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1. Presentació 

Aquest document s’emmarca dins el programa Estudis i projectes de Patrimoni 

Cultural, promogut per l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de 

Barcelona. 

L’Oficina de Patrimoni Cultural està especialitzada en la cooperació i promoció del 

patrimoni cultural local, que s'organitza a partir de l'articulació d'un seguit de xarxes 

territorials (Xarxa d'Arxius Municipals, Xarxa de Museus Locals) i programes sectorials 

(Programa d'Estudis i Projectes) que posen a l'abast dels municipis un conjunt de 

serveis i accions de suport a l'organització, gestió, conservació, tractament, difusió i 

comunicació del conjunt de béns patrimonials presents en el territori i, sobretot, als 

equipaments culturals especialitzats que actuen des de l'àmbit municipal. 

Un dels seus objectius principals és donar suport a les polítiques i estratègies dels 

ajuntaments en relació amb la conservació, la recerca, la difusió i la dinamització dels 

béns patrimonials del seu territori. En aquesta línia, es duen a terme una sèrie 

d’actuacions per facilitar a les administracions locals la presa de decisions sobre el 

patrimoni, entre les quals es troba la promoció de la realització dels Mapes de 

Patrimoni Cultural Local, abans anomenats Inventaris del Patrimoni Cultural. 

L’ajuntament de Jorba, interessat en disposar d’una eina de coneixement dels 

elements patrimonials que es troben en el seu municipi, va signar l’any 2020 un 

conveni amb la Diputació de Barcelona per tal d’elaborar un Mapa de Patrimoni del 

seu terme. 

La redacció d’aquest fou encarregat a l’empresa iPAT Serveis Culturals, SCP. La 

realització del treball ha estat executada pels historiadors i arqueòlegs Xavier 

Bermúdez López i Cristina Belmonte Santisteban, sota la coordinació de Pedro 

Barbado, tècnic de l’OPC, entre els mesos de juny de 2020 i març de 2021. 
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2. Agraïments 

La realització del Mapa de Patrimoni Cultural de Jorba ha comptat amb la col·laboració 

d’una sèrie de persones que, gràcies al seu coneixement del territori i la seva 

experiència, han estat indispensables per a elaborar l’inventari de béns patrimonials 

amb el màxim d’exhaustivitat possible. 

En primer lloc, volem agrair a l’Ajuntament de Jorba el seu interès en contribuir a la 

valorització del seu patrimoni cultural i natural, així com també per oferir-nos les seves 

instal·lacions per treballar i facilitar-nos les gestions amb els ciutadans del municipi. 

Volem destacar-ne la implicació del Sr. Alcalde, David Sànchez. 

També volem agrair a mn. Enric Garcia la seva amabilitat per permetre’ns l’accés a la 

col·lecció d’objectes de la parròquia i posar-nos sobre la pista de diverses línies 

d’informació.  

Volem fer també esment de Rosa Maria Junyent, restauradora del Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, per facilitar-nos imatges i informació de diverses 

peces procedents  de Jorba que s’hi custodien. 

No podem deixar de banda els múltiples veïns que, molt amablement, han atès les 

nostres preguntes sobre alguns dels elements que cercàvem, en especial aquells que 

viuen als masos i coneixen a la perfecció el territori. 

També volem donar les gràcies al tècnic de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona Pedro Barbado per la seva tasca de supervisió, fer d’enllaç 

amb l’Ajuntament de Jorba i atendre els dubtes sorgits durant la redacció del treball. 

A tots ells, el més sincer agraïment. 
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3. Metodologia 

3·1. Marc teòric 

El Mapa de Patrimoni Cultural Local és una eina de coneixement de la globalitat dels 

béns patrimonials d’un municipi determinat, des d’una concepció àmplia del patrimoni 

cultural. 

La finalitat d’aquest tipus de treball consisteix, doncs, en recopilar de manera 

exhaustiva tots aquells elements que són reconeguts com a rellevants o singulars 

d’aquella població pels seus valors històrics, artístics, simbòlics i/o identitaris.  

A tals efectes, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha establert 

una metodologia concreta que permet englobar-hi totes les accepcions esmentades. 

Aquesta té com a principal eina de treball un inventari elaborat a partir d’una base de 

dades que consta d’una fitxa per cada bé catalogat. La base de dades, a banda de 

recollir la informació relativa als elements patrimonials, també permet classificar-los en 

diferents categories, extreure’n anàlisis més generals i realitzar estudis estadístics. La 

finalitat és poder-ne fer les valoracions corresponents, tant a nivell individual com a 

nivell global, tant del seu estat de conservació com del nivell de protecció que té o de 

les seves característiques històriques. 

El Mapa de Patrimoni Cultural Local és, doncs, una eina que facilita a l’Ajuntament i a 

la població del municipi en general l’accés a la informació detallada de cada element 

patrimonial. D’aquesta manera, es converteix en un mitjà de coneixement, però també 

és primordial per a l’establiment de mesures destinades a la protecció i conservació 

dels béns culturals, així com per a la planificació dels projectes de rendibilització 

social. En aquest sentit, és un instrument molt útil a l’hora d’elaborar projectes de 

difusió i dinamització cultural: rutes didàctiques o turístiques, publicacions, jornades de 

debat, conferències, etc. També es recomana tenir-lo en compte en futures 

modificacions del planejament urbanístic, en la planificació de senyalització i/o en la 

coordinació de programes conjunts amb municipis veïns. 

Una de les característiques d’aquesta eina de treball és la seva flexibilitat per adaptar-

se a les circumstàncies conjunturals de cada municipi. Per tant, es pot realitzar un 

mapa de patrimoni personalitzat que permet aproximar-se de manera més acurada a 

la realitat patrimonial de cada població i el seu entorn immediat.  

A més, és un instrument dinàmic que permet afegir o descartar elements quan es 
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consideri oportú, ja sigui per l’aparició d’elements desconeguts en el moment de la 

realització del treball (nous jaciments arqueològics, donacions de col·leccions, etc.), o 

bé en el cas que s’hagin de suprimir elements per robatori, destrucció natural o 

antròpica, o canvis de criteris. 

Cal entendre els Mapes de Patrimoni Cultural Local com a documents que recullen la 

informació sobre tot el patrimoni existent al municipi o relacionat amb ell, a partir d’una 

base de dades que relaciona cada element patrimonial amb unes coordenades que 

l’ubiquen en un espai concret. Ara bé, no s’han de confondre amb treballs de recerca 

que contemplen objectius científics elaborats a partir de plantejaments concrets o 

hipòtesis que cal corroborar. Ni pretenen fer una història del municipi, ni fer una anàlisi 

de l’evolució social o econòmica, ni un estudi estadístic o demogràfic d’aquell poble. 

Tampoc es tracta de catàlegs del patrimoni arquitectònic o urbanístic del municipi amb 

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

en la protecció urbanística d’un bé o element, tot i que sí que poden servir com a 

document base per a futures catalogacions.  

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

patrimonials, programar recerques o elaborar plans de protecció urbanístics, però 

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

Els béns patrimonials inclosos en el Mapa de Patrimoni cultural es classifiquen segons 

la següent tipologia: 

1.- Patrimoni immoble 1.1.- Edificis 

 1.2.- Conjunts arquitectònics 

 1.3.- Elements arquitectònics 

 1.4.- Jaciments arqueològics 

 1.5.- Obra civil 

2.- Patrimoni moble 2.1.- Elements urbans 

 2.2.- Objectes 

 2.3.- Col·leccions 

3.- Patrimoni documental 3.1.- Fons d’imatges 

 3.2.- Fons documental 

 3.3.- Fons bibliogràfic 
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4.- Patrimoni immaterial  4.1.- Manifestacions festives 

 4.2.- Tècniques artesanals 

 4.3.- Tradició oral 

 4.4- Música i dansa 

 4.5.- Costumari 

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

 5.2.- Espècimens botànics singulars 

 5.3.- Jaciments paleontològics 

 

Dins la categoria de patrimoni immoble s’inclouen tots aquells edificis considerats 

singulars pel seu valor monumental, artístic, històric, etnològic, identitari, religiós, 

industrial o simbòlic. Aquests poden ser un bé per sí sols o pertànyer a un conjunt 

arquitectònic, entenent com a tal una agrupació d’estructures complexes composades 

per diversos elements edificats. En la tipologia d’elements arquitectònics s’inclouen 

elements rellevants 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’inventarien en aquest apartat els jaciments 

arqueològics de qualsevol tipus i cronologia, així com els elements destacats d’obra 

civil, de caràcter públic o comunal. 

Els elements inventariats com a patrimoni moble són aquells que es poden traslladar 

sense perjudicar el propi element ni cap bé immoble al qual estiguin units. Dins aquest 

àmbit s’han distingit tres categories: els elements urbans, és a dir, aquells monuments 

o elements commemoratius o ornamentals instal·lats a la via pública i els objectes i les 

col·leccions que per la seva singularitat tenen un interès especial. 

Els fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics pertanyen a la categoria de 

patrimoni documental. Els primers fan referència a sèries d’imatges (fotografies, 

films, etc.) d’un fons o una col·lecció classificada segons criteris temàtics o de 

propietat. Els fons documentals són sèries de documents conservats en un arxiu, que 

pot ser de titularitat pública o privada. S’entén com a fons bibliogràfics aquelles sèries 

de llibres que formen part d’un arxiu, biblioteca o col·lecció i que tinguin un valor 

històric i, per tant, patrimonial. 

El patrimoni immaterial inclou les manifestacions festives, tècniques artesanals, 
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tradició oral, música, dansa i costumari. Dins l’apartat de manifestacions festives es 

recullen les festes populars locals que destaquen per alguna activitat singular 

específica dins la festa, formin part o no del cicle festiu anual, religiós o laic. D’aquesta 

manera, no s’inventarien les festes que se celebren habitualment a tots els municipis 

(Festa Major, Carnestoltes, etc.) però que no presenten cap particularitat que la 

diferenciï de la mateixa festivitat celebrada en una altra població. Pel que fa a les 

tècniques artesanals, s’inventarien aquelles manifestacions singulars i específiques de 

la localitat o el seu entorn, en relació als oficis, a l’artesania, a la gastronomia, etc. 

S’entén com a tradició oral 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. L’àmbit del patrimoni immaterial també contempla les 

manifestacions musicals tradicionals singulars i específiques de la localitat, tant si es 

representen actualment com si s’han perdut. Finalment, en l’apartat de costumari es 

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

pròpies del municipi, ja estiguin en ús o bé s’hagin perdut. 

El darrer àmbit de la tipologia establerta és el de patrimoni del medi natural, que 

abasta tres tipologies: zones d’interès, espècimens botànics singulars i jaciments 

paleontològics. La primera fa referència a aquells indrets amb un valor singular donat 

per les seves característiques botàniques, ecològiques, zoològiques, 

geomorfològiques o paisatgístiques, encara que hagin estat creades o alterades per 

actuacions antròpiques. Els espècimens botànics de caire singular inventariats tenen, 

sovint, més interès històric o cultural que no pas ecològic. I finalment, els jaciments 

paleontològics de qualsevol tipus i cronologia. 

3.1.1. Fitxes d’inventari  

L’eina bàsica que inclou tota la informació recollida sobre els béns patrimonials del 

municipi és una base de dades que conté una fitxa d’inventari per cada bé catalogat.  

El model de fitxa utilitzat és el dissenyat per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: Número de 

Fitxa; Codi; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Propietat; Tipologia; Ús 

Actual; Descripció; Observacions; Estat de conservació; Notes conservació; Autor; 

Any; Estil/Època; Segle; Emplaçament; UTM X; UTM Y; Altitud;; Accés; Núm. Negatiu; 

Fitxes associades; Historia; Bibliografia; Nº Inventari Generalitat; Protecció; Vincle; 

Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; fotografies, vídeos i links. 
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3·1·2. Criteris de selecció 
Com hem esmentat anteriorment, la finalitat del Mapa de Patrimoni Cultural és 

recopilar de manera exhaustiva tots aquells elements que són reconeguts com a 

rellevants o singulars d’aquella població.  

A tals efectes, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha establert 

els criteris a seguir a l’hora d’incloure o descartar elements. En base a aquests criteris, 

s’ha adoptat una pauta per a la selecció de béns patrimonials, prioritzant: 

1. Elements que disposen de protecció legal. Dins aquesta categoria s’inclouen: 

- Béns Culturals (BCIN o BCIL, segons la Generalitat o les Normes 

Subsidiàries del municipi) 

- Espais naturals protegits (PEIN, ZEPA, Xarxa Natura 2000, etc.) 

- Jaciments arqueològics (Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 

de Catalunya) 

- Edificis protegits (Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya). 

2. Elements sense protecció legal, no inclosos en altres inventaris, però que tenen 

un interès patrimonial basat en el seu valor històric, artístic, etnològic o natural. 

Per determinar aquest valor s’ha considerat la integritat i conservació de 

l’element, la seva singularitat o excepcionalitat, la complexitat tècnica o la seva 

incidència en la societat del municipi. En el cas d’elements del patrimoni 

immaterial com cançons, llegendes, costumari, etc., atès que no és fàcil 

determinar-ne l’exclusivitat local, s’han inclòs aquells casos en què l’element 

recollit s’ha considerat d’interès i singularitat general.  

3. Elements catalogats en l’Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 

de la Diputació de Barcelona (SPAL), oficina tècnica especialitzada en matèria 

de patrimoni arquitectònic, que té cura de l'assessorament i el suport tècnic i 

científic als municipis i els ens locals i de l'actuació en els seus monuments i 

centres històrics. En tractar-se de dos treballs similars, es va acordar entre els 

dos departaments de la Diputació i l’Ajuntament que en el Mapa de Patrimoni 

s’abocaria la informació de les fitxes del patrimoni immoble recollida en aquest 

inventari, adaptant-la als criteris de l’OPC.  
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3·1·3. Elements no catalogats-descartats 
En el procés de selecció de béns patrimonials a incloure en el Mapa de Patrimoni, 

s’han descartat aquells elements que no reuneixen els requisits necessaris per formar-

ne part.  

A trets generals, i tenint en compte els criteris establerts per l’OPC, s’ha decidit no fer 

fitxa dels elements patrimonials poc representatius per un d’aquests motius: 

- Els manca interès històric, artístic, simbòlic i identitari. És el cas d’alguns 

masos, que ja estan enrunats o bé tant transformats que ja no mostren els seus 

trets identitaris. 

- No se n’ha pogut confirmar l’existència. 

- No es troben situats dins el terme municipal. 

- No es té informació suficient. 

Aquests elements, que d’entrada no mereixen o no poden ser fitxats però sí citats, 

s’inclouen en l’apartat “d’elements no fitxats”, on hi ha una relació de tots aquests 

béns. 

Finalment, hi ha una sèrie d’elements que no han de ser fitxats ni aparèixer a l’apartat 

d’elements no fitxats. Es tracta dels següents casos: 

- Entitats i associacions culturals, socials o esportives 

- Biblioteques o altres equipaments culturals 

- L’escut municipal 

- Personatges il·lustres 

- Manifestacions festives que es celebren habitualment al conjunt del territori 

català i que no tenen cap tret distintiu o característic.  

3·2.  Metodologia de treball  

3·2·1. Fase prèvia de documentació  

Abans d’iniciar el treball de camp, s’ha dut a terme una recerca documental sobre el 

municipi de Jorba, centrada en el buidatge de fons bibliogràfics susceptibles de 

contenir informació rellevant dels elements patrimonials del municipi. 
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En aquest sentit, els treballs previs de documentació han consistit en la consulta i el 

buidatge dels següents catàlegs, inventaris, arxius i webs amb informació digitalitzada: 

Entitat Departament i Unitat Administrativa 

Inventari del Patrimoni Arquitectònic  IPA (Gaudí) 

Departament de Cultura.  

DG d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  

Servei del Patrimoni Arquitectònic. 

Inventari del patrimoni Arqueològic i Paleontològic 
(Cartes arqueològiques)  (CC.AA) (Arqueodada) 

Departament de Cultura.  

DG d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  

Servei d’Arqueologia i Paleontologia 

 

Inventari del Patrimoni Etnològic (IPEC) 

 

Departament de Cultura.  

DG de Cultura popular i Tradicional 

Catàleg del Patrimoni Festiu 

Departament de Cultura.  

DG de Cultura popular i Tradicional 

 

Inventari del Patrimoni Industrial (IPIC) Museu de la Ciència i Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)  

Patrimoni mundial declarat per la UNESCO a 
Catalunya 

Departament de Cultura.  

DG d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  

Registre Museus 

Departament de Cultura.  

DG d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  

Servei de Museus i P. Moble 

Cercador de Museus i col·leccions obertes al públic 

Departament de Cultura.  

DG d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  

Servei de Museus i P. Moble 

Inventari d’Espais d’Interès Geològic a Catalunya                  Departament Territori i Sostenibilitat 

Inventari d’arbres monumentals i d’interès local i 
comarcal de Catalunya  Departament de Territori i Sostenibilitat 



12 
 

Patrimoni Natural Protegit Departament de Territori i Sostenibilitat 

Camins ramaders classificats Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Memòries d’excavacions. 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia  del 
Departament de Cultura. DG d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni  

Museu d’Arqueologia de Catalunya 
Departament de Cultura. DG Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni Museu 
d’Arqueologia de Catalunya 

Entitat Departament i Unitat Administrativa 

Xarxa d’Arxius Comarcals Departament de Cultura. DG d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni  

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat 

Mapa Urbanístic de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat 

Cartografia de Catalunya 

Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya  

(ICGC). Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

Mapa de fosses comunes Guerra Civil Departament de Governació i de 
Relacions Institucionals 

Cens de Simbologia Franquista de  

Catalunya 

Departament de Governació i de 
Relacions Institucionals.  

Memorial Democràtic 

Atles del Turisme a Catalunya  

Mapa nacional dels recursos turístics intangibles 
Departament d’Empresa i Ocupació 

Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN) 

Oficina Tècnica de Cartografia i SIG 
Local.  

Diputació de Barcelona 

Base de dades d’Història local UAB-Diputació de Barcelona 

Hermes Diputació de Barcelona 

Plans d’acció municipal, per municipis Centre d’Estudis i Recursos Culturals 
(CERC). Diputació de Barcelona 

Xarxa d’Arxius Municipals 
Oficina de Patrimoni Cultural.  

Diputació de Barcelona 

Documentació patrimoni arquitectònic i catàlegs Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eeeb8984508dc53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextchannel=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eeeb8984508dc53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextchannel=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextfmt=default


13 
 

municipals (SPAL). Diputació de Barcelona 

Catàlegs de masies Serveis d’Urbanisme Diputació de 
Barcelona 

Catàlegs de camins 
Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. Diputació de 
Barcelona 

Inventari de ponts i pontons 
Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. Diputació de 
Barcelona 

Wikipedra. Inventari interactiu de barraques de pedra 
seca Observatori del paisatge de Catalunya 

EspeleoÍndex  Catàleg Espeleològic de Catalunya. 

Inventari de rellotges de sol dels Països catalans Societat catalana de Gnomònica 

Goigs Amics dels goigs 

Pobles de Catalunya  Iniciativa del Centre d'Estudis i 
Divulgació del Patrimoni (CEDIP)  

LEGENDiary Aplicació de llegendes i rondalles  sobre 
el territori Universitat de Girona 

Arxiu Gavín  
Arxiu privat, situat al monestir de les 
Avellanes (Os de Balaguer, Noguera, 
Lleida) 

Entitat Departament i Unitat Administrativa 

Bisbats de Catalunya Conferència Episcopal de Catalunya 
(Església Catòlica catalana) 

Recerques genealògiques (SCGHSVN) 
Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i 
Nobiliària 

Centre de Documentació del CEC Centre Excursionista de Catalunya 

DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB Universitat Autònoma de Barcelona 

RecerCAT Dipòsit de la Recerca de Catalunya Universitats 

Tesis doctorals en xarxa Universitats 

MDC  Memòria Digital de Catalunya Diversos 

Racó. Revistes catalanes amb accés obert Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya 

ARCA Arxiu de revistes catalanes antigues Biblioteca de Catalunya 

PADICAT Patrimoni Digital de Catalunya Biblioteca de Catalunya 
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Catàleg Col·lectiu del patrimoni Bibliogràfic de 
Catalunya Biblioteca de Catalunya 

Cens de Biblioteques i altres Institucions de Catalunya 
amb Fons patrimonials Biblioteca de Catalunya 

Catàlegs de la Biblioteca de Catalunya Biblioteca de Catalunya 

Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura. TERMCAT 

Diccionari visual de la construcció 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

Generalitat de Catalunya 

 

Pel que fa a la bibliografia, s’han consultat obres de caràcter general, com la 

Catalunya Romànica o molt particulars vinculades a la singularitat de cada fitxa, com 

poden ser memòries arqueològiques. També s’ha consultat bibliografia més concreta, 

dins la qual cal incloure la publicació Historia de les comarques d’Anoia. Volum I. 

Editada per edicions selectes Parcir de Manresa, i escrita per Lluis Casassa, Jordi 

Enrich, Josep Riba, Miquel Termens i Josep M. Torras. També ha estat d’inestimable 

ajuda l’obra del Mossèn Pere Castro i Borros, Dates i dades històriques de Jorba. 

Jorba: Ajuntament de Jorba.  

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

documentals va permetre elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual va 

ser 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. 

3·2·2. Treball de camp 

Aquesta tasca és indispensable per tal que la recollida de dades i descripció dels béns 

patrimonials sigui el més exhaustiva i acurada possible. A tals efectes, és 

indispensable la visita de cadascun dels elements catalogats: edificis, fonts, jaciments 

arqueològics, objectes, espècimens d’interès, etc. 

La visita in situ ha permès, en primer lloc, situar geogràficament els elements amb 

precisió exacta, utilitzant sistema geodèsic de referència tridimensional ETRS89. En el 

cas del patrimoni immaterial s’han posat coordenades quan el bé inventariat discorre 

en un lloc concret o característic. El cas de la tradició oral i peces musicals no s’han 

pogut ubicar en coordenades concretes, ja que afecten a tot el municipi. En el cas 

d’elements immobles amplis, tipus camins, boscos, jaciments arqueològics, barris o 
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conjunts veïnals s’han posat les coordenades d’un punt intermedi o bé del inici o final 

del recorregut.  

La inspecció presencial del lloc és bàsica a l’hora d’elaborar una descripció acurada de 

cada element, així com també per contrastar la informació extreta en la fase prèvia de 

documentació, ja que en molts casos els béns descrits en altres inventaris han sofert 

modificacions i canvis considerables, com en els casos de masies reformades o 

jaciments arqueològics destruïts. 

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 generals de la zona o bé procedents d’algun arxiu o 

cedides per l’Ajuntament o entitat. La qualitat de les imatges, sovint ha estat 

determinada per condicionants físics irreversibles com la presència d’elements aliens a 

l’arquitectura, la dificultat d’accés i la manca de visibilitat o perspectiva.  

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 o ens han acompanyat a visitar 

alguns dels elements. En els casos de masos particulars, s’ha fet la descripció exterior 

de l’immoble, sense entrar-hi a dins. 

3·2·3. Treball de gabinet 

La fase final del treball ha consistit en redactar la present Memòria, recopilant totes les 

dades obtingudes i elaborant les pertinents valoracions. Amb la informació obtinguda 

de la recerca documental i del treball de camp, tant gràfica com escrita i/o oral, s’han 

redactat les corresponents fitxes de cada element i s’ha fet una anàlisi i un diagnòstic 

concrets sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del patrimoni cultural 

de Jorba. 

 

 

4. Context geogràfic i històric 

4·1. El medi físic 

El municipi de Jorba es troba al sector occidental de la Conca d’Òdena, al centre de la 

comarca de l’Anoia. El terme ocupa essencialment el lloc de pas històric cap a la 
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Conca des de Lleida, però també forma part dels llocs de pas naturals cap a la vall del 

Llobregós i la Conca de Barberà.  

 

Situació del municipi de Jorba (en groc) en relació a la comarca de l’Anoia i la província de Barcelona. 

4·1·1. Geomorfologia 

Tractarem aquest apartat amb especial atenció, considerant tant les especificitats 

locals com les del seu entorn, degut a la incidència que té sobre molts dels béns del 

mapa de patrimoni: el procés de formació geològic ha configurat el relleu del municipi i 

hi ha condicionat tant la disponibilitat de recursos per a les diverses comunitats 

humanes que s’hi ha instal·lat al llarg del temps com els camins naturals fonamentals 

per a un territori que depassa el del municipi.  

La comarca de l’Anoia està subdividida en tres sectors diferenciats: l’altiplà segarrenc 

(nord-oest), la Conca d’Òdena (centre) i es sector abocat vers el Penedès (sud-est). 

Estructuralment, les dues primeres pertanyen a la Depressió Central Catalana  i 

darrera al Sistema Mediterrani.  
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La Depressió Central Catalana està formada essencialment per materials terciaris i 

quaternaris que foren dipositats al mar que ocupava la zona compresa entre els 

Pirineus i l’antic Massís Catalanobalear.  

Laltiplà de la Segarra està format per terrenys sedimentaris, d’origen salobre o 

lacustre, poc consolidats i fàcilment erosionables, dipositats durant l’oligocè inferior: 

calcàries i margues que en certs llocs presenten intercalacions de lignits, rics en urani, 

que contenen fauna sannoisiana, amb Ancodus aymardi i Striatell mystia.  

A la Conca d’Òdena, els dipòsits d’origen marí consisteixen en capes eocèniques de 

sediments marins (calcàries nummulítiques, margues, etc.) i per capes oligocèniques 

rogenques d’origen lacustre (conglomerats, gresos, argiles, etc.), i en alguns punts, 

sobretot a la zona central de la Depressió, importants dipòsits de sals i guixos entre els 

sediments eocènics i els oligocènics.  

D’aquest origen geològic, que dona materials tous fàcilment erosionables, se’n deriva 

una topografia definida per l’alternança de serres valls excavades per rius. 

L’altitud d’aquestes serres, sempre moderada, té els seus punts més destacats al turó 

de Boixadors (863 m) i  la serra de Queralt (854 m) als sectors nord i oest; essent, 

però, el cim de Sant Jeroni (1231 m), al massís de Montserrat, el més elevat de la 

comarca. 

En el cas específic de Jorba, hi ha la següent gradació de materials seguint un ordre 

d’oest a est:  

Margues grises, gresos i guixos de l’eocè-oligocè; alternances de gresos i lutites 

vermelles amb intercalacions de conglomerats del priabonià i l’oligocè inferior;  

margues i calcàries amb intercalacions de gresos, formació Molassa de Solsona, de 

l’eocè-oligocè i margues i gresos del priabonià inferior. Per tant, la formació dels sòls 

que formen el terme són coetànies (període que va de fa 40 a 25 milions d’anys), i 

amb la única diferència d’haver-se acumulat al sector est els materials més tous. 

En conseqüència, el sector més muntanyós del terme és la meitat occidental: el Serrat 

de Gardell proporciona la cota més alta del municipi: 686 m. Seguidament trobem el 

Montpaó, amb 604 m. La davallada de pendents es produeix en dues direccions: cap a 

llevant, cercant la conca d’Òdena, i vers el fons de la vall del riu Anoia. És lògic, doncs, 

que la cota més baixa del terme siguin els 314 m dels voltants del Molí Blanc.  
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Mapa geològic del terme de Jorba. Basa: mapa geològic ICGC. 

 

4·1·2. Hidrografia 

La tendència general de les elevacions que hem descrit condicionen inequívocament 

el curs de les aigües que solquen el municipi de Jorba. Tota la xarxa hidrogràfica 

pertany a la conca del riu Llobregat.  

El riu Anoia va recollint des de la seva entrada al terme diversos cursos estacionals de 

curt recorregut (la Rasa de Cal Segura, els torrents de Cubelles i les Muntades...), 

però també hi acaben tributant altres de més llargada: els principals són la Riera de 

Clariana i la Riera de Rubió.   

4·1·3. Clima 

Jorba té un clima mediterrani d’interior. Les pluges hi són escasses, amb els registres 

més alts a la primavera i a la tardor (47 mm al setembre) i els mínims a l’estiu (15 mm 

al juliol), amb períodes de sequera que poden durar alguns mesos. En total, 

s’assoleixen xifres anuals de 338 mm. 

L’oscil·lació tèrmica és notable: la mínima i la màxima de mitjana són 0 i 11º C al gener 

al gener i 17 i 25º C a l’agost,  
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4·1·4. Vegetació 

La climatologia condiciona clarament la vegetació, essent predominants els boscos de 

pi blanc i sotabosc arbustiu, però amb vegetació de ribera als cursos fluvials. En 

aquest aspecte, el substrat geològic, amb presència de guixos, ha originat 

ecosistemes diferenciats a la riera de Clariana (PEIN) i el Gorg Salat (a l’inventari de 

zones humides). 

Aquests entorns menys alterats per la mà de l’home es troben especialment a les 

zones més abruptes i els fons de valls, mentre que a les planes hi predominen els 

camps de conreu.  

Ortoimatge del terme de Jorba, on s’aprecien les zones abruptes i de ribera arbrades i les 
planes dedicades a l’agricultura. Basa: ortoimatge 1:5000 ICGC 

4·2. El poblament 

4·2·1. Població i estructura econòmica 

Segons les dades del padró municipal publicades a idescat.cat, Jorba tenia 833 

habitants l’any 2020, amb un lleuger predomini (el 51,5%) de població masculina. Per 

edats, el gruix de la població està comprés entre els 40 i els 60 anys.  
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Piràmide demogràfica de Jorba (dades de 2020). Font: Idescat. 

En la primera dècada del segle XXI, la població de Jorba va experimentar un 

creixement notable (grosso modo, va passar de l’entorn dels 600 habitants a depassar 

els 800. El creixement en aquest període és essencialment degut a un saldo migratori 

positiu respecte a la resta de Catalunya, en el que probablement hi va tenir un pes 

important el transvasament de població des d’altres municipis de la conca d’Òdena. 

 

Saldos migratoris de Jorba (1998-2019). Font: Idescat.  

Pel que fa a l’ocupació, predominen els llocs de treball relacionats amb el sector 

serveis, seguits a distància per la indústria, la construcció i l’agricultura. Hi ha un clar 

predomini de l’activitat realitzada des del règim general de la S.S., si bé el règim 

d’autònoms és l’únic present en determinats sector. La taxa d’atur és reduïda. 

No obstant cal tenir en compte el possible impacte sobre l’economia a curt-mig termini 

de la crisi generada per la COVID-19. 
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 setembre de 2020 Mitjana 2020 

 
Règim general 

de la SS 
Règim especial de 

treballadors autònoms Aturats 

Agricultura 0 6 1,1 
Indústria 41 7 5,9 
Construcció 0 8 2 
Serveis 125 55 30,2 
Total 166 76 44 
 

Distribució per sectors de la població activa.  

4·2·2. Ocupació del territori 

El municipi té una extensió de 30,90 km2. Tenint en compte les dades de població 

abans exposades, n’obtenim una densitat de població de 27 habitants/km2. Bona part 

de la població es concentra als nuclis urbans de Jorba i Sant Genís, però també hi ha 

agrupacions notables als veïnats de Traver i els antics hostals del Ganxo i de Castellví.  

També es manté l’hàbitat en diversos masos del municipi; d’altres, han adquirit una 

funcionalitat de segona residència. Molts dels que resten deshabitats continuen 

centrant les tasques d’explotació agropecuària de les seves finques. 

4·2·3. Jorba i el seu entorn 

El seu emplaçament en un lloc de pas natural, com ja hem avançat, es correspon 

també amb un paper de node de comunicacions entre poblacions. Els municipis que 

envolten Jorba són (començant pel nord-oest i seguint en el sentit de les agulles del 

rellotge) Veciana, Copons, Rubió, Òdena, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Sant 

Martí de Tous i Argençola. 

El principal eix viari és l’autovia A-2, que travessa el terme d’oest a est seguint en part 

el curs del riu Anoia. Té dues sortides al municipi: la 545 (Jorba-Ponts-Andorra) i la 

549 (Igualada-Jorba-Sant Genís-Santa Margarida de Montbui). En paral·lel a l’A2, el 

traçat de l’antiga N-IIa enllaça els nuclis de població del fons de vall. 

La carretera C-1412a connecta Jorba amb les poblacions de l’Alta Segarra en 

projecció vers la vall del Llobregós. La C-241c, tot i que de pas molt tangencial pel 

municipi, connecta Jorba amb Sant Martí de Tous i la Conca de Barberà. 

Fora de les carreteres descrites, el terme compta amb una extensa xarxa de camins 

locals, generalment ben pavimentats i amb una amplada, traçat i nivell de manteniment 

que els fa perfectament transitables amb vehicles turisme.  
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La proximitat amb la ciutat d’Igualada facilita als jorbencs fer ús dels serveis de la 

capital de la comarca. Això es trasllada també a l’àmbit dels mitjans de transport 

públics, on la proximitat amb Igualada posa a l’abast connexions amb FGC i diverses 

línies regulars d’autobusos. Al municipi de Jorba (als nuclis de Jorba i Sant Genís) hi té 

parada la línia Calaf-Igualada operada per Monbus. 

 

Mapa del terme de Jorba, amb ubicació dels nuclis principals, eixos viaris i  dels principals masos. Basa: mapa 
topogràfic 1:25000 ICGC. 

4·3. Origen i símbols de Jorba 

4·3·1. Síntesi històrica 

L’actual terme de Jorba, com ja hem posat de manifest, es troba en una zona de pas 

entre territoris i apta per al desenvolupament de l’agricultura. Això és una arma de 

doble tall: de la mateixa manera que ha estat favorable per a la implantació de 

societats del passat, la pressió exercida al llarg del temps per la construcció 

d’infraestructures, serveis i habitatges i per l’agricultura extensiva també en pot haver 

afectat la conservació. 

Els indicis més antics d’ocupació humana de l’actual terme de Jorba són al jaciment 

del Camp del Rector, on una intervenció arqueològica va posar al descobert restes 
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d’un assentament del neolític final-calcolític (entre el 2500 i el 1800 aC). Per a 

aquestes comunitats sedentàries dedicades a l’agricultura i la ramaderia, aquest 

emplaçament proper a la riera de Clariana els era molt propici per instal·lar-hi cabanes 

i explotar el medi, alhora que el camí natural els permetria un intercanvi de productes 

amb altres comunitats. L’intercanvi de productes (a més de tècniques i idees) va 

resultar clau en el gran canvi viscut en aquell període: la introducció de la metal·lúrgia 

del coure. 

El següent període (immediat en el temps) representat al terme de Jorba correspon a 

l’edat del bronze. De les seves fases antiga i mitja (1800-1200 aC) en tenim una 

nodrida representació ubicada a la franja sud del terme, amb els jaciments Prop del 

Castell de Can Joveró, Camí dels dipòsits d’aigua de la Maiola, Termes i, 

possiblement, també el taller de sílex de Cal Joveró. Ens parlen d’un territori explotat 

agrícolament, en aquest cas en un terreny més abrupte. 

L’increment demogràfic al llarg de l’edat dels metalls, sustentat en la millora 

tecnològica però també per l’intercanvi a través de rutes cada cop més extenses 

connectades amb les cultures mediterrànies, té la seva culminació en l’edat del ferro, 

amb la cultura ibèrica. No es coneixen a Jorba restes dels períodes ibèric antic i ple 

(potser en formaria part el jaciment del Puig de la Guàrdia), sinó que tan sols tenim 

jaciments del període ibèric final (segles II-I aC). És a dir, que es tracta 

d’assentaments agrícoles on la cultura material és de tradició ibèrica, el substrat ètnic 

és ibèric però el context econòmic en el qual es troba la seva producció és ja sota els 

designis de Roma. Pertanyen a aquest context els dos jaciments de la Joncosa i el del 

Cementiri de Jorba.  

A l’etapa subsegüent, l’alt imperi romà, la població ja estava plenament aculturada 

(assumpció de la llengua i costums dels colonitzadors), malgrat que el substrat ètnic 

no devia canviar substancialment. El territori ja estava vertebrat per una xarxa de 

ciutats plenament romanes unides per vies. En el cas de Jorba, la ciutat de referència 

era el Municipium Segarrensis (l’actual els Prats de Rei). La via principal era la que, 

venint de la costa, passava per Ad Fines (Martorell) remuntant el Llobregat i l’Anoia per 

anar a cercar la línia Municipium Segarrensis (els Prats de Rei) – Iesso (Guissona). 

Trobem restes d’aquesta època als jaciments del Cementiri de Jorba, Sant Genís II i 

Sant Genís III. 

El pas a través de l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana pel municipi de Jorba ens és 

desconegut. La desintegració de l’imperi romà va suposar una tendència generalitzada 
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a la pèrdua de població als antics nuclis urbans per assentar-se en petits grups 

vinculats amb explotacions agràries. 

El que sí tenim ben testimoniat és el procés de conquesta del territori per part dels 

comtats cristians. L’embat liderat per Guifré el Pilós per tal d’unir els seus territoris del 

Bages i el Solsonès van suposar un avanç de la frontera fins la vall de l’Anoia. En cap 

cas, però, el territori es pot considerar sota un control absolut per part del comtat 

d’Osona-Manresa (on va quedar nominalment adscrit), ja que els colons que s’hi 

assentaren encara van haver d’afrontar atacs sarraïns fins finals del segle X i inicis de 

l’XI. El primer esment documental al castell de Jorba data del 978, en el qual és citat 

com a límit amb els termes de Montbui i de Tous. No sabem si el castell té el seu 

origen en la línia defensiva projectada en primera instància o bé respon a una 

refortificació requerida pels atacs del segle X. En qualsevol cas, la tria del lloc és 

clarament estratègica: malgrat que l’emplaçament no proporciona una gran superfície 

constructiva, constitueix un punt clau de control de l’accés als territoris comtals des del 

sud de la Segarra i la conca d’Òdena.  

 

La posició avantatjosa del castell de Jorba anava en detriment de la visibilitat. Per 

aquest motiu, el castell comptava amb dues torres de guaita en posicions més 

favorables: el Puig de la Guàrdia i el castellot de Joveró.  

La presència del castell va afavorir el creixement d’una població al seu redós, cercant-

ne la protecció. Possiblement, els primers habitatges es trobaven al vessant del turó 

on hi ha el castell. 

A més de fixar la població entorn dels castells, una altra estratègia seguida arreu del 

territori català fou la fundació d’esglésies: l’any 1012 tenim documentat el topònim 

“Sanla” (que després derivaria a la Sala) com a assentament rural associat al seu 

temple. En aquest cas el nucli derivà en un mas (l’actual Can Cansalada), però al 

segle XII tenim un exemple similar que sí va donar lloc a tot un nucli de població: Sant 

Genís. 

Passats els primers segles de colonització d’una terra encara de frontera i exposada 

als riscos que això comporta, al segle XII el terme de Jorba es reforça 

institucionalment. Al segle XII n’era senyor Guerau de Jorba. La seva implicació en la 

conquesta de Tortosa i de Lleida li va proporcionar possessions i la confiança del 

comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, que el tingué com a conseller a la seva cort 

(i hi seguí sent amb el seu fill, Alfons). El comte també el nomenà baró. La mort 

prematura del fill de Guerau, Guillem, va fer recaure la seva herència en la seva néta, 

Gueraua. El casament de Gueraua amb Guillem de Cardona va fer que des de llavors 
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la tinença del castell de Jorba passés per les mans de diverses famílies en l’òrbita dels 

Cardona, com els Castellolí (segle XIV) o els Rajadell (segle XV). 

 

A la baixa edat mitjana es perd la noció del perill de la frontera. Això té una primera 

implicació urbanística, i és que els nuclis ocupen les parts planes. En el Cas de Jorba, 

depassant el vessant del turó del castell per assentar-se al pla, arran del Camí Ral, 

donant origen al carrer Major. Així mateix, és l’època en la que floreix el model 

d’assentaments rurals, els masos. El jaciment excavat arran de la capella de Sant Julià 

Alzinetes ens en dona un exemple molt primerenc, dels segles XII-XIV. Al llarg de 

l’època moderna, alguns d’aquests masos van adquirir un volum (tant constructiu com 

de possessions) notable, com el ja esmentat Can Cansalada, el Mas Jordà, Can 

Joveró, Can Blasi o la Llordella.  

En l’era moderna i contemporània el camp va adquirir el seu màxim dinamisme, amb 

una agricultura que depassava la plana (com posen de manifest la profusió de bancals 

a les zones abruptes i de cabanes de pedra seca), l’aprofitament de la força motriu 

dels rius amb molins (com el Molí Blanc o el de la Sala) i la producció de calç en forns 

(com els del Molí blanc i el de la Sala). Els nuclis també acullen grans edificis i noves 

infraestructures, com el pont del comte d’Aranda (segle XVIII) per salvar la riera de 

Rubió. 

La població de Jorba va mantenir un creixement lent però sostingut en aquests segles: 

dels 226 habitants el 1717 fins els 785 de 1900. El primer gran sotrac als registres el 

produeix a l’entorn de la guerra civil espanyola: dels 775 habitants de 1930 es passà 

als 635 de 1940. La davallada (en la que hi conflueixen diversos factors, com l’èxode 

rural) es va mantenir fins l’any 1981, a partir del qual la població no ha deixat 

d’ascendir. 

4·3·2. Toponímia 

El topònim de Jorba respon al nom històric del terme medieval, amb escasses 

variacions en la grafia (I en comptes de J a la documentació més antiga).  

El gentilici és jorbenc/a. 
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4·3·3 Escut i bandera 

L’escut va ser aprovat el 14/12/1995 i 

publicat al DOGC el 10/01/1996 (núm. 

2152) amb la següent descripció: 

Escut  caironat  quarterat  en  sautor: 1r i 4t 

de gules, un cometa  d'argent;  2n  i  3r 

d'atzur, un castell d'or obert. Per timbre una 

corona de baró. 

Per tant, s’hi recullen diversos elements de 

la història de la població: la corona baronial 

procedent de l’estatus del senyoriu de 

Jorba des del segle XII, el castell local i el 

cometa que deriva de les armes dels Rajadell, senyors des del segle XV.  

La bandera fou aprovada el 02/03/2001 i publicada al DOGC el 14/03/2001 (núm. 

3347) amb les següents característiques (coherents amb la simbologia de l’escut): 

Bandera apaïsada, de proporcions 

dos d'alt per tres de llarg, quarterada 

en creu, amb el cometa blanc de 

l'escut d'altura 5/12 de la del drap i 

amplada 2/9 de la seva llargària, 

centrat en els quarters primer i quart, 

vermells; i amb el castell obert groc 

del mateix escut, de les mateixes 

altura i amplada que el cometa, 

centrat en els quarters segon i tercer, de color blau clar. 

 

4·4. Estat legal de protecció dels béns culturals 

La Llei 9/1993, del Patrimoni cultural català, estableix els diferents nivells de protecció 

assignables als béns culturals. Aquells que gaudeixen de la màxima protecció són 
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denominats béns cultural d’interès nacional (d’ara endavant BCIN). En el cas de Jorba, 

n’hi ha un: 

- Castell de Jorba, amb el número de registre R.I.-51-5506 o 955-MH.  

La seva declaració és fruit de la disposició addicional primera de la Llei 9/1993, que 

acceptava com a BCIN els béns considerats BIC (bien de interés cultural) de la Llei 

16/1985. Al seu torn, la llei del 1985 estipulava en la seva disposició addicional primera 

que consideraria BIC tots els béns declarats amb anterioritat com a històrico-artístics o 

inclosos a l’Inventari del patrimoni arqueològic i artístic d’Espanya. Per tant, la norma 

que rau en la declaració del castell és el decret de 22/04/1949 de Protecció dels 

castells espanyols (BOE 5/05/1949). 

El problema habitual de la protecció legal dels castells és que, tractant-se d’una 

declaració genèrica, no hi ha un expedient específic que aprovi i publiqui els límits als 

quals és aplicable la protecció. De manera funcional (tot i que sense efecte legal real), 

s’acostuma a identificar el límit del BCIN amb el límit definit per al bé a l’Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya de la Direcció General de Patrimoni. 

El següent nivell de protecció que fixa la llei 9/1993 és el de bé cultural d’interès local 

(BCIL), reservat a aquells béns immobles que no reuneixen els valors propis del BCIN. 

En l’actualitat, Jorba no ha declarat cal BCIL pel procediment detallat per la llei 9/1993 

(que, essent un municipi de menys de 5000 habitants, ha de ser aprovat pel Ple del 

Consell Comarcal). No obstant, ens consta que s’estan fent les passes corresponents 

per declarar BCIL l’ermita de la Mare de Déu de la Sala. 

Més enllà de la legislació estrictament patrimonial, la legislació urbanística disposa 

d’instruments per a la protecció de béns. La Llei d’urbanisme (text refós amb les 

modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), en el seu article 71.1 indica que “Per 

aconseguir l'efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, 

edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les administracions competents han 

d'incloure en un catàleg els béns que calgui protegir. Els catàlegs, juntament amb les 

normes específiques, i d'acord amb les categories establertes per la legislació sectorial 

aplicable, són part integrant de la documentació imperativa del pla urbanístic 

corresponent.”. 

L’article 75 del Decret 305/2006, del reglament d’urbanisme, concreta sobre el catàleg 

de béns protegits que: “75.1 El catàleg de béns protegits del pla d’ordenació 
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urbanística municipal determina els béns immobles, singulars o de conjunt, que són 

objecte de protecció per raó de llurs valors arquitectònics, arqueològics, geològics o, 

en general, culturals, d’acord amb el què estableix l’article 95 d’aquest Reglament. 

75.2 Si el pla d’ordenació urbanística municipal preveu expressament la formulació 

d’un pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic o cultural, el 

catàleg es pot limitar a enumerar i identificar els béns immobles que són objecte de 

protecció, sens perjudici de l’ampliació del catàleg que es pugui produir amb motiu de 

la formulació i aprovació de l’indicat pla especial..”. 

En el cas del POUM de Jorba (aprovat definitivament per la Direcció General 

d’Ordenació del Territori i Urbanisme el 6 de març de 2015), s’hi inclou un “Catàleg de 

béns a protegir”, amb un llistat i fitxes descriptives que inclouen els següents béns 

arquitectònics i arqueològics: 

A1 Castell de Jorba 
A2 Capella de Sant Sebastià i Sant Roc 
A3 Església de Sant Pere de Jorba 
A4 Creu de terme 
A5 Ermita de la Mare de Déu de la Sala 
A6 Creu commemorativa 
A7 Capella de Sant Julià de les Alzinetes 
A8 Castellot del Joveró 
A9 Mas Jordà 
A10 Capella de Sant Narcís 
A11 Capella de Sant Genís 
A12 Capella de Sant Salvador 
A13 Pont del Comte d'Aranda 
A14 Molí Blanc 
A15 Molí de la Joncosa 
A16 Molí del Permanyer 
A17 Molí de la Sala 
A18 Safareig 
A19 Casa amb túnel (C/ Major, 33) 
A20 L'Hostal 
    

AA1 Jaciment 
AA2 Cal Joveró 
AA3 Sant Julià de les Alzinetes 
AA4 Sant Genís II 
AA5 Termes 
AA6 Sant Genís III 
AA7 La Joncosa 
AA8 Jaciment 
AA9  Pont vell de Jorba 
AA10 Camp del Rector 
AA11 Cementiri de Jorba 
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AA12 La Joncosa 
AA13 Sant Genís IV 
AA14 Jaciment 
AA15 Puig de la Guàrdia 
Globalment, és un document complet, tot i que per garantir-ne l’efectivitat caldria tenir 

en consideració els següents aspectes: 

- Hi ha una duplicitat entre les fitxes A13 i AA9, ja que es tracta del mateix element.  

- En el cas dels béns arqueològics, n’hi ha tres que consten com a “jaciment”, que 

corresponen a les següents denominacions recollides a l’Inventari del Patrimoni 

Arqueològic: AA1 és “Prop del Castell de Can Joveró”, AA8 és “Camí dels dipòsits 

d'aigua de la Maiola” i AA14 és “PK 750 (N-II, Santa Maria del Camí-Igualada)”. 

- Hi manquen alguns béns recollits a l’ Inventari del patrimoni arquitectònic de la 

Direcció General de Patrimoni Cultural:  

- Hostal del Ganxo 

- Antiga fàbrica de vidre del Mas Jordà 

- Rectoria de Jorba 

- Cementiri de Jorba 

- Forn de calç de la Sala 

- Teuleria del Coll d’Estelles 

- Forn de calç del Molí Blanc 

 

En l’àmbit del patrimoni natural, al municipi de Jorba hi ha part del PEIN Riera de 

Clariana i part del Gorg Salat, inclòs a l’Inventari de zones humides de Catalunya. 

Quant al patrimoni moble o immaterial, no hi ha cap bé cultural de Jorba catalogat. 

4·5. Equipaments patrimonials  

Jorba només compta amb l’arxiu municipal com a equipament patrimonial, ja que s’hi 

conserven els fons documentals generats per les diferents administracions municipals.  
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5. Diagnosi 

En total, s’han fitxat 153 elements del patrimoni cultural i natural del municipi de Jorba. 

En la següent taula es poden observar les dades absolutes i els percentatges tant per 

àmbits com per tipologies:   

ÀMBIT 
TIPOLOGIA Nº ELEMENTS % (Dins àmbit) 

% (del 
total) 

PATRIMONI 
IMMOBLE 

1.1 Edificis 80 70,18 52,29 
1.2 Conjunts arquitectònics 4 3,51 2,61 
1.3 Elements arquitectònics 11 9,65 7,19 
1.4 Jaciments arqueològics 13 11,40 8,50 
1.5 Obra Civil 6 5,26 3,92 

  TOTAL PATRIMONI IMMOBLE 114 100 74,51 

PATRIMONI 
MOBLE 

2.1 Elements urbans 7 41,18 4,58 
2.2 Objectes 10 58,82 6,54 
2.3 Col·leccions 0 0,00 0,00 

  TOTAL PATRIMONI MOBLE 17 100 11,11 

PATRIMONI 
DOCUMENTAL 

3.1 Fonts d'Imatges 0 0,00 0,00 
3.2 Fonts documentals 2 100,00 1,31 
3.3 Fonts bibliogràfics 0 0,00 0,00 

  TOTAL PATRIMONI DOCUMENTAL 2 100 1,31 

PATRIMONI 
IMMATERIAL 

4.1 Manifestacions festives 2 13,33 1,31 
4.2 Tècniques artesanals 0 0,00 0,00 
4.3 Tradició oral 1 6,67 0,65 
4.4 Musica i dansa 11 73,33 7,19 
4.5 Costumari 1 6,67 0,65 

  TOTAL PATRIMONI IMMATERIAL 15 100,00 9,80 
PATRIMONI  

NATURAL 
5.1 Zones d'interès 5 100,00 3,27 
5.2 Espècimens botànics 0 0,00 0,00 

  TOTAL PATRIMONI NATURAL 5 100 3,27 
  TOTAL ELEMENTS FITXATS 153     
 

En destaquen de manera significativa, per la quantitat de fitxes, els elements 

corresponents a l’àmbit del patrimoni immoble, i dintre d’ells, els edificis. És interessant 

remarcar que la segona tipologia més nombrosa dins aquest grup, a molta distància, 

són els jaciments arqueològics i els elements arquitectònics, aquestes últims degut a la 

presència de creus, rellotges de sol i escuts heràldics.  
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Les següents tipologies, quasi amb el mateix percentatge, són el patrimoni moble i 

l’immaterial.  És possible que bona part d’aquests elements siguin desconeguts per la 

població, però són importants per entendre la singularitat patrimonial del municipi i 

estan estretament associats a la seva evolució històrica i cultural. 

En resum dels 153 elements inventariats, 113 corresponen a elements vinculats al 

patrimoni immoble, 17 al patrimoni moble i 15 al patrimoni immaterial. En alguns casos 

aquests elements estan relacionats entre si, posant en relleu els elements patrimonials 

potencials del municipi.  

 

Abans d’aprofundir en la diversa tipologia farem un cop d’ull als usos actuals de tots 

Distribució dels elements per usos 

Sense ús 
38% 

Residencial 
18% 

Altres 
1% 

Productiu 
7% 

Cultural 
2% 

Social 
5% 

Lúdic/ cