre J Ballbè-Molins 

79 Torre J. Garriga 

80 Torre Jaume Rocabert 

82 Torre Onandia 

83 Torre Serra 

86 Villa Engracia 

152 Badia 

210 Torre J. Fernández 

211 Torre Matarí 

212 Torre Vallhonrat 

227 Torre Eduard Noguera 

228 Torre Raventós 

229 Torre Ventalló 

401 Torre Raventós-Coderch 

 

Algunes reprodueixen models arquitectònics de l’àmbit rural, imitant les estructures de 

masies, d’altres reprodueixen les cases d’estiueig de principis de segle XX. Però potser la 

que destaca és la Torre Raventós-Coderch (Fitxa núm. 401). Magnífic exemple de 

l’arquitectura racionalista dels anys 70 del segle passat, obra de l’arquitecte barceloní Josep 

Antoni Coderch. De planta irregular, formant una geometria de cubs amb sortints i entrants 

creant una mena de joc amb l’espai i el buit, amb les cobertes planes i envoltat de jardí. 

Conjunts arquitectònics 

Dins la tipologia de conjunt arquitectònic, formada per l’agrupació física de diferents edificis i 

elements arquitectònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors formals i 

volumètrics, s’han inventariat 12 conjunts: 

Fitxa Denominació 

16 Carrer de Sant Isidre 

17 Carrer de Sant Joan 
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18 Carrer de Sant Llorenç 

30 Cementiri municipal 

44 Ignacia Riu 

51 Maria del Carme Sala 

56 Mundet Torner 

81 Torre Neus Guadall 

84 Torredemer Gaudí 

399 Torredemer 

400 Llobet i altres 

412 Monestir de Sant Llorenç del Munt 

 

Com podeu comprovar, bàsicament, hi trobem tres tipologies: els carrers més antics que 

formen part del creixement del nou poble a partir del segle XVIII; el Monestir de Sant  

 

Llorenç com a element clau perquè està format per diverses construccions, fet similar al 

cementiri; i, finalment, un grup d’elements que estan catalogats en el POUM amb fitxes on 

s’agrupen diverses construccions. 

Elements arquitectònics 

Dins d’aquesta tipologia formada per elements rellevants d’un edifici o parts d’un conjunt o 

d’un edifici que per sí mateix té prou valors com per destacar-lo o estructures 
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arquitectòniques de menor entitat, de caire rural i popular i que testimonien activitats 

econòmiques, de caire industrial, artesanal o agropecuari, s’han inventariat 44 elements. 

Segons els usos a què anaven destinats aquests elements els hem classificat en quatre 
grups: 

 Elements arquitectònics relacionats amb activitats econòmiques: forns, cellers, trulls 

o moles. 

 Elements arquitectònics relacionats amb l’abastiment d’aigua: fonts, pous, basses, 

canalitzacions o cisternes. 

 Elements arquitectònics que funcionen com a refugi. 

 Elements arquitectònics de caràcter estructural: rellotges de sol. 

La primera categoria descrita és la més abundant, ja que s’han documentat 58 forns de calç,  

9 forns d’obra i 4 forns de pega. Dins d’aquesta categoria també s’ha inventariat, un celler, 

dos trulls , varies moles de premsa i alguna sútia i places carboneres. Les súties i les places 

són elements relacionats amb el carboneig. Es troben repartides per gairebé tot el massís de 

Sant Llorenç del Munt. A Matadepera se n’han localitzat dotzenes d’elles (a proximitat de la 

Torre de l’Àngel, Can Pèlecs, Can Bufí, el Turó de la Rovira, Matalonga, els Òbits...): 

Fitxa Denominació 

279 Forn d’obra de Can Garrigosa 

315 Forn d’obra de Can Pobla 

111 Forn d’obra de Can Torres 

285 Forn d’obra de La Barata 

277 Forn d’obra II de La Barata o Forn d’obra de la Font Foradada 

105 Forn d'obra de Calderols 

275 Forn d'obra de Can Pèlecs 

2 Forn d'obra de les Pedritxes 

200 Forn d'obra del Gabi 

375 Forn de calç  la Canal de l’Abella 

214 Forn de calç 1 de Can Robert 

40 Forn de calç 1 de Can Roure 

117 Forn de calç 1 de can Torrella de Baix 

340 Forn de calç 1 de la Canal Gran 

161 Forn de calç 1 del Busquetó 

122 Forn de calç 1 del camí de la Font del Corraló 

163 Forn de calç 1 del carrer de la Pedrera 

131 Forn de calç 1 del Collet dels Forns 

184 Forn de calç 1 del Pla de l’Escaiola 

177 Forn de calç 1 del Pont de la Riba 

159 Forn de calç 1 del Torrent del Salt o dels Abeuradors 

223 Forn de calç 2 de Can Robert 
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41 Forn de calç 2 de Can Roure 

270 Forn de calç 2 de Can Torrelles de Baix 

162 Forn de calç 2 del Busquetó 

123 Forn de calç 2 del camí de la Font del Corraló 

164 Forn de calç 2 del carrer de la Pedrera 

132 Forn de calç 2 del Collet dels Forns 

185 Forn de calç 2 del Pla de l’Escaiola 

194 Forn de calç 2 del Pont de la Riba; Forn de les Pedritxes 

358 Forn de calç 2 del Torrent de Mascarons 

160 Forn de calç 2 del Torrent del Salt o dels Abeuradors. 

146 Forn de calç 3 de Can Roure 

124 Forn de calç 3 del camí de la Font del Corraló 

186 Forn de calç 3 del Pla de l’Escaiola 

168 Forn de calç 3 del Torrent del Salt o dels Abeuradors 

356 Forn de calç 4 del Torrent dels Abeuradors 

195 Forn de calç de Can Bofí 

215 Forn de calç de Can Garrigosa 

274 Forn de calç de Can Gorina 

110 Forn de calç de Can Solà del Racó 

437 Forn de calç de la Canal de la Cova Roja 

328 Forn de calç de la Canal del Bolet 

276 Forn de calç de la Canal del Bosc 

199 Forn de calç de la Canal del Cargol 

196 Forn de calç de la Canal del Pi Tort 

359 Forn de calç de la Carena del Camí dels Monjos 

272 Forn de calç de la pista del Torrent de la Riba 

273 Forn de calç de la Riba 

198 Forn de calç del Camí de Can Pèlecs 

390 Forn de calç del Camí de la Senyora 

314 Forn de calç del Cau de les Cendres 

97 Forn de calç del Corcola 

280 Forn de calç del Pla de Surís 

281 Forn de calç del Ramon 

96 Forn de calç del Ton 

217 Forn de calç del Torrent de Can Garrigosa 

129 Forn de calç del torrent de Can Solà del Racó 

282 Forn de calç del Torrent de la Mamella 

271 Forn de calç del Torrent de l'Escaiola 

130 Forn de calç del torrent de Mascarons 

283 Forn de calç del turó de les Rovires 

284 Forn de calç dels Caus Cremats 

201 Forn de calç dels Raurets 

216 Forn de calç Gran de la Coma de l’Abella 

98 Forns de calç del camí del Girabau 

410 Forns de calç del Turó de Roques Blanques 

278 Forn de pega de la Barata 
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439 Forn de pega de la Canal de la Cova Roja 

438 Forn de pega de la Canal Gran 

341 Forn de pega del Dalmau 

296 Mola de Can Gorina 

204 Mola del trull de Can Solà del Pla 

205 Mola del trull de Can Torrella 

52 Molí de vent de Can Vinyers 

206 Pedra de molí del Gabi 

344 Sútia del Torrent del Sot de Matalonga 

224 Trull de Can Robert 

173 Trull de Can Torres 

291 Trull de sa Busqueta o mas Busqueta 

 

Els forns de calç o olles de calç són construccions tradicionals que es troben arreu de 

Catalunya. Fets de pedra i de fang, al seu interior es feia una combustió de llenya per a 

obtenir calç. Antigament, la calç era un material molt necessari per a la construcció per a fer 

el morter, barrejant aigua i  sorra, i per a arrebossar les façanes i emblanquinar les cases. 

Servia per a impermeabilitzar les cisternes i els safarejos així com per a desinfectar. També 

tenia un ús agrícola, per a ensulfatar les plantes contra les plagues.  

El procés de transformació de la pedra en calç es feia per combustió, mitjançant un forn de 

forma rodona fet dins la terra o la roca. Es necessitaven temperatures entre 800°C i 1000ºC 

perquè el carbonat càlcic s'alliberés de l'anhídrid carbònic i passés a òxid de calci. Però per 

a aconseguir aquest procés calia una preparació llarga i feixuga. Aquestes tasques duraven 

al voltant d'uns tres mesos i començaven entre el gener i el febrer, quan les feines agrícoles 

eren més escadusseres. 

Primer de tot, es necessitava combustible, que s'obtenia desbrossant el bosc. El següent 

pas era arrencar la pedra amb pics, maces, martells, escodes i malls. Després es 

transportava la pedra i els fogots amb els carros o mules fins al forn. Aquest s'omplia  
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Forn de calç del Torrent de l’Escaiola Forn d’obra de Can Torres 

Forn de Pega de La Barata Forn de Calderols 

Forns de calç del Turó de els Roques Blanques Forn de calç del Corcola 
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posant de forma circular les pedres depenent de la seva mida: a baix les més grosses i a 

dalt del curull les més petites. A la part inferior es deixava una finestra o boca per introduir-hi 

els feixos de llenya amb una mena de forca anomenada gavell. S'encenia el foc i es deixava 

encès els dos primers dies amb una faixa destapada que es tapava a poc a poc. Es sabia 

que el forn era cuit quan sortia flama blanca i les pedres es posaven vermelles. Un cop 

fredes les pedres eren blanques. Quan començava l'encesa, ja no es podia parar fins que el 

mestre calcinaire deia que la pedra era ben cuita. Calien de dotze a quinze dies de cuita per 

deixar la pedra a punt; i després vint dies més per refredar-se. Aquesta calç viva s'apagava 

tirant aigua, essent convertida en hidrat de calç o calç morta. 

Passat aquest temps ja era a punt per desenfornar i transportar la calç en carros a la seva 

destinació per al seu ús. Generalment es feia un forn de calç quan hi havia necessitat de 

producte, i no sempre era comercialitzat, sinó que cada casa se'n feia un i s'abandonava 

després de ser utilitzat. Tampoc era necessari que estigués situat a prop d'una pedrera de 

calcària, ja que normalment es trobaven pedres d'aquest tipus escampades dins el bosc, al 

peu dels camins o a les rieres. 

De la segona categoria, s’han inventariat 22 elements arquitectònics relacionats amb 

l’abastiment d’aigua, entre basses, cisternes, dipòsits, pous o canalitzacions. D’aquests 22 

elements, dues són basses relacionades amb masies o cases de pagès o alguna activitat 

industrial; un safareigs; tres més són pous; un dipòsit i dotze fonts, que a diferència de les 

fonts classificades com a zones d’interès té una part important construïda. Però els elements 

més destacats són els sistemes de recollida d’aigua de Can Pèlecs i de la Torre Salvans, 

ideats en el primer terç del segle XX i que testimonien la importància de l’aigua per a la 

supervivència.  

Fitxa Denominació 

403 Bassa de Can Robert 

349 Bassa de Can Torres 

301 Dipòsit de la Torre Salvans 

193 Font de Can Bofí 

221 Font de Can Garrigosa 

262 Font de Can Pèlecs 

263 Font de Can Robert 

35 Font de Can Roure 

36 Font de Can Vinyers 

265 Font de l’Alba 

102 Font de la Tartana 

360 Font del Pujol 

267 Font dels Òbits 

268 Font Foradada 
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312 Font Nova de Can Pobla 

60 Pou de Cal Marcet 

218 Pou de Can Robert 

300 Pou de la Barata 

222 Registre d’aigua de Can Robert 
357 Safareig de Can Torres 

318 Sistema de recollida d’aigua de Can Pèlecs 

304 Sistema de recollida d’aigües de la Torre Salvans 

 

 

Font de Can Garrigosa 

Del tercer conjunt d’aquesta subdivisió que corresponen a elements utilitzats com a refugi o 

amagatall, s’han inventariat 7 elements. De balmes en trobareu més a l’apartat de zones 

d’interès, en l’àmbit de patrimoni natural. En aquest apartat hem inclòs únicament les que 

conserven restes d’estructures muràries. Algunes barraques anomenades de boscaters o 

carboners responen a l’activitat realitzada al voltant de Sant Llorenç del Munt. En són una 

mostra de les moltes, que amb una prospecció minuciosa, es podrien identificar. 

Fitxa Denominació 

230 Amagatall de la Canal Fonda 

243 Balma de la Canal del Trull 

382 Balma de la Pinassa 

384 Balma de la Vella 
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392 Balma del Penitent 

337 Barraca de boscaters de la Canal Gran 

338 Barraca de carboner de les Guineueres 

 

Els elements arquitectònics de caràcter estructural inventariats són 21 rellotges de sol. S’ha 

consultat la base de dades de la Societat Catalana de Gnomònica i disset consten en el seu 

inventari. Només falten el de la Torre Guillermina, el rellotge de tarda de Can Gorina, el del 

Gabi i el de Cal Raurell. 

  

Fitxa Denominació 

63 Rellotge de matí de La Mateta 

22 Rellotge de sol de Ca l'Aldavert 

64 Rellotge de sol de Cal Gamell 

65 Rellotge de sol de Cal Raurell 

165 Rellotge de sol de Can Solà del Pla 

100 Rellotge de sol de Can Solà del Racó 

116 Rellotge de sol de Can Torrella de Baix 

115 Rellotge de sol de Can Torres 

71 Rellotge de sol de la Plaça de Sant Jordi 

66 Rellotge de sol de la Torre Guillermina 

99 Rellotge de sol de matí de Can Gorina 

67 Rellotge de sol de matí de Can Vinyers 

127 Rellotge de sol de tarda de Can Gorina 

68 Rellotge de sol de tarda de Can Vinyers 

62 Rellotge de sol de tarda de La Mateta 

188 Rellotge de sol del  carrer de Jacint Verdaguer, 13 

70 Rellotge de sol del carrer d’Eduvigis Rosas 

69 Rellotge de sol del carrer de Jaume I, número 9 

128 Rellotge de sol del carrer de Josep Pla, núm. 1 

187 Rellotge de sol del carrer de la Tramuntana, 4 

Balma del Penitent Balma de la Pinassa 
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208 Rellotge de sol del Gabi 

  

  

Jaciments arqueològics 

Per documentar el patrimoni arqueològic de Matadepera s’ha partit de l’Inventari del 

Patrimoni Arqueològic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del propi 

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Als que se n’ha afegit algun altre. 

Dins d’aquesta tipologia, on s’inclouen els restes o vestigis del passat de qualsevol tipus de 

cronologia i estructures en estat de ruïna, s’han inventariat 39 jaciments.  Les etapes que 

abasten aquests jaciments van des del neolític fins l’època moderna. 

Fitxa Denominació 

33 Espai del Comú 

45 Jaciment de Can Roure 

46 Jaciment Can Vinyers 

47 Jaciment de La Mateta 

48 Jaciment del Turó de sant Joan 

Rellotge de sol Ca l’Aldavert Rellotge de sol de Can Torres 

Rellotge de sol de matí de La Mateta Rellotge de sol de tarda de Can Gorina 



Mapa del patrimoni cultural i natural de Matadepera (el Vallès Occidental)                                 

 
   Memòria tècnica |50 

 

89 Jaciment de Can Ferrers de Dalt 

92 Jaciment de Can Ferrers de Baix 

93 Jaciment del mas Gilabert 

95 Jaciment del mas Cellers 

106 Jaciment de Can Gorina 

108 Jaciment de Can Solà del Racó 

119 Jaciment de Can Torres 

121 Jaciment de Can Torrelles de Baix 

147 Jaciment de Can Solà del Pla 

148 Mas Calderols 

149 Collet de l’Ós 

150 Turó de Roques Blanques 

154 Jaciment de Can Prat 

157 Turó de Calderols 

170 Jaciment del camí Moliner 

175 Jaciment Can Marcet 

202 Jaciment  de Can Bofí 

203 Jaciment El Gabi 

226 Necròpolis de Can Robert 

259 Cova dels Ossos; Cova del Cingle dels Òbits 

287 Jaciment de can Garrigosa 

288 Jaciment de La Barata 

293 Necròpolis dels Òbits 

302 Restes d'habitat de la Roca del Corb 

305 Restes d’hàbitat de la Canal de la Pedrera 

310 Cova del Frare 

316 Cova Negra 

342 Jaciment de Can Pèlecs 

343 Jaciment de Can Pobla 

377 Ses Corts 

394 Cova de les Ànimes 

402 Turó del Pujol 

409 Jaciment arqueològic de La Mola 

443 Mas Escaiola 

 

Obra civil 

Finalment, dins de la darrera de les tipologies del patrimoni immoble, que inclou obres 

d’enginyeria de caràcter públic o comunal, s’han inventariat 9 elements. S’han documentat 

dues pedreres; dos ponts; tres camins, prou rellevants com per ser individualitzats, com són 

el Camí ral (Fitxa núm. 249), el camí dels Monjos (Fitxa núm. 361), o el Camí Moliner (Fitxa 

núm. 169); i dues xarxes de camins secundaris, però prou interessants com per incloure’ls 

dins d’una fitxa. 
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Fitxa Denominació 

103 Pedrera del turó dels Rossos 

158 Pedrera de l’Angelet 
169 Camí moliner ; Camí del molí 

189 Antic pont de Cal Robert 

249 Camí Ral 

329 Pont de Can Pobla 

361 El Camí dels Monjos 

440 Xarxa de Camins i Senders del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt de Matadepera 

441 Xarxa de senders adscrits a l’àmbit urbà de Matadepera 

 

PATRIMONI MOBLE 

Dins d’aquest àmbit hem pogut classificar 22 elements del patrimoni de Matadepera que 

s’adapten a les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes i col·leccions. 

 

Elements urbans 

Dels 15 elements urbans documentats en el Mapa, tres són fonts urbanes; vuit són 

monuments; dos són murals de paret a l’espai públic; un és una placa commemorativa i el 

darrer és un element singular, ja que es tracta d’un tronc que actua de punt d’intercanvi de 

llibres per a consulta oberta. 

Núm. Fitxa Denominació 

6 Barraca de vinya de la rotonda de la carretera de Matadepera a Sabadell  

58 El Pi dels llibres 

37 Font de la illeta de Cal Raurell 

68% 

14% 

18% 

Patrimoni moble 

Elements urbans Objectes Col·leccions
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38 Font del bosquet 

39 Font del carrer de Sant Llorenç 

53 Monument a la comtessa Ermesenda 

54 Monument a cal Parramon 

207 Monument al Pare Miquel Altisent 

20 Monument dedicat als gegants Llorenç i Agnès 

55 Monument en memòria de les inundacions de 1962 

21 Monument a Tirant lo Blanc 

292 Mural de la plaça de la Germandat 

57 Mural per a la llibertat dels presos polítics 

376 Placa commemorativa del centenari de l’excursionisme català 

59 Plaça de les Arts 

 

De les tres fonts, potser la més remarcable és la del bosquet, perquè és un obsequi del 

poble de Mariapfarr (Àustria), un municipi de la vall del Lungau amb una població d’uns 

2.300 habitants aproximadament, amb qui Matadepera està agermanat des de l’any 1984. 

 

En el còmput dels monument s’ha inclòs la barraca de pedra seca, aixecada a la rotonda 

d’entrada de la carretera de Sabadell (Fitxa núm. 6), ja que actua d’element ornamental de 

caràcter simbòlic. És un reconeixement a un element identitari local, com la tècnica de la 

pedra seca. De transcendència i referència local també ho són el Monument a Cal Parramon 



Mapa del patrimoni cultural i natural de Matadepera (el Vallès Occidental)                                 

 
   Memòria tècnica |53 

 

(Fitxa núm. 54) o el Monument dedicat als gegants Sant Llorenç i Santa Agnès (Fitxa núm. 

20).  

També hi trobem dos elements commemoratius ben contrastats i distanciats en el temps: el 

monument a la comtessa Ermessenda (Fitxa núm. 53) i el Monument en memòria de les 

inundacions de 1962 (Fitxa núm. 55).  

El Monument a Tirant lo Blanc (Fitxa núm. 21) i el monument al pare Miquel Altisent (Fitxa 

núm. 207) els correspondria la categoria de referències culturals. Una més vinculada al 

municipi i l’altra més genèrica del context de Països Catalans.  

Objectes 

S’han individualitzat 3 objectes: 

 Núm. Fitxa Denominació 

23 Bomba d’incendis 

450 Contornat 

73 Talla de Sant Joan Baptista 

 

La bomba d’incendis (Fitxa núm. 23), originàriament, 

havia estat en una fàbrica. El senyor Jordi Torres 

Almirall, la va conservar fins que el mes de juny de l’any 

1997 en va fer donació al Parc de Bombers Voluntaris 

de Matadepera. 

El contornat  (Fitxa núm. 450) és una peça extraordinària 

a nivell científic i estètic, que es localitzà l'any 2005 amb 

motiu d'una excavació en el jaciment de Can Solà del 

Racó, dirigida per l'arqueòloga Lourdes Moret Pujol. La 

peça fou trobada en els nivells de farciment d'una fossa, 

on sembla que originàriament s'hi hauria assentat el 

contrapès d'una premsa, emprada entre els segles V - 

VII dC, com a escombrera. Fou restaurada pel Centre de 

Restauració de Béns Mobles de Catalunya i  posteriorment traslladada al Museu 

d'Arqueologia de Catalunya (Barcelona).  
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Col·leccions 

S’han documentat 4 col·leccions; totes de titularitat pública. Dues d’elles, es troben fora del 

municipi de Matadepera:  són els fons arqueològics dipositats en els museus d'Arqueologia 

de Catalunya (fitxa núm. 182) i d’Història de Sabadell (Fitxa núm. 317). 

Les altres dues col·leccions és el fons d’art de l’Ajuntament ()Fitxa núm. 448) i els gegants 

de Matadepera (Fitxa núm. 298). 

Núm. Fitxa Denominació 

448 Col·lecció d’art de l’Ajuntament 

182 Fons arqueològic de Matadepera dipositat en el Museu d’Arqueologia de Catalunya 

317 Fons arqueològic de Matadepera dipositat en el Museu d’Història de Sabadell 

298 Gegants de Matadepera 

 

PATRIMONI DOCUMENTAL 

Dins d’aquest àmbit, s’han inventariat 19 elements que es poden agrupar en tres tipologies: 

fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfic. 

 

Fons d’imatges  

S’han inventariat un total de 5 fons d’imatges: tres de titularitat pública i dos de titularitat 

privada; tot i que també hi ha imatges dins el fons de l’Arxiu històric Municipal (fitxa núm. 

178).  

26% 

69% 

5% 

Patrimoni documental 

Fons d'imatges Fons documentals Fons bibliogràfics
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Fons documentals  

S’han inventariat un total de 14 fons documentals, que es poden dividir en dos tipus, segons 

la titularitat i el seu origen: fons públic i fons privats. Dins dels fons privats s’hi troben els 

fons religiosos o d’entitats i els particulars. 

 Fons públics: Fons de l'arxiu municipal (fitxa núm. 178); Fons referents a 

Matadepera de l'Arxiu Històric de Terrassa - Arxiu Comarcal del Vallès Occidental 

(fitxa núm. 434); Fons documental de l’Arxiu general de la Diputació de Barcelona 

(Fitxa núm. 444), Fons documental de Matadepera dipositat a la Biblioteca de 

Catalunya (Fitxa núm. 34); i Fons documental de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (fitxa 

núm. 433). 

 Fons privats: es tracta dels fons religiosos com el Fons documentals de l’Arxiu 

Capitular de la Santa església Basílica de Barcelona (Fitxa núm. 430); o el fons 

referent a la parròquia de Sant Joan de Matadepera de l’Arxiu Diocesà de Barcelona 

(fitxa núm. 447); fons d’entitats situades a l’estranger, com el fons de la British Library 

(fitxa núm. 431); o fons particulars. 

 

Aquest tipus de documentació resulta summament delicada de tractar ja que, en la seva 

majoria, parlem de fons particulars i els seus titulars per temors diversos, no volen publicitat. 

Podríem afirmar, sense por a equivocar-nos gaire, que trobaríem molts més arxius, de major 

o menor importància, però per desconfiança, temença o no donar-los importància pels seus 

propietaris resten en l’anonimat. 

Josep FERNÁNDEZ Trabal (2017) quan parla d’arxius de titularitat privada, conservats 

encara molts d’ells en cases i residències privades, diu que són el tresor més ocult del 

patrimoni documental català, el més antic, valuós i inaccessible, conegut únicament per 

erudits i estudiosos locals. I que tot i la dificultat que tenen els propietaris per despendre’s, la 

única intervenció viable que pot fer l’administració per assegurar-ne la seva salvaguarda és 

que ingressin a un centre d’arxiu públic. Encara que no ha de ser forçosament com una 

donació. Hi ha altres fórmules com el dipòsit o el comodat. 
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Pergamí 23417 full 980 de la Biblioteca de Catalunya 

Fons bibliogràfics 

L’únic fons bibliogràfic documentat és el Fons bibliogràfic del centre de documentació del 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (fitxa núm. 370), ja que és un recurs i una 

eina molt important per conèixer el Parc i els municipis relacionats. 

PATRIMONI IMMATERIAL 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inclòs dins el Mapa del patrimoni cultural de Matadepera, 42 

elements que es poden agrupar en cinc tipologies: manifestacions festives, tècniques 

artesanals, tradició oral, música i dansa i costumari. En destaquen dues tipologies, com es 

mostra en el gràfic que presentem: la tradició oral i la música i dansa.  

Podem dir, que el Patrimoni Cultural Immaterial a Matadepera és ric, divers i està ben viu, i 

representa un element important de cohesió social, sobretot les manifestacions festives. 

Manifestacions festives 

Matadepera gaudeix de dues festes majors: la del patró Sant Joan, a l’estiu, i la del copatró 

Sant Sebastià, a l’hivern. La primera se celebra coincidint amb la festivitat del martiri de Sant 

Joan Baptista, el 29 d’agost; i la segona amb la festivitat de Sant Sebastià, el 20 de gener.  
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Les festes de Sant Sebastià es remunten al segle XVII quan el poble fa un vot al sant per 

protegir-se d’epidèmies. Malauradament no ha servit per la COVID-19 i els actes del 2021 

han quedat reduïts a aspectes simbòlics. Però en un any normal la participació de la 

comunitat en aquestes festes és altíssima. Els preparatius comencen el dia 26 de 

desembre,  quan se selecciona un pi, protagonista principal de la festa des de 1975. 

Posteriorment aquest pi serà portat a pes fins la plaça del Baldiró on es plantarà i serà l’eix 

de les principals activitats de la festa. La seva rellevància ha fet que s’inclogui en l’Inventari 

del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès. 

Núm. Fitxa Denominació 

181 Festa Major 

145 Festes de Sant Sebastià 

408 Festa de Sant Llorenç 

299 Plantades de pessebres a Sant Llorenç del Munt 

 

Finalment, tenim dues manifestacions més, aquest cop relacionades amb la Mola i Sant 

Llorenç del Munt. La primera és la festa de Sant Llorenç advocació del monestir, origen del 

poble. Es fa un aplec que consisteix en pujar a peu fins dalt del cim, a la Mola, des de 

Matadepera; però també des d’altres pobles veïns. 

Un altre tipus d’aplecs són els que es fan al voltant de Nadal per pujar un pessebre a llocs 

emblemàtics de La Mola. Segons Alavedra (2020), entre Santa Llúcia i Reis es poden 

10% 

17% 

33% 

33% 

7% 

Patrimoni immaterial 

Manifestacions festives Tècniques artesanals Tradició oral Música i dansa Costumari
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localitzar un centenar de pessebres repartits en diferents indrets d’aquesta muntanya. Però 

la plantada més tradicional és la de la Castellassa de Can Torres. Aquesta pujada està 

organitzada, des del 1966, pel Centre Excursionista de Castellar del Vallès, es realitza el 

segon diumenge de desembre. Tot seguit un petit grup d’escaladors preparen l’ascensió i 

comença el trasllat del pessebre que va passant de mans en mans, des dels més petits fins 

als escaladors, que seran els responsables de fixar-lo dalt del cim. El pessebre es planta al 

cim més alt, La Torre (835). 

 

Foto Miquel Badia 

 

Tècniques artesanals 

S’han documentat un seguit molt ampli de tècniques artesanals, unes més vigents que 

altres; però totes elles han deixat empremta física o en el record dels mataperencs i 

mataperenques. 

Núm. Fitxa Denominació 

183 Art de la pedra seca en la construcció de murs i barraques 
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295 El pastoreig 

308 La cultura de les herbes remeieres 

354 L’ofici de carboner 

294 Parany per a caçar senglar 

309 Sistemes tradicionals d’explotació agropecuària a Can Pèlecs 

156 Tortell de Sant Sebastià 

 

Tot i que l’ofici de carboner és només un record de temps pretèrits, al importància 

econòmica que va tenir durant molts segles, ha deixat petjada al voltant de la muntanya. Són 

moltíssimes les restes de places carboneres, cabanes o súties que es poden trobar 

caminant per Sant Llorenç del Munt i s’ha considerat oportú deixar-ne un testimoni en el 

mapa. 

Els paranys per caçar senglars també són característics d’un moment determinat i es troben 

obsolets o en desús; però pensem que és important documentar-ho com un testimoni de 

tècniques utilitzades en el municipi. 

De vegades, l’ambigüitat dels termes patrimonials, la necessitat de protecció i els diferents 

conflictes i actors que hi participen poden crear confusions. Podria ser perfectament el cas 

de Art de la pedra seca en la construcció de murs i barraques. 

Un dels elements més característics del paisatge de Matadepera són les construccions en 

pedra seca: marges i barraques. Recentment la UNESCO ha inscrit els coneixements i les 

tècniques de l'art de construir murs en pedra seca a la Llista Representativa del Patrimoni 

Cultural Immaterial de la Humanitat. Però no els elements immobles que genera. 

L'art de construir murs i barraques en pedra seca comprèn els coneixements i pràctiques 

sobre la seva realització amb un simple apilament de pedres sense usar altres materials de 

construcció, llevat de terra també seca en algunes ocasions. La seva estabilitat estructural 

s'obté gràcies a una selecció i col·locació acurades de les pedres. Amb aquests murs s'han 

creat diferents tipus d'hàbitat humans, així com d'estructures per a l'agricultura i la 

ramaderia, que han configurat el paisatge de Matadepera, relacionat amb l'explotació de la 

vinya entre els segles XVIII i XX. Aquestes construccions constitueixen un testimoni dels 

mètodes i pràctiques usats per les comunitats amb vistes a organitzar els seus espais de 

vida i treball traient el màxim partit dels recursos naturals i humans locals. A més, els murs 

de pedra seca tenen un paper essencial en la prevenció de corriments de terres, 

inundacions i allaus, en la lluita contra l'erosió i desertificació de terrenys, en la millora de la 
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biodiversitat i en la creació de condicions micro-climàtiques propícies per a l'agricultura. Els 

dipositaris i practicants d'aquest element del patrimoni cultural són les comunitats rurals en 

les que està profundament arrelat, així com els professionals del sector de la construcció. 

Les estructures en pedra seca es realitzen sempre en perfecta harmonia amb el medi 

ambient i les tècniques usades són un exemple de relació equilibrada entre l'ésser humà i la 

natura. La transmissió d'aquest art de la construcció s'efectua principalment mitjançant la 

pràctica adaptada a les condicions específiques de cada lloc. 

La tècnica tradicional de la pedra en sec a Catalunya s'inclou dins l'Inventari de Patrimoni 

Etnològic de Catalunya, sota la denominació original de "Treball de la pedra en sec" en data 

7 de juliol de 2016, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la llei 2/1993, de 5 de març, de 

foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural. 

 

Tortell de Sant Sebastià 

La declaració de la UNESCO es va produir el novembre de 2018 a la República de Maurici, 

durant la XIII sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni 

Cultural Immaterial. En el seu informe es destaca  que la construcció de pedra seca és una 

tradició viva, que s'ha desenvolupat cada vegada més per a la gestió sostenible del 
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patrimoni cultural, les terres agrícoles, els habitatges humans i el seu entorn. Entre els seus 

professionals, el coneixement i les habilitats relacionades es transmeten a través del treball 

conjunt de mestres i aprenents qualificats, tallers, capacitació vocacional, cursos i molts 

altres mitjans. La pràctica implica l'estreta cooperació dels membres de la comunitat, 

reforçant la cohesió social i la col·laboració dins de les famílies i els veïns. Com una 

característica generalitzada i distintiva del paisatge cultural, l'element proporciona a tots els 

seus professionals un fort sentit d'identitat. 

La protecció estatal i el reconeixement internacional eleven el perfil d'aquesta pràctica i 

promouen el respecte i la consciència del seu valor. Malgrat tot plegat, cal tenir ben present 

que a Matadepera no hi ha ningú que continuï practicant els coneixements d’aquesta 

tècnica. Per tant es tracta d’una tradició només viva en el record, com la del carboner. 

Per contra, tenim tres tècniques artesanals ben vives: la cultura de les herbes remeieres; 

sistemes tradicionals d’explotació agropecuària a Can Pèlecs, i el tortell de Sant Sebastià. 

Dues d’elles les trobem a Can Pèlecs. Les masoveres d’aquesta finca tenen una explotació 

ecològica des de l’any 2003, amb els objectius de recuperar agrícolament la finca i contribuir 

a recuperar el mosaic agroforestal del Parc; treballar la finca segons els principis de 

l’agricultura ecològica, fer de la pagesia la font d’ingressos i crear un espai de salvaguarda 

d’espècies o variants hortícoles i fruiters. Tot i els interessants criteris amb els que es 

planteja el projecte, estem parlant d’autosuficiència i amb un abast molt modest. 

El  tortell de Sant Sebastià és un producte de rebosteria típic de Matadepera que es fa tot 

l’any, però pren especial importància duran les festes de Sant Sebastià. És un tortell rodó, 

amb forat al mig farcit de massapà. 

Tradició oral 

S’han documentat 14 elements relacionats amb la tradició oral. Tots menys un corresponen 

a llegendes: 

 

Núm. Fitxa Denominació 

191 Bandolers a Can Pèlecs 

90 El casalot de la salamandra 

135 El drac de Sant Llorenç 

136 El llamp de Sant Joan 

141 El pastoret 
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137 El Turó de les 9 cabres 

138 Els moneders falsos dels Òbits 

139 En Pere penitent 

307 Fer més badalls que rots 

140 La cabra i el pastor 

142 Llegenda de l’hostal de La Barata 

143 Marieta la cega 

209 Robatori a Can Pobla 

144 Un pescador de canya a Santa Agnès 

 

El bandolerisme és el tema més recurrent de la zona, ja que era pas de viatgers i aportava 

molts llocs per amagar-se. Possiblement per aquella visió romàntica que ens ha quedat 

d’aquest fenomen que va causar tants estralls a la zona. El Camí Ral era una via feréstega, 

on sovintejaven els bandolers que saquejaven sense escrúpols als viatgers. Can Pèlecs, La 

Barata i Can Pobla, van patir les conseqüències d’aquests bandolers. 

Però el llegendari de Matadepera és molt variat. Sens dubte la llegenda més coneguda, que 

te, gairebé, un caràcter de mite fundacional és la del Drac de Sant Llorenç. Són diversos els 

autors que han anat recollint totes aquestes rondalles i diverses les versions que s’han 

publicat. En tot cas, unes més que altres, formen part de la memòria col·lectiva. 

Música i dansa 

Els elements inventariats relacionats amb la música i dansa són 14. La majoria goigs7 que es 

canten a les diferents esglésies i ermites del municipi. En aquest apartat no es 

comptabilitzen el goig imprès, com a objecte bibliogràfic, d’edició concreta, sinó el fet 

antropològic d’aquests himnes cantats. 

Núm. Fitxa Denominació 

133 Ball de l’arbre 

134 Ball del tortell 

238 Ball dels gegants de Matadepera 

                                                           
7
 Els goigs són cançons populars o poesies de caire religiós, adreçades als sants, santes, la Mare de Déu o Crist 

i tradicionalment es canten en les festivitats religioses. Acostumen a tenir dues parts: a la primera s'explica la 
vida, miracles i martiri del sant; mentre que a la segona se li fan peticions de protecció per a la comunitat. 
La tradició dels goigs té els seus orígens en la representació dels misteris medievals. La primera vegada que es 
troba documentada la paraula goigs és a la Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328), on consta que ja se'n 
cantaven, i el primer text conegut de goigs són els Goigs de Nostra Dona, conservats al manuscrit del Llibre 
vermell de Montserrat (de final del segle XIV).  
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449 Corpus musical de Matadepera 

405 Goig en alabança de l’insigne diaca màrtir Sant Llorenç 

167 Goig en lloança del gloriós cavaller i màrtir Sant Sebastià 

42 Goig en llaor a Sant Joan Baptista 

406 Goig a llaor de Sant Bernat 

151 Goig a Nostra Senyora de Montserrat 

407 Goig en alabança de l’insigne diaca màrtir Sant Llorenç 

445 
Goig en alabança de Nostra Senyora que’s venera en l’antiquíssima església abacial 
del monestir de St Llorenç del Munt del Vallès 

286 Goig en lloança al gloriós Sant Roch 

397 Goigs que se canta en la hermnita de Santa Ignés dels Munds 

192 Sardanes dedicades a Matadepera 

 

També hi ha un grup important de balls relacionats amb les corresponents manifestacions 

festives: festes de Sant Sebastià i festa major, que per la seva rellevància s’han 

individualitzat. 

El darrer grup fa referència a un conjunt de sardanes i composicions encarregades més 

recentment. Matadepera compta amb una trentena de sardanes dedicades al municipi. 

Varies estan dedicades a la muntanya emblemàtica de Sant Llorenç del Munt, d’altres als 

gegants, al drac, amb alguns dels seus habitants o amb Mariapffar, el municipi austríac amb 

qui Matadepera està agermanat. Potser la peça mes coneguda actualment és la que va 

compondre el mestre Jeroni Velasco Corzo amb motiu de la celebració del mil·lenari de 

Matadepera, que s’estrenà el dissabte dia 31 d’agost de l’any 2013 amb el nom de 

“Matadepera 1013”. 
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Costumari 

En aquesta tipologia s’han fitxat 3 elements: dues auques dedicades a Matadepera: una que 

explica la història de l’agermanament entre Matadepera i el poble austríac de MariaPfarr i 

l’altra és la del Mil·lenari: 

Núm. Fitxa Denominació 

5 Auca de l’agermanament i la seva història 

7 Auca del mil·lenari de Matadepera i Sant Llorenç del munt 

306 Contracte de masoveria de can Pèlecs 

 

Però l’element més curiós i destacable que s’ha pogut documentar, gràcies a una entrevista 

amb les masoveres de Can Pèlecs, és el contracte de masoveria. Un contracte de 

masoveria és un acord jurídic de parceria entre dues parts en virtut del qual una persona 

s’obliga a treballar la finca d’una altra, viure en la propietat, lliurar-li una part pactada dels 

fruits i actuar com a encarregat del propietari. En aquest cas concret, la característica del 
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contracte de masoveria de la finca de can Pèlecs, és que s’ha fet de forma oral, seguint el 

dret civil català; entre els pares de l'actual masovera (AEB) amb FSA, com a representant de 

la propietat. La filla de l’Enric i l’Alba, ens explica que el seu pare li va transmetre oralment 

els termes del contracte dient que “són indeterminats en el temps, en condicions privades i 

particulars, amb persones iguals i amb voluntat lliure”. 

PATRIMONI NATURAL 

En un moment en que ja es parla de paisatges culturals, la divisió entre natura i cultura 

comença a resultar artificiosa, sobretot si parlem de salvaguarda, gestió i conservació. 

Malgrat tot, els paràmetres clàssics d’aquests conceptes són els que cal tenir en compte 

quan es fa el treball de camp del Mapa del patrimoni cultural i natural d’un municipi. 

S’han inclòs 90 elements en el Mapa de Matadepera relacionats amb el patrimoni natural. Es 

divideixen en dues tipologies o categories: les zones d’interès natural i els espècimens 

botànics singulars. La gràfica mostra la relació percentual entre ambdues tipologies. La 

proporció és àmpliament decantada del costat de les zones d’interès 92%, enfront els 

espècimens botànics, amb el 8%. 

 

Zones d’interès 

S’han documentat 83 zones d’interès que es poden dividir, bàsicament, en cinc grans grups: 

avencs, balmes, coves, fonts, zones de nidificació. A més a més, hi ha una gran extensió 

protegida, que inclou molts dels elements individualitzats: el Parc Natural de sant Llorenç del 

Munt i l'Obac (fitxa núm. 379).  

92% 

8% 

Patrimoni natural 

Zones d'interès Espècimens botànics
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El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i serra de l'Obac té un gran interès paisatgístic, 

biològic i cultural. Està integrat per dos massissos, el de Sant Llorenç del Munt amb els cims 

de la Mola i el Montcau de més de mil metres cadascun i la serra de l'Obac, de menys 

elevació. Una part del terme de Matadepera presenta les característiques geològiques que 

fan d'aquest parc un indret d'especial bellesa on hi predominen els conglomerats. L'orografia 

és molt escarpada, amb cingles i canals abruptes, barrancs, torrents i rieres que neixen en 

totes direccions. El clima és del tipus mediterrani subhumit, per això el principal bosc que hi 

podem trobar és l'alzinar, amb comunitats importants de rouredes i boixedes. A la base hi 

acostumem a trobar pinedes de pi blanc, de gran resistència a la sequera, que en les zones 

de més obaga són substituïts pel pi roig i la pinassa. La pineda però, és sovint fruit de la 

intervenció humana i llavors apareix barrejat amb l'alzina i arbusts com el cirerer d'arboç i el 

bruc. En els fondals com els barrancs s'hi poden trobar el roure, la moixera, el boix i 

l'avellaner.  

 

Parc Natural. Vista des de la Balma de la Pinassa 

Als roqueters i cingles, es localitzen plantes adaptades a condicions extremes com l'orella 

d'ós o la corona de reina, el polipodi comú, la farigola, el lliri, la tulipa silvestre o la nadala 

menuda i encara d'altres que estan perfectament adaptades a llocs extremadament secs 
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com el crespinell i els conillets o l'enciam silvestre. Aquest paisatge ofereix unes condicions 

immillorables per a la fauna, que hi troba refugi, criar, hivernar o senzillament aprofitar 

aquest territori com a corredor biològic. Les diferents comunitats faunístiques hi estan ben 

representades, tant pels mamífers més grans com pels habitants rupícoles, amfibis, ocells i 

rapinyaires, tant diürns com nocturns. I en les fonts on l'aigua és pura s'hi pot observar la 

salamandra i diferents espècies de granota i el gripau. 

El pla de protecció contempla l’existència de determinats elements que pel seu valor 

geològic i/o paisatgístic mereixen una especial protecció. Tal és el cas de les ignimbrites de 

la Serra de les Pedritxes. El substrat conglomeràtic de composició carbonatada, la  

fracturació i diaclasat reticular i l’erosió hídrica han originat i donat forma elements naturals 

del relleu que sobresurten del paisatge. És el cas de les agulles, les canals, els monòlits, 

cingleres o els avencs i coves. En el cas del terme de Matadepera, es considera zona 

d’especial protecció la Castellassa de Can Torres. Sant Llorenç del Munt, indissociable de la 

serra de l’Obac està inclosa dins de la Conca de l’Ebre. 

 

Avenc de Can Pobla 
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S’han inventariat setze avencs, dos d’ells, els de Can Garrigosa, que s’han inclòs en una 

mateixa fitxa per la seva proximitat. Dels 170 avencs aproximadament que existeixen a Sant 

Llorenç del Munt i serra de l’Obac, 37 es comptabilitzen a Matadepera. No s’ha pretès fer un 

inventari de totes les cavitats (avencs i avencons), sinó de les més representatives i tal 

vegada més conegudes. 

Els avencs són cavitats naturals on predomina la component vertical. La majoria dels avencs 

tenen una configuració simple, amb un únic pou, però també es pot donar el cas de varis 

pous enllaçats entre sí, amb profunditats ben diferents. El seu origen es deu a la dissolució 

càrstica de les roques de conglomerat. Molts d’ells estan situats a tocar o a proximitat de 

camins, com els de la Barata, del Club o el de Can Pèlecs. Són els que normalment tenen 

un post metàl·lic que senyalitza la seva presència. D’altres però, només estan geo-

referenciats i físicament se’ls localitza envoltats de branques seques per evitar que persones 

o bèsties hi puguin prendre mal. Per aquest motiu també hem cregut oportú senyalar en 

l’apartat corresponent, la recomanació de no intentar entrar en cap avenc o cavitat amb 

dificultat geològica, si no és amb un professional de l’espeleologia, ja que la pràctica 

d’aquesta disciplina comporta un factor de risc elevat si no es tenen uns coneixements 

tècnics bàsics, que es poden adquirir a la Federació Catalana d’Espeleologia.  

Alguns dels avencs foren explorats a finals del segle XIX, per Norbert Font i Sagué i a 

principis del segle XX per Marià Faura i Sans que els inclogueren en els seus inventaris. 

Més endavant els han seguit d’altres espeleòlegs formats del Centre Excursionista de 

Terrassa, el Grup d’Espeleologia de Castellar del Vallès o el Club Muntanyenc Barcelonès, 

que a més n’han realitzat topografies. 

Fitxa Denominació 

232 Avenc de Can Pèlecs 

363 Avenc de Can Pobla 

233 Avenc de Can Torres 

364 Avenc de la Canal de l’Abella 

413 Avenc de la Codoleda 

414 Avenc de la Font de Neda 

234 Avenc de la Gavarra II 

235 Avenc de les Pinasses o de la Pinassa 

231 Avenc del Cavall de la Barata 

321 Avenc del Club 

333 Avenc del Forn de Pega del Dalmau 

236 Avenc d'en Sendo 

237 Avenc fals del Cavall de La Barata 

322 Avenc Terrós 

446 Avencs de Can Garrigosa 
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Les balmes o baumes (pel fenomen fonètic de vocalització de la “l” en “u”), són abrics 

rocosos, cavitats normalment no massa profundes, amb un component allargassat, 

formades en el vessant rocallós d’una muntanya o d’una cinglera, on penetra la llum natural. 

Algunes són aprofitades pel bestiar, que hi troba recer; d’altres, com a lloc d’habitació per 

l’home. I això, durant milers d’anys, de manera permanent o ocasional. 

La geomorfologia de Sant Llorenç del Munt proporciona el suport idoni perquè la 

meteorització erosioni el seu estrat més bla, formant, amb el pas del temps aquest tipus de 

cavitat allargassada. 

 

Corral de Can Pèlecs 

Algunes d’elles són realment grans en extensió, en zones on el terreny és estable i pla, 

oferint les condicions necessàries per a un establiment. Però per la majoria d’elles, es 

desconeix si en algun moment històric foren murades i tampoc se n’hi ha trobar cap resta. 

Tampoc es tenen notícies d’intervencions arqueològiques que poguessin aportar alguna 

dada històrica interessant. Seria el cas de la Balma Fosca, la Balma de la Gavarra o la 
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Balma de la Soleia. Aquesta categoria també pot aplegar indrets que han estat emprats com 

a corral, com és el cas del Corral de Can Pèlecs. 

Pel que fa a les Balmes murades, amb parets per pedra collada amb morter de calç han 

tingut un tractament diferent, i estan englobades com a edificis dins la tipologia de patrimoni 

immoble, ja que s’ha pogut determinar un clara evidència d’ocupació. Seria el cas de la 

Balma del Bloc, la Balma dels Òbits, la Balma del Bord, la Balma del Cubell, la Balma d’en 

Fèlix i en part, Santa Agnès. 

Fitxa Denominació 

381 Balma Clara 

241 Balma de l’Escopeta 

324 Balma de l’SMOC 

427 Balma de la Castellassa de Can Torres 

239 Balma de la Gavarra 

365 Balma de la Llosa 

240 Balma de la Miranda 

383 Balma de la Soleia 

334 Balma de la Visera 

242 Balma del Pla de Sorís 

415 Balma dels Maringes 

380 Balma Fosca 

435 Balmeta del Roger 

252 Corral de Can Pèlecs 

345 Balma Blava 

 

Les coves estan formades per processos geològics, on hi juguen nombrosos factors que 

combinen processos químics, influències atmosfèriques i forces tectòniques. Moltes d’elles 

estan considerades com a coves secundàries, és a dir, estan formades dins de les roques 

un cop elles mateixes s’han format, per processos en els quals la roca es descompon per 

meteorització o per carstificació. D’altres que trobem anomenades coves, de fet són blocs de 

pedra que s’han després durant el retrocés natural de les cingleres de Sant Llorenç del 

Munt, creant el que en geomorfologia i geologia es coneix com a caos. D’aquest darrer tipus 

no s’han inventariat totes, però sí algunes de les més conegudes. 

Així doncs, seguint el mateix tractament que per les balmes, s’han inventariat dos tipus de 

coves en funció de si han estat o no ocupades per l’home. Les primeres, que són les que es 

tractaran a continuació, estan considerades cavitats naturals del terreny amb un component 

horitzontal i poden servir o han servit de refugi per animals i eventualment per persones, 

però no condicionades com habitatge.  
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El segon grup, amb evidències clares de nivells d’ocupació antics, i localització de material 

arqueològic a partir d’una excavació autoritzada, s’han classificat en l’apartat de patrimoni 

immoble, en la tipologia de jaciment arqueològic, com és el cas de la cova del Frare i Ses 

Corts. 

 

Ses Corts 

Les 18 cavitats inventariades són representatives de la gran riquesa geològica present a 

Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac.  

De la mateixa manera que els fòssils o el paisatge, les roques, són un registre de la història 

de la formació del planeta i on s’hi desenvolupa la vida. Per tant, com a recurs natural no 

renovable, tenen consideració de patrimoni geològic. I com a tal, tot el massís forma part de 

l’inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya, que ha de servir de marc de referència 

en la presa de decisions quan es tracti de la planificació i la gestió del territori. 

 

Fitxa Denominació 

258 Cova de l’Escopeta 
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368 Cova de l’Om 

253 Cova de la Canal de la Pedrera 

254 Cova de la Canal del Trull 

255 Cova de la Canal Fonda 

385 Cova de la Canal Freda 

419 Cova de la canal Gentil 

420 Cova de la Figuera 

257 Cova de la Moleta 

366 Cova de la Roca Colom 

367 Cova de la Sargantana 

395 Cova de les Animetes 

311 Cova del Fondal 

326 Cova del Manel 

369 Cova del Pinyoner 

391 Cova del Purgatori 

421 Cova Roja 

353 Cova Tendra 

 

Una dels elements naturals característics de Matadepera són les seves fonts, subjectes 

sempre a la climatologia i la pluviometria. Quan no hi ha aigua són difícils de detectar, ja que 

moltes són surgències naturals i no estan antropitzades. Quan plou creix la vegetació i 

llavors, si no es mantenen els accessos, també és difícil localitzar-les. Ni el Catàleg de béns 

a protegir, els autors del qual no van fer treball de camp, ni un plànol editat per l’Ajuntament, 

són eines suficients per la seva localització. Durant la realització del Mapa, s’han 

geolocalitzat un total de 30 fonts.  

Per les seves característiques, 4 estan considerades fonts urbanes, amb un component 

arquitectònic dins de l’àmbit del patrimoni immoble. És el cas de la font de la illeta de Can 

Raurell, la font del Bosquet, la del carrer de Sant Llorenç i la de Can Vinyers.  

El segon grup, el componen un total de 9 fonts (, la majoria d’elles situades dins del Parc 

Natural i relacionades amb l’existència de masos; i tot i que l’aigua d’aquestes fons prové 

d’una surgència natural, estan protegides per una construcció (considerades element 

arquitectònic), com és el cas de  la font Can Roure, la font de La Tartana (ambdues de 

tipologia semblant, anomenades de coberta de tartana per la forma constructiva), la font del 

Pujol, la font dels Òbits,  la Font Nova de Can Pobla, la font Can Bofí, la font de Can 

Garrigosa, la font de Can Pèlecs, la font de Can Robert. Les quatre darreres coincideixen en 

la tècnica constructiva emprada pels masos importants que conformen la muntanya de Sant 

Llorenç del Munt i són un clar exemple que cal preservar com a antics sistemes de recollida 

d’aigua de boca. 
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Font Gentil 

El darrer grup, format per 17 fonts, estan considerades com a zones d’interès. Normalment 

es tracta de surgències d’origen càrstic, que brollen de la terra o d’entre les roques. Poden 

ser temporals o permanents, com hem dit anteriorment, subjectes a la climatologia. El seu 

origen procedeix de les aigües infiltrades en un carst, que surten a l’exterior a través d’un 

forat o una cova, quan localitzen un nivell subjacent de roques impermeables. Per tant, el 

moviment natural de l’aigua a través de la roca queda desviat pel material impermeable i per 

tant forcant-lo a sorgir a la superfície. A excepció de la Font de Sant Joan, la resta de fonts 

estan situades pel massís. Destaquen els impressionants gours esglaonats situats a l’interior 

de la cova de Santa Agnès. Es tracta de dics naturals formats per damunt d’irregularitats de 

la superfície, per precipitació de carbonat de calci, que per addició de les successives capes 

de calcita i amb el pas del temps s’ha anat incrementant en alçada. En el seu tram final 

bifurquen seguint dues diàclasis que han donat lloc a petits embassaments d’aigua. En 

aquest cas però s’ha contemplat la seva descripció formant part del conjunt anomenat Santa 

Agnès. 

Fitxa Denominació 

373 Font de l’Om 
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425 Font de la Cabana del Ton 

264 Font de la Riba 

386 Font de la Soleia 

393 Font de les Àligues 

327 Font de les Feixes 

398 Font de les Mosques 

266 Font de les Quatre Grapes 

422 Font de Neda 

174 Font de Sant Joan 

423 Font del Centre Excursionista del Vallès 

109 Font del Corraló 

355 Font del Nasi 

387 Font del Raig 

374 Font del Saüc 

388 Font del Senglar 

339 Font Gentil 

 

S’han documentat dues  zones de nidificació d’espècimens amb protecció específica: la 

l’oreneta cuablanca i la d’oreneta rupestres o roquerol. La primera, nidifica ens els ràfecs de 

les cases, mentre que la segona ho fa en els cingles de Sant Llorenç del Munt. Pel que fa a 

les zones de nidificació d’aus rapinyaires, s’ha optat per no contemplar la seva 

geolocalització per tal d’evitar la pressió humana.  

Fitxa Denominació 

87 Zona de nidificació de l’oreneta cuablanca 

426 Zona de nidificació de l'oreneta Ptynoprogne rupestris o Roquerol 

 

No podem deixar de banda la importància que representa la riera de les Arenes, tant des del 

punt de vista natural com des del punt de vista històric. Contemplat com a via natural de 

comunicació, per ella hi passava en part el Camí Ral i permetia accedir als masos situats en 

el massís de Sant Llorenç del Munt. Per ella també hi transcorrien els carros carregats amb 

la calç provinent dels diferents forns construïts a proximitat dels seus marges, i se n’extreia 

la sorra necessària per al funcionament del forn de vidre de Can Torrella. 

Des del punt de vista natural, la riera de les Arenes és un curs d’aigua estacional, que neix 

al vessant sud del coll de les Estenalles, a la serra de Sant Llorenç del Munt, en el terme 

municipal de Mura.  

Des del punt de vista geològic i topogràfic, la riera de les Arenes es forma en el massís de 

Sant Llorenç i la serra de l’Obac, que juntament amb els cingles de Gallifa, Sant Feliu de 

Codines, Sant Miquel del Fai, la serralada de Llena, el Montsant i Montserrat (tots ells amb 
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alçades properes als mil metres) són els relleus situats a la banda septentrional de la 

serralada Prelitoral que marquen el límit amb la depressió de l’Ebre. 

Li són tributaris una munió de barrancs, coneguts també com a canals que poden entrar en 

funcionament en períodes d’alta intensitat pluviomètrica i pluges sostingudes. 

La divisòria de les aigües discorre per la carena, més o menys en direcció nord – sud, del 

Montcau a la Mola. A llevant d’aquesta divisòria, les aigües discorren cap al riu Ripoll (conca 

del Besòs), mentre que a ponent, pertanyen a la conca del Llobregat. La divisòria es confon 

en el con de dejecció quaternari situat a Matadepera, on la riera s’obre a la vall. 

La conca de la riera de les Arenes forma part de la del Llobregat amb un recorregut total de 

32,725 quilòmetres fins que arriba al Papiol que representa una superfície de 115 km2. La 

capçalera, situada al Coll d’Eres, se situa a una altitud de 944 m. En aquesta zona la riera 

transcorre per valls embarrancades resseguint la fractura natural provocada per la ràpida 

excavació de l’aigua que ha donat origen a escarpats i cingleres, fins arribar a l’alçada del 

torrent de les Tres Creus, amb un desnivell total de 271 m i un recorregut de 3,4 

quilòmetres. En aquest tram rep l’aigua de varis barrancs o canals. Pel vessant hidrogràfic 

dret, destaca la Canal de Cellerot, el torrent de la Font de l’Hort, la Canal del Sot de la Teula 

i el Torrent de Tres Creus. Mentre que pel vessant hidrogràfic esquerra ho fa la Canal de les 

Teixoneres, la canal del Sot de la Bóta i d’altres que neixen al sector septentrional de la 

carena dels Ginebres. 

En aquest punt, coincidint amb l’entrada de la riera al municipi de Matadepera, la riera, es 

transforma en un llit gairebé planer que transcorre de Nord-Oest a Sud-Est, fins que un cop 

travessat tot el poble, canvia de direcció per creuar la depressió del Vallès. En aquest tram, 

les principals aportacions es produeixen, pel vessant hidrogràfic esquerre, majoritàriament 

provinents  de Sant Llorenç del Munt, com el Torrent de les Planes i el Torrent de les 

Rovires,  la Canal del Forn del Cargol, el Torrent de la Quintana de Can Pèlecs i la Canal de 

la Pedrera, el Torrent de Can Garrigosa, el Torrent de Can Robert, la Canal de Can Pobla i 

el Salt Rajant i el Torrent de la Font de Querol. Pel vessant dret en canvi, rep les aigües del 

torrent dels Ponts, del Torrent del Collet Estret i de l’Obaga de les Cantarelles, el Torrent 

Roig, els torrents del Pla de Surís i el Torrent de la Mamella, el Torrent de l’Avenc del 

Sendo, el Torrent de l’Escaiola, el Torrent de la Font de la Riba, el Torrent de les Pedritxes. 

La riera, en contacte amb els diferents torrents i canals que hi desguassen és un veritable 

corredor biològic vital per la fauna. La capçalera, situada en ple Parc de Sant Llorenç del 

Munt i serra de l’Obac, amb els seus barrancs i canals coincidint amb el tram on l’activitat 

antròpica és quasi bé inexistent, es conserva en excel·lent estat. La vegetació pròpia és 
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l’alzinar, que a la part més alta (per sobre dels 800 metres) s’enriqueix amb boix, roure i 

moixera, mentre que a mida que va baixant es barreja amb pi i altres arbusts de climatologia 

mediterrània com és l’arboç i el bruc. A les canals i torrents d’obaga s’hi localitzen clapes 

d’avellaners. 

 

Riera de les Arenes 

Els costals de la riera, ofereixen fins gairebé el gual, per sota de la Torre de l’Àngel, una 

massa forestal apta per al refugi, la cria i el pas i hivernada de nombroses espècies 

vertebrades, sobretot per als ocells. També s’hi poden observar els rastres de fauna 

vertebrada relacionada amb l’establiment de masies i camps de conreu propers (porc 

senglar, guineu) i més fonedís, el toixó i la geneta. En les zones més humides hi sovinteja la 

serp verda i la blanca així com d’altres amfibis. 

En el tram amb més pressió humana, coincidint amb el nucli urbà, és on la riera queda en 

certa mesura canalitzada per marges reforçats amb talussos de formigó. En aquest indret, la 

vegetació és molt pobre i es redueix a una comunitat d’alzinar molt escadussera, barrejat 

amb roldor, romeguera i el roser salvatge, que amb el seu sistema d’arrels penetra entre els 

còdols per arribar als sectors més humits del sòl. És en aquest tram on degut a l’excés de 
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fragmentació del territori i l’acció antròpica s’observa un llit més degradat, amb la pèrdua de 

vegetació pròpia de la riera i l’aparició d’espècimens exòtics. 

L’aparició de plantes al·lòctones  provenen en gran part de llavors volàtils, transport per 

corrents d’aigua, migracions naturals efectuades pels animals durant els seus 

desplaçaments, però també tenen una procedència antròpica. Algunes d’elles s’han averat 

veritables invasores dels espais alterats, sovint en els trams on la vegetació natural ha estat 

suprimida (vessaments, extracció d’àrids, obres de canalitzacions, ocupació del domini 

públic hidràulic...). Només un control acurat d’eradicació anual d’aquest tipus de vegetació, 

pot evitar-ne la seva propagació. 

Espècimens botànics singulars 

Pel que fa a aquesta tipologia; s’han documentat 7 espècimens singulars: dues alzines 

(Quercus ilex subsp. Ilex). La primera és la de Can Torres, declarada Arbre d’Interès Local 

pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya el 8 de març de 1990. El 

segon exemplar, és l’alzina de Can Solà del Pla, que no està protegida, tot i que els seus 

propietaris en tenen gran cura. Dos ametllers, un a Can Robert i l’altra a Can Vinyers com a 

testimonis d’un passat agrícola. Un roure, a Can Pèlecs, símbol de fortalesa i relacionat amb 

una dita. Malauradament el roure de Mas Cellers, va patir les inclemències del temporal 

Glòria, partint-se. L’olivera de Can Prats, tot i que no és un espècimen de dimensions 

importants, se l’ha inventariada per la seva simbologia. Finalment, s’han destacant els dos 

teixos de Can Pobla, associat als cultes pagans precristians, i per aquesta raó no és estrany 

trobar-ne prop d’esglésies, com és el cas de l’ermita de Sant Esteve, dins de la propietat. 

Fitxa Denominació 

3 Ametller de Can Vinyers 

101 Olivera de Can Prat 

112 Alzina de Can Torres 

166 Alzina de Can Solà del Pla 

219 Ametller de Can Robert 

297 Roure de Can Pèlecs 

330 Teixos de Can Pobla 
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Alzina de Can Torres 
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E S T A T   A C T U A L   D E L S   E L E M E N T S   F I T X A T S 

En aquest capítol analitzarem la situació actual dels elements documentats des d’una 

múltiple perspectiva: la situació en que es troben en quant a protecció jurídica; l’estat de 

conservació, la titularitat dels béns i la cronologia. 

Des d’un punt de vista del concepte de patrimoni cultural, entès aquest com a llegat o 

herència del que la nostra societat n’és hereva i té l’obligació de transmetre aquest llegat a 

les generacions futures en les millors condicions possibles, els trets que més ens interessen 

en aquest apartat són, sens dubte, la situació jurídica i l’estat de conservació. 

En aquest procés caldria tenir en consideració, sobretot, dos conceptes que ens poden a 

ajudar per tal de fer-ho possible: el concepte de salvaguarda i el concepte de 

desenvolupament urbanístic sostenible. Cal entendre salvaguarda com les mesures 

encaminades a garantir la viabilitat del patrimoni cultural material, immaterial, incloent-hi la 

identificació, la documentació, la investigació, la preservació, la protecció, la promoció, la 

valoració, la transmissió i la revitalització d’aquest patrimoni en els seus aspectes diversos. 

La conservació en concret se centra més en la situació física del bé; però la salvaguarda 

implica mesures més enllà de la restauració física de l’edifici, conjunt o element en qüestió. 

El concepte de desenvolupament urbanístic sostenible es defineix en l’article 3 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme8; el qual té 

com a objectiu la utilització racional del territori, a fi de garantir la qualitat de vida de les 

generacions presents i futures. En el cas del, patrimoni cultural i natural comporta 

conjuminar les següents finalitats: 

 La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural, mitjançant la 

preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la qualitat ambiental, la 

gestió del paisatge per tal de preservar-ne els valors, la utilització racional dels 

recursos naturals i el foment de l’eficiència energètica mitjançant l’elecció dels 

emplaçaments i l’ordenació de manera que tinguin en consideració les condicions 

geogràfiques i climàtiques que poden influir en l’estalvi energètic i el millor 

manteniment de les edificacions. 

 La protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, recuperació i millora 

dels immobles que l’integren, dels espais urbans rellevants, dels elements i tipologies 

arquitectònics singulars, dels paisatges de valor cultural i històric i de les formes 

tradicionals d’ocupació humana del sòl. 

                                                           
8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 4682 del  24 de juliol de 2006. 
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PROTECCIÓ LEGAL 

El primer paràmetre que analitzem és el de la situació jurídica dels elements fitxats i 

documentats. És a dir, quants d’aquests elements tenen una protecció jurídica i quants no  i 

quins tipus de protecció tenen. En aquest apartat només farem una diagnosi descriptiva a 

partir de planejament urbanístic municipal, sense fer-ne valoracions. Cal completar aquesta 

visió amb la lectura del capítol corresponent  de recomanacions. Allí s’avaluarà l’adequació 

de les mesures preses i la necessitat d’incorporar-ne de noves. 

En el Mapa, aquest apartat s’ha dividit en quatre categories tal i com es mostra a la gràfica: 

protecció legal, protecció física, protecció legal i física o sense protecció. 

 

Com es pot veure, el 57% dels elements no disposen de cap tipus de protecció 

individualitzada; tot i que els elements que estan dins l’àrea del Parc natural de Sant Llorenç 

del Munt i serra de l’Obac, disposen d’una protecció genèrica. Només alguns jaciments 

arqueològics o el mateix monestir que és BCIN tenen una protecció individualitzada. 

La situació dels 450 elements inclosos en el Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de 

Matadepera  és molt heterogènia. El marc legal específic per a la protecció legal està 

definida en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM); aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 22 de setembre de 2009. En aquest POUM 

s’incorpora en la seva totalitat els treballs redactats en relació al Pla Especial de Protecció 

del Patrimoni arquitectònic i arqueològic aprovat definitivament en data 19 de juliol de 2007.   

Els antecedents cal buscar-los en el Pla General de Matadepera, de l’any 1983, on ja es 

preveia la redacció d’un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Artístic i Cultural i incloïa un 

37% 

6% 

0% 

57% 

Tipus de protecció 

Física Legal i física Inexistent
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primer llistat de 23 elements d’interès patrimonial que, en aplicació de la Llei 9/1993 del 

patrimoni cultural català, han esdevingut Béns Culturals d’Interès Local. 

Un altre antecedent és la constitució, l’any 2001, de la Comissió de Patrimoni i Reordenació 

Urbana, que preveu l’encàrrec d’un Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics de 

protecció del patrimoni historicoarquitectònic.  

Una part important del terme municipal de Matadepera forma part del Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. Aquest, està regulat per un Catàleg de béns 

arquitectònics i arqueològics modificat i ampliat l’any 1998. En el Capítol II del text normatiu 

d’aquest Pla es regulen els usos i les condicions bàsiques de l’edificació.  

Finalment, el catàleg vigent inclou un total de 107 fitxes, de les quals, algunes inclouen més 

d’un element. Corresponen a 68 fitxes d’elements arquitectònics i 39 fitxes d’elements 

arqueològics. 

Normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

Comencem per la Normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

El títol II defineix els béns catalogats com aquells béns immobles que tenen interès històric, 

arqueològic, artístic o arquitectònic, ja sigui globalment o en algun dels seus àmbits o parts, 

a conseqüència del qual són objecte de protecció (art. 12.1). Determina les parts del bé que 

s’han de preservar, els nivells de protecció i els criteris d’intervenció. L’article 14 estableix 

dues categories: els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i els Béns Culturals d’Interès 

Local (BCIL). L’article 15 determina els nivells de protecció: 

“Per la seva naturalesa diferent, el catàleg de béns arquitectònics i arqueològics incorpora 

una normativa i uns nivells de protecció per als béns arquitectònics (veure Títol III), una 

normativa especial per a les masies (veure Títol IV), una normativa especial del nivell de 

protecció documental (veure Títol V) i una normativa especial per a les  àrees de protecció 

arqueològica (veure Títol VI)”. 

Tot seguit veurem els diferents nivells de protecció, que es detallen en el Títol III (Normativa 

especial dels béns arquitectònics). L’article 16 defineix les parts dels béns arquitectònics: 

 Volum o volumetria: constitueix la geometria espacial del bé, és a dir, els seus límits 

físics exteriors. 

 Coberta: cobriment superior del bé, amb la seva forma, materials i cromatisme. 

 Façana: cadascuna de les parets exteriors que limiten un edifici i resten a la vista, 

tant si donen a l’espai públic com al privat. 
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 Pati o jardí: espai clos, no edificat, amb arbrat o sense, situat al voltant de l’element 

o a la seva part posterior en el cas d’edifici entre mitgeres. Pot contenir mobiliari o 

altres elements. 

 Textura: qualitats físiques i factura dels acabats superficials, resultat dels materials 

emprats, dels tractaments protectors i de les tècniques de col·locació. 

 Cromatisme: és tot el que fa referència als colors i a les qualitats de mat o brillantor. 

 Materials: naturalesa física de les substàncies utilitzades en la construcció del bé. 

 Tractament: és el conjunt de la textura, el cromatisme i els materials. 

 Composició de la façana: ve donada per les regles de geometria, la disposició dels  

eixos de simetria, l’alineació de dintells i dels ampits, la gradació de la mida de les 

obertures,  la disposició dels plens i dels buits, les motllures, els colors i altres 

elements que generin  ritme i equilibri. 

 Ofici: S’entenen per ofici aquelles parts de l’edificació que han estat realitzades 

expressament amb l’objecte d’ennoblir-la. Generalment han estat fetes per artesans 

especialitzats com el fuster, el picapedrer, el serraller, l’estucador, el pintor o d’altres. 

 

L’article 17 defineix els nivells de protecció dels béns arquitectònics: 

 Protecció integral 

És aquell en què es protegeix el volum, les façanes, les cobertes i els elements 

arquitectònics i decoratius interiors i exteriors especialment significatius. Compren aquelles 

edificacions de valor històric i arquitectònic que per la seva qualitat, antiguitat i singularitat 

han de ser conservades en les seves principals característiques exteriors e interiors. 

 Protecció parcial 

És aquell en què es protegeixen diferents parts i aspectes de l’edifici que poden afectar a les 

façanes, cobertes, volum i altres elements. Compren aquelles edificacions de valor 

arquitectònic i històric amb parts importants i elements que s’han de conservar en la seva 

configuració actual i que s’assenyalen en la corresponen fitxa. 

 Protecció ambiental 

És aquell en què es protegeixen les parts de l’edifici que caracteritzen i donen homogeneïtat 

al conjunt del que formen part. Compren aquells edificis que pel seu caràcter i situació en 

relació amb el seu entorn o bé per què formen part d’un conjunt ampli han de ser objecte de 

protecció, sobretot en aquells elements que configuren la imatge visible des de l’espai 

públic. 
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 Protecció documental 

És aquella en què es protegeix la memòria històrica i documental de l’edifici. 

Compren aquelles edificacions d’interès històric i arquitectònic que han estat 

substancialment modificades o bé aquelles altres edificacions d’arquitectura poc 

formalitzada, sovint de caràcter rural, que han quedat situades en un context completament 

aliè . 

El punt 2 de l’article 18 afegeix que “En els elements de protecció parcial i de protecció 

ambiental, inclòs aquells en que es protegeix la volumetria, es permet una ampliació d’un 

10% del sostre edificat tenint en compte els elements protegits”. 

El Títol IV detalla la normativa especial de les masies i conjunts arquitectònics. El règim de 

protecció aplicable a les masies i als conjunts arquitectònics és el de protecció integral amb 

les particularitats especificades en l’article 25. Qualsevol intervenció requerirà  la realització 

d’un estudi del valor patrimonial de la masia o conjunt que portarà a terme un historiador o 

arqueòleg. Aquest estudi inclourà un recull historiogràfic complert de l’edificació, amb la 

identificació de les seves etapes constructives, del context en que es varen produir i de 

quina podia ser la seva funció. L’estudi inclourà la recerca documental i l’anàlisi amb 

metodologia arqueològica de l’edifici. Les conclusions aniran acompanyades de  la 

informació gràfica necessària perquè siguin comprensibles i perfectament identificables en 

l’edificació actual. Aquest estudi posarà les bases per tal d’establir les parts a conservar i per 

tant les actuacions que s’hi podran realitzar. 

Totes les masies i els conjunts arquitectònics inclosos en el Catàleg de béns arquitectònics i 

arqueològics estan situats en una àrea d’interès arqueològic, per tant tota actuació en 

l’edifici, el seu subsòl, els annexes, l’entorn i en concret dins de l’àrea d’interès assenyalada 

a la fitxa, requerirà seguir el procediment establert en l’article 34. 

Destaquem del punt 2, com s’ha especificat en alguna fitxa l’apartat on diu que: “S’han de 

mantenir tots els elements constructius i ornamentals de qualsevol de les façanes: portals 

dovellats, brancals i llindes de pedra o fusta treballada, escrits, dates, rellotges de sol, etc”. 

El Títol V detalla la normativa especial del nivell de protecció documental (edificis 

substituïbles). On es diu que tot i que comprèn aquells edificis de cert interès que per la seva 

representativitat o altres aspectes històrics, arquitectònics, etc., contenen uns valors 

culturals i testimonials (art. 27), podran ser enderrocats i substituïts per edificis de nova 

planta (art. 29.1). Per tant, no és realment un nivell de protecció. 



Mapa del patrimoni cultural i natural de Matadepera (el Vallès Occidental)                                 

 
   Memòria tècnica |84 

 

Finalment el Títol VI defineix la normativa especial per espais d’interès arqueològic i 

paleontològic. Segons l’article 30, es defineix patrimoni arqueològic i paleontològic tot bé 

moble o immoble que és susceptible d’ésser estudiat amb metodologia arqueològica, ja 

siguin jaciments paleontològics,  ja elements d’arquitectura industrial, masies o peces 

menors d’arquitectura domèstica, entre altres. També es prenen en consideració les zones 

on hi ha expectativa de troballes arqueològiques i paleontològiques, sigui per indicis 

superficials, notícies documentals o per la configuració geològica del terreny. A més, 

l’arqueologia com a mètode d’anàlisi s’aplica a l’arquitectura de totes les èpoques i es 

converteix en suport imprescindible de l’anàlisi patrimonial. 

L’article 32 classifica  els espais d’interès arqueològic i paleontològic en tres grups: 

 Grup A: Espai d’interès arqueològic i paleontològic format per diversos elements. 

Zona on s’identifiquen diferents elements arqueològics o paleontològics immobles, 

excavats o no, que es relacionen entre si ja sigui a nivell funcional i/o estructural o 

per un nivell de proximitat significatiu. 

 Grup B: Espai d’interès arqueològic i paleontològic format per un sol element. Zona 

on, fruit d’una actuació arqueològica o d’una troballa fortuïta, s’hi han localitzat 

materials o estructures susceptibles de ser excavades o documentades amb 

metodologia arqueològica. 

 Grup C: Espai d’expectativa arqueològica i paleontològica. Quant a l’espai 

arqueològic és la zona de la qual es té coneixement de l’existència d’ocupació o ús 

per part de les comunitats humanes gràcies a les referències documentals escrites i 

no se’n té en canvi, en l’actualitat, evidències materials. Quant a l’espai 

paleontològic, zona on les característiques geològiques del terreny siguin indicatives 

de l’existència de restes d’aquest tipus. 

El Catàleg de masies i cases rurals 

La llei obliga a l’ajuntament a redactar un nou instrument urbanístic, el Catàleg de masies i 

cases rurals, en el marc del planejament urbanístic general o especial (Article 50): “El 

planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les 

construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de 

rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació o, si s’escau, la 

recuperació d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que 

determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les 

determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la 

protecció i el millorament del paisatge”. 



Mapa del patrimoni cultural i natural de Matadepera (el Vallès Occidental)                                 

 
   Memòria tècnica |85 

 

La protecció jurídica del POUM en el Mapa de Patrimoni cultural i natural de 

Matadepera 

En primer lloc, cal dir que la funció del catàleg de masies i cases rurals no és la protecció del 

patrimoni, sinó la regulació de la intervenció en els immobles rurals. L’instrument global de 

protecció del patrimoni cultural es el Catàleg de Béns a protegir. Per tant, és preferible que 

aquells immobles amb valors històrics, arquitectònics, etnològics, paisatgístics o socials que 

mereixin una protecció específica s’incloguin, encara que estiguin en sòl no urbanitzable, en 

el Catàleg de béns a protegir i s’adjunti la fitxa en el Catàleg de masies. 

Béns Culturals d’Interès nacional (BCIN) 

D'acord amb els articles 7.1 i 13.1 de la LPCC, "els béns més rellevants del patrimoni 

cultural català, tant mobles com immobles, han de ser declarats d'interès nacional" i "han de 

ser inscrits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional" gestionat pel Departament 

de Cultura.  

A Matadepera només trobem dos elements declarats com a BCIN’s: 

Fitxa Denominació 

412 Monestir de Sant Llorenç del Munt 

433 Fons documental de l’Arxiu de la Corona d’Aragó referent al monestir de Sant Llorenç 
del Munt. 

 

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 9/1993, "els béns integrants del patrimoni cultural català 

que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns 

culturals d'interès nacional han de ser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català". 

L'article 17 fixa que "la catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració 

com a Béns Culturals d'Interès Local". Hi ha 61 elements que són BCIL. 

Fitxa Denominació 

1 Ca l'Aldavert 

4 Antigues escoles 

9 Cal Gabriel Ribó 

10 Cal Gamell; Antic Hostal de la Marieta 

11 Cal Marcet 

12 Cal Mossèn Camps 

13 Cal Pere Ribó 

14 Can Roure 

15 Can Vinyers 

19 Casa Andreu Vidal 
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24 Casa Assumpta Ribó 

31 Església de Matadepera 

32 Església de Sant Joan 

43 Hotel 

44 Ignacia Riu 

49 La Balma 

50 La Mateta 

51 Maria del Carme Sala 

72 Sant Honoré_Cafeteria Tastets 

74 Torre Celestino Manent 

75 Torre Concepció Tugas 

76 Casa F. Ballbè 

77 Torre Guillermina 

78 Torre J. Ballbè-Molins 

79 Torre J. Garriga 

80 Torre Jaume Rocabert 

81 Torre Neus Guadall 

82 Torre Onandia 

84 Torredemer Gaudí 

85 Trull de Cal Motxu 

86 Villa Engracia 

88 Can Ferrers de Dalt 

91 Can Ferrers de Baix 

94 Mas Cellers 

104 Can Gorina 

107 Can Solà del Racó 

118 Can Torres 

120 Can Torrelles de Baix 

152 Badia 

153 Capella de la Mare de Déu de Montserrat – Capella Badia 

155 Can Solà del Pla 

176 Torre de l’Àngel 
210 Torre J. Fernández 

211 Torre Matarí 

212 Torre Vallhonrat 

225 Can Robert 

227 Torre Eduard Noguera 

229 Torre Ventalló 

250 Can Garrigosa 

251 Capella de Sant Roc 

290 La Barata 

303 Torre  Salvans 

320 Can Pèlecs 

331 Can Pobla 

332 Capella de Sant Esteve 

350 Can Bofí 
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351 Can Duran 

352 Can Raurell 

399 Torredemer 

400 Llobet i altres 

401 Torre Raventós-Coderch 

 

Altres Béns d’Interès Municipal o de Protecció Urbanística 

El Catàleg afegeix una tercera categoria de béns a protegir que no són ni BCIN’s ni BCIL’s, 

tot i que no  se’ls especifica cap denominació concreta es tracta dels béns d’interès 

municipal o de protecció urbanística (BPU).  

Malgrat aquesta denominació el que sí especifica el Catàleg és que són elements 

substituïbles i, per tant, després de documentar-los es poden enderrocar. Correspondrien als 

que defineix la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català, de 30 de setembre en el seu article 

18 com “els restants béns integrants del patrimoni cultural català” i serien aquells que “ultra 

els béns culturals d'interès nacional i els béns catalogats, fan part també del patrimoni 

cultural català els béns mobles i immobles que, tot i no haver estat objecte de declaració ni 

de catalogació, reuneixen els valors descrits en l'article 1”. 

En tot cas, la denominació emprada en el Catàleg ens sembla que pot induir a l’error i/o a la 

confusió i seria preferible utilitzar termes com Bé Protegit (BP) o Bé de Protecció Urbanística 

(BPU) com recomana la bibliografia especialitzada (LACUESTA, Raquel: 2003) i (Generalitat 

de Catalunya: 2013). 

A continuació adjuntem la taula amb els elements del Mapa de Patrimoni Cultural inclosos 

en el Catàleg dins aquesta categoria, 9 elements.  

Fitxa Denominació 

8 Ca l'Alcaraz 

16 Carrer de Sant Isidre 

17 Carrer de Sant Joan 

18 Carrer de Sant Llorenç 

28 Casa Josep Casanovas 

29 Casa Torres 

56 Mundet Torner 

83 Torre Serra 

228 Torre Raventós 
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Jaciments arqueològics 

Per definició, tots els béns de caràcter històric, per a l'estudi dels quals cal utilitzar 

metodologia arqueològica, integren el patrimoni arqueològic català afectant a tots els nivells 

de protecció (BCIN, BCIL).  

La Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993 defineix els espais de protecció arqueològica 

(art. 49), que també estan regulats especialment per la Llei d'Urbanisme Català 2/2002 

(art.9.3 i 34.5). Es consideren espais de protecció arqueològica els llocs que no han estat 

declarats d'interès nacional on, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix 

l'existència de restes arqueològiques i paleontològiques. Els espais són determinats per 

resolució del Conseller de Cultura. 

La vil·la romana de Can Solà del Racó és un Espai de Protecció Arqueològica: EPA- R 

9/11/1994. 

A part de les fitxes del Catàleg del POUM, existeix l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la 

Generalitat de Catalunya. En principi, ambdós documents haurien de coincidir; però no és el 

cas. A continuació, adjuntem el llistat del Catàleg: 
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Zones d’interès paisatgístic 

Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac (fitxa núm.379 )   

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac forma part de la Xarxa d’Espais Naturals 

gestionada per la Diputació de Barcelona. El primer pla d’ordenació del parc és del juliol de 

1972. L’any 1982 amb l’objectiu d’aturar el desmesurat creixement de les urbanitzacions que 

l’envoltaven s’aprova un nou pla director, i l’any 1987 la Generalitat de Catalunya en fa la 

declaració per decret com a parc natural. L’any 1998 s’amplia amb 4.055 hectàrees fins 

arribar a les 13.694 actuals. L’integren els municipis de Castellar del Vallès, Granera, 

Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Llorenç 

Savall, Sant Vicenç de Castellet, Talamanca, Terrassa, Vacarisses i Matadepera. El punt 

central del parc és el coll d’Estenalles de 870,4 metres, amb un centre d’informació. L’any 

2003 un incendi forestal iniciat a Sant Llorenç Savall  malmet la part nord-oriental, dins dels 

termes de Granera, Monistrol de Calders i Mura. 
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L'espai de protecció del Parc coincideix amb la Xarxa Europea d'Espais Naturals, Natura 

2000, que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i hàbitats tan naturals 

com semi-naturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa. Natura 2000 és una 

iniciativa de caire europeu, amb un marc legal que garanteix i salvaguarda el patrimoni 

natural a partir d'una mostra significativa dels hàbitats i les espècies representatives. El Parc 

Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac forma part d'uns dels 117 espais que 

actualment existeixen a Catalunya declarats com a Zones Especials de Conservació (ZEC) i 

dels 73 declarats com a Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA). 

Zona de nidificació d’orenetes (Fitxes núm. 87 i 426) 

En el Mapa del Patrimoni cultural i natural s’han inventariat altres elements del patrimoni 

natural que disposen d’una normativa de protecció pròpia de caràcter nacional. Es tracta de 

zones de nidificació d’espècimens protegits, com les orenetes. En diferents indrets del 

municipi es poden observar  colònies de diferents espècies oreneta: la Delichon 

Ptynoprogne rupestres o Roquerol i la oreneta cuablanca, que hi nidifiquen. 

Totes les orenetes són espècies protegides per la llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció dels 

animals (DOGC 3926 del 16 de juliol de 2003), i Decret Legislatiu 2/2008; pel seu paper 

beneficiós en el control de plagues i insectes, com a àvides insectívores que són. Els seus 

nius, com tots els de les espècies protegides, no es poden destruir, tot i que no estiguin 
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ocupats. Per tant, és necessària una autorització, que atorga el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge.  

Únicament es donen autoritzacions d’aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació (en 

aquest cas, només s’autoritza a retirar els nius fora de l’època de cria i s’obliga a mantenir 

les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer-hi els 

nius), per enderrocs inevitables (construccions en risc d’enrunament) o per situacions 

sanitàries molt clares.  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

La gràfica que presentem, ens mostra l’estat de conservació dels 448 elements del mapa de 

Matadepera amb els àmbits per separat i per la totalitat dels elements inventariats. En xifres 

globals, es pot afirmar que el patrimoni cultural i natural del municipi gaudeix d’un molt bon 

estat de conservació. L’àmbit que presenta un percentatge més elevat d’elements amb mal 

estat de conservació és el del patrimoni immoble. 
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Els béns immobles que es troben en pitjor estat de conservació són, bàsicament, forns de 

calç, alguns jaciments arqueològics o masies abandonades des de fa temps. Algunes 

d’aquestes masies, només en quedava el record documental i han passat a considerar-se 

jaciments arqueològics. Són els casos del Mas Calderols (fitxa núm. 148) i Mas Escaiola 

(fitxa núm. 443).  

D’altres conserven la major part de l’estructura amb greus deficiències per manca de 

manteniment, com el cas de Can Robert (fitxa núm. 225). L’ús continuat d’una masia és la 

millor manera de garantir-ne un bon estat de conservació. Si no s’hi viu o no hi ha un ús 

continuat, ja sigui residencial o productiu, com a restaurant o casa de turisme rural o 

qualsevol altre servei, es deixa de fer el manteniment que requereix qualsevol construcció i 

el desgast del temps i alguns accelerants antròpics fan la resta. Fins que arriba un dia que 

es troba en un estat tan deplorable i, gairebé, irrecuperable que es dona per perduda. 

Precisament, algunes masies  han entrat en un procés de recuperació per donar-li un nou 

ús. Com exemple tenim Can Solà del Racó (fitxa núm. 107), Can Solà del Pla (fitxa núm. 

155), o Can Torrelles de Baix (fitxa núm. 120). També és un factor essencial de sostenibilitat 

paisatgístic. Per tant és bo afavorir accions que facilitin la continuïtat d’aquestes estructures. 

Un altre concepte sempre difícil de quantificar quan es parla d’estat de conservació, i que no 

té res a veure amb l’estructura i estabilitat arquitectònica, és el de restauració respectuosa o 

reforma indiscriminada. Hi ha edificis que poden tenir un bon estat de conservació a nivell 

estructural, però haver patit una reforma sense tenir en compte els material o les tècniques 

constructives pròpies d’aquell edifici amb tants segles d’història. Fins i tot pot passar malgrat 

que l’edifici estigui en el Catàleg de protecció. 

Hi ha un element que, per la seva especial rellevància històrica, mereixeria una actuació de 

cara a assegurar-ne la seva salvaguarda, independentment d’accions destinades a 

valoritzar-la patrimonialment; cosa que ja en parlarem en l’apartat de recomanacions. Es 

tracta de l’ermita de Santa Agnès (fitxa núm. 396). 

També dins l’àmbit de patrimoni immoble, la tipologia amb un estat de conservació més 

precari és la dels jaciments arqueològics. En molts casos no s'hi ha fet cap intervenció o es 

tracta d’intervencions antigues que han deixat poca documentació escrita i/o es desconeix 

l'abast de les troballes. El cas, potser, més preocupant pel seu continu desgast és la 

necròpolis de Can Robert (fitxa núm. 226). Tot i la intervenció que es va fer en el seu 

moment. Aquesta corre el risc de patir la mateixa sort que la necròpolis dels Òbits (fitxa núm. 

293), que ja no és visible. Un altre cas, que destaca per la seva rellevància, és el de la vila 

romana de Can Solà del Racó (fitxa núm. 108). Independentment que en un sector s’hi hagin 
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construït torres al damunt, la resta és un solar sense cap mena de protecció física. Fet que 

posa en perill la conservació i salvaguarda d’algunes restes, com el forn, i fins i tot, pot 

provocar que algú prengui mal. També ho comentarem en l’apartat de recomanacions. 

De l’àmbit del patrimoni moble que inclou fonts urbanes, elements urbans, monuments, 

objectes o col·leccions, es pot dir que tenen un molt bon estat de conservació. A 

Matadepera trobem un elevat respecte per aquest tipus d’elements. Evidentment que els 

que es troben dins de museus, el seu estat de conservació és idoni, tant en col·leccions 

públiques com privades. Tots els elements urbans tenen un bon estat de conservació, a 

excepció de la font del carrer de Sant Llorenç (fitxa núm. 39), que en un dels costats ha 

desaparegut l’aixeta o broc, el desaigua i la pica de pedra, de la qual només se’n conserva 

la part que va encaixada en el mur.  

El patrimoni documental també té un bon estatus de conservació, sobretot perquè es troba 

preservat en institucions, com el fons referent a Matadepera de la Biblioteca de Catalunya 

(fitxa núm. 378), el Fons documental de l’Arxiu Municipal de Matadepera (fitxa núm. 178) o 

el Fons documental de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona referent al municipi de 

Matadepera (fitxa núm. 444). Això reforça la idea de la importància d’assegurar-nos que el 

nostre patrimoni documental es preservi en institucions culturals, preferiblement públiques, 

però també privades. 

El patrimoni immaterial documentat en aquest mapa gaudeix d’una excel·lent salut ja que 

es tracta d’elements vius, com la Festa Major (fitxa núm. 181), les Festes de Sant Sebastià 

(fitxa núm.145). Existeix la voluntat de relacionar-se i mantenir els vincles entre els diferents 

veïns a través de les diferents manifestacions festives. Però en aquest apartat cal fer una 

referència especial a l’art de la pedra en sec en la construcció de marges i barraques (fitxa 

núm. 183). Aquests elements són testimonis vius d’una activitat avui en dia pràcticament 

perduda. Tot i que hi ha poques barraques, sí que trobem molts marges realitzats en 

aquesta tècnica que configuren un paisatge característic en més d’una zona del municipi. 

Se’ns dubte la inclusió d’aquest art en la llista representativa del patrimoni immaterial de la 

UNESCO ha de ser un impuls per implementar programes de recuperació. 

Si hi ha algun element que s’ha considerat que no mantenia un bon estat de conservació, és 

perquè es tracta d’un ofici que ja no es practica, tot i que en el seu moment fos molt 

important, com el de carboner (fitxa núm. 354). 

L’estat de conservació de l’àmbit de patrimoni natural és, en general, bo. Això no vol dir 

que no es puguin millorar alguns aspectes. És important preservar les franges de vegetació 

arbòria o arbustiva en els diferents marges i lleres que configuren els torrents del terme 
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municipal, evitant la proliferació d’espècies al·lòctones o invasives, i mantenir les lleres netes 

d’obstacles per tal de prevenir possibles desastres en època de pluges fortes. Aquestes es 

mantenen en bon  estat gràcies a un programa que utilitza els ramats ovins per realitzar-ho. 

Combinant d’aquesta manera preservació natural i cultural. 

En aquest àmbit, els elements en més mal estat de conservació són la Font de Sant Joan 

(fitxa núm. 174) i l’Hort del Monjos (fitxa núm. 362). La primer aper tractar-se d’un element 

ubicat en un espai marginal, sense accés adequat i mig oblidat per la població. 

El cas de l’Hort dels Monjos és a part. És una radiografia de les conseqüències negatives de 

la massificació d’un espai natural com la Mola, a tocar de la cima i al costat del Camí del 

Monjos. També és un test avaluatiu del nivell de sensibilitat envers el patrimoni natural de la 

societat. Quan vam fer la visita durant el treball de camp, l’aspecte de brutícia i deixadesa 

ens va colpir molt negativament. 

 

CRONOLOGIA 

En referència a la cronologia dels elements inclosos en el Mapa de Matadepera, com mostra 

de forma contundent la corresponent gràfica, predominen els elements d’època moderna i 

contemporània. Aquesta és una dada que no ens ha de sorprendre, tenint en consideració 

tots els estudis i anàlisi realitzats fins el moment. Que és coherent amb l’evolució històrica 

del municipi, i que s’explica en el capítol corresponent. 

Tot i el baix percentatge d’elements d’època medieval, el que és important més enllà de les 

estadístiques és els valors intangibles del patrimoni. La importància de les evidències 

medievals és un tema que cal debatre quan es plantegin programes i projectes de posada 

en valor del patrimoni de Matadepera.  

Moltes de les masies s’han desenvolupat arquitectònicament en època moderna (ss. XVI-

XVII), però la majoria encara que documentalment poden recular fins l’època medieval i 

poden contenir elements de totes les èpoques.  

La majoria de forns, ja siguin de calç, d’obra o de pega o barraques de pedra seca, 

comparteixen una cronologia moderna i contemporània, ja que no acostumen a poder-se 

datar amb precisió. La datació que hem donat, de forma genèrica, a aquest elements abasta 

des del segle XVII fins el segle XX.  

En aquest gràfic no s’han considerat els elements relacionats amb el patrimoni natural, tal 

com espècimens singulars o zones d’interès, ja que es regeixen per altres criteris. 
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TITULARITAT 

Al tractar-se d’un Mapa de patrimoni cultural amb un àmbit geogràfic delimitat per la 

globalitat del terme municipal com a criteri d’estudi, és lògic que el percentatge més alt, pel 

que fa a la titularitat dels béns, sigui el de privada. Tot i que no deixa de ser una dada 

relativa, sempre pot donar una idea més amplia i ens pot servir a nivell comparatiu per 

constatar una realitat força evident.  

D’altra banda, el percentatge públic és el què permet a l’ajuntament actuar d’una forma més 

directa.  
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En tot cas, el que caldria discernir amb més deteniment és la diferència entre propietaris 

particulars o individuals, com el cas de cada habitatge, amb entitats i associacions i 

institucions com l’església, que històricament ha tingut i continua tenint un pes molt 

important en l’àmbit, social, cultural i polític.  

Del 24% de propietat pública es reparteix entre entitats públiques, com museus o arxius,  i 

altres centres culturals o administratius; elements urbans gestionats per l’Ajuntament i béns 

corresponents a patrimoni immaterial, tipus manifestacions festives, tradicions orals o 

costumari, que són de domini públic sense exercir una propietat en el sentit legal de la 

paraula. 

També cal tenir en compte, si es volen fer servir aquestes dades, que hi ha unes quantes 

fitxes de conjunts que fan referència a grups de béns, que tenen diversos propietaris, com 

els diferents conjunts arquitectònics o zones d’interès. 

Potser, el bé públic més important gestionat per l’administració, en aquest cas la Diputació 

de Barcelona, és el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac (fitxa núm. 379). 
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E L E M E N T S   N O   F I T X A T S 

En l’elaboració dels Mapes de Patrimoni Cultural d’un municipi, tal i com estableixen els 

Plecs de Prescripcions Tècniques, hi ha elements que no s’han de fitxar mai. És el cas de 

les entitats o associacions culturals o esportives, les biblioteques o altres equipaments 

culturals, l’escut municipal, els personatges il·lustres, renoms, toponímia, parla, revistes 

locals, o els esdeveniments, fets històrics i festivals.  

Els mapes del patrimoni no són el cens de recursos culturals del municipi. No es tracta de 

documentar l’activitat cultural al llarg de l’any, ni aquelles festes comunes assenyalades en 

el calendari; sinó només aquelles que tenen un determinat component patrimonial, històric, 

identitari o tradicional. 

Tampoc s’han de fitxar elements poc singulars o dubtosos, que no siguin prou representatius 

dels valors originals d’un estil o època concreta; bé per formar part d’un conjunt indeterminat 

dins el volum construït, bé perquè ha perdut en el decurs del temps aquells trets 

característics que el feien rellevant. 

Tampoc s’han de fitxar elements de gran valor patrimonial però que s’hagin destruït, o que 

no s’hagin pogut localitzar tot i tenir-ne referències per informació oral o bibliogràfica. 

Evidentment, tampoc s’han de fitxar elements que es troben en el terme municipal del poble 

veí, tot i que s’hagi cregut sempre que pertanyien al municipi en qüestió. 

Un grup de béns no s’han pogut documentar perquè foren destruïts, enderrocats o robats. 

D’altres no s’ha pogut localitzar la seva ubicació, son els casos de la Marededéu de 

Matadepera, la pila baptismal de Sant Joan o la Col·lecció d’eines de joier, de La Vitrina. 

Destaca l’enderroc de tres cases atribuïdes a Lluís Muncunill: Cal Guadall, Ca la Pepa Quela 

i Cal Garcia Gascon. Enderrocades el 1986, el 1996 i 1976 respectivament, i totes elles del 

carrer de Sant Joan. 

El cas de la Marededéu de Matadepera és el més singular. En el capítol dedicat al municipi 

de Matadepera, de la Catalunya Romànica (pp. 117- 125), es tractaria d’una talla realitzada 

en fusta d’àlber, policromada (63 cm d’alçada, per 25,5 cm d’amplada i 22 cm de profunditat) 

datada de la darreria del segle XIII. A la Marededéu li manquen els avantbraços i al Nen 

Jesús, el peu esquerre. Segons es pot llegir, aquesta peça formaria part d’una col·lecció 

particular barcelonina. 

La Barraca de Vinya de  la font del Corraló, citada per Xavier Font (1997) quan va fer un 

primer esborrany de mapa de patrimoni de Matadepera, va descriure una construcció de 

pedra seca amb el nom de barraca de vinya de la font del Corraló. Diu que era de planta 
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circular i que el seu estat de conservació no era gaire bo. L’alçada exterior conservada era 

d’un metre. Tenia l’entrada orientada a migdia amb 90 cm d’alçada i 70 cm d’amplada; de 

llinda simple i uns murs de 60 cm de gruix. La coberta que era de falsa cúpula s’havia 

ensorrat en la seva major part. Calculava que el diàmetre intern era de dos metres. Explica 

que estava situada a la zona que en aquells moment s’estava urbanitzant a Can Solà del 

Racó, a mitja alçada del talús que configura el carrer del Xiprer. I proporciona les 

coordenades geogràfiques 2º02’de longitud i 41º 36’ de latitud a una alçada de 528 m. 

En aquest punt, també hem afegit el Forn II de La Barata. Sota aquest nom Ramon Suades 

(2020) situa un forn a ponent de La Barata, però dins el terme municipal de Terrassa. La 

confusió pot venir pel nom, ja que proper a La Barata sí que hem inventariat un forn d’obra 

amb el nom de Forn de La Barata. També s’ha inventariat un forn de pega, propera a 

aquest, que no estava documentat. 

A través del bloc http://santllorencdelmunt.com/taula_indrets.php hem pogut documentar 

cinc balmes més de les quals, dues murades i una tercera amb una xapa de ciment i 

estructura de fibrociment de color verd, sense coordenades. Es tracta de la Balma dels 

Maquis, però que no conté cap informació de caràcter històric que, pel seu nom, podria tenir 

a veure amb algun episodi relacionat amb els maquis. 

Hi ha una sèrie de celebracions comunes a tots els municipis de Catalunya i, tot i que poden 

tenir la seva importància social, no requereixen un tractament patrimonial: Sant Jordi, Diada 

Nacional de Catalunya, o Nadal. A continuació teniu el llistat sencer de tots aquests 

elements: 

Àmbit Tipologia Codi Element Causa 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Ca l'Agustinet Enderrocada 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Torre Jaume Rocabert (c. de 
Josep Porcar, 31) 

Enderrocada 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Cal Lluc Enderrocada 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Barraca de vinya de la font del 
Corraló 

Desapareguda 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Cal Marc Romeu Enderrocada 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Can Candi Terme municipal de Terrassa 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Can Prat Enderrocat 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Cal Guadall Enderrocat 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Ca la Pepa Quela Enderrocat 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Cal Garcia Gascon Enderrocat 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Forn de Cantarelles Terme municipal de Terrassa 

Patrimoni Edifici 1.1 Pou de glaç de l'Obac Terme municipal de Terrassa 

http://santllorencdelmunt.com/taula_indrets.php
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immoble 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Paller de Can Torrella de Baix Desaparegut 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Molí fariner de Sant Feliu del Racó 
Terme municipal de Castellar 
del Vallès 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 Teatre de Can Baldiró Desaparegut 

Patrimoni 
immoble 

Edifici 1.1 
Barraca de vinya de la Font del 
Corraló 

Desapareguda 

     
Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Era de Can Torrella de Baix Desapareguda 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Forn de calç de Can Vinyers No localitzat 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Trull de Cal Jep Desaparegut 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Trull de Can Vinyers Desaparegut 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Trull de Can Vicenç Desaparegut 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Trull del Castell Desaparegut 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Pou del Vinyet Desaparegut 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Balma dels Maquis No localitzada 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Balma del Sot de la Carda No localitzada 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Balma de la Font de les Àligues No localitzada 

Patrimoni 
immoble 

Element 
arquitectònic 

1.3 Forn II de La Barata Terme municipal de Terrassa 

Patrimoni 
immoble 

Jaciment 
arqueològic 

1.4 Vil·la del Perrotet Terme municipal de Terrassa 

Patrimoni 
moble 

Element urbà 2.1 
Monument Guerra Civil del 
cementiri de Mura 

Terme municipal de Mura 

Patrimoni 
moble 

Objecte 2.2 Marededéu de Matadepera No es coneix la ubicació 

Patrimoni 
moble 

Col·lecció 2.3 Col·lecció de La Vitrina No es coneix la ubicació 

Patrimoni 
moble 

Col·lecció 2.3 
Fons de Matadepera dipositat al 
Museu de Terrassa 

No s’ha facilitat informació 

Patrimoni 
immaterial 

Manifestació 
festiva 

4.1 Festa del Most Ja no es fa 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Font del Ferro No localitzada 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 
Avenc del Turó de les Roques 
Blanques 

Terme municipal de Terrassa 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Font de les Cantarelles Terme municipal de Terrassa 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Font del Querol No trobada 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Font Flàvia 
Terme municipal de Sant 
Llorenç Savall 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Balma del Canal del Bosc Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Cova del Pi tort Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Balma del Niu Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Balma de la Roca del Corb Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Cova del Bosc de les parets Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Cau de l'Arca Terme municipal de Terrassa 
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Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Balma de l'Arca Terme municipal de Terrassa 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc del Torrent de la Carlina Terme municipal de Terrassa 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Cova de l'Alzina Accés perillós 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc de Can Torrella Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc d'en Pereira Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc de la Canal de l'Esquirol Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc de la Canal del Pi Tort Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc de la Costa del Tet Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc de la Gavarra Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc de la Gavarra II Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc de la Mola Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc del Coll Llarg Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc del Figuerot Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc del Pla dels Ginebrons Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc del Pont de Can Prat Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc del Salt Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc del TIM Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc del Free Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc del Torrent del Salt Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avenc dels Òbits Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avencó de la Canal Fonda Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avencó de la Pedrera Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avencó de les Aranyes Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Avencó del Pont de Can Prat Poc rellevant 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Balma de les puces No localitzada 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 
Balma de les Planes o de la 
Carena dels Ginebrers 

No localitzada 

Patrimoni 
natural 

Zona d'interès 5.1 Font de Can Torres No localitzada 
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https://dlc.iec.cat/results.asp 

http://www.matadepera.cat/
http://www.abev.net/
https://arxiumunicipal.terrassa.cat/afons.php?id_menu=67
http://patrimonicultural.diba.cat/
https://parcs.diba.cat/web/SantLlorenc
https://www.diba.cat/web/spal/
http://invarquit.cultura.gencat.cat/
http://invarque.cultura.gencat.cat/
http://www.icgc.cat/
http://www.gencat.cat/mediamb/habitats
http://wikipedra.catpaisatge.net/
http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=HIEFAS
https://www.idescat.cat/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-autoctona-protegida/gestio-especies-protegides-amenacades/ocells/aguila_cuabarrada/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-autoctona-protegida/gestio-especies-protegides-amenacades/ocells/aguila_cuabarrada/
https://www.enciclopedia.cat/
http://dcvb.iecat.net/
https://www.iec.cat/faraudo/results.asp
https://dlc.iec.cat/results.asp


Mapa del patrimoni cultural i natural de Matadepera (el Vallès Occidental)                                 

 
   Memòria tècnica |123 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alfons_Sala_i_Argem%C3%AD 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca 

Medi ambient, excursionisme i geologia: 

https://cavitatsdecatalunya.blogspot.com/search?q=Matadepera 

https://espeleoworld.com/c/cova-de-Matadepera 

http://senders.feec.cat/gr-5/gr-5 

http://caudelguille.net/ 

http://patrimonimuntanyenc.blogspot.com/ 

https://excursionsime.wordpress.com 

http://www.ornitologia.org/ca/ 

http://santllorencdelmunt.com 

http://trailsantllorenc.blogspot.com/2011/04/font-de-la-cansalada.html#.XLmMregzbIV 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-
especies-terrestres/inventario-nacional-de-
biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas_cientifico_b.aspx 

http://www.ub.edu/futurs/geologia/litoteca/llistaroques.html 

http://www.fontsnaturals.org/?s=Matadepera 

http://www.encos.cat/index.html 

http://herbarivirtual.uib.es 

https://ichn2.iec.cat/Bages/pinedes/ginebre.htm 

https://www.vilaweb.cat/noticia/924386/20041124/noticia.html 

https://issuu.com/fxllopis/docs/Matadepera-_sca__juny_2009 

Memòria Digital de Catalunya: 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/papermoneda/id/163 

Societat Catalana de Gnomònica: 
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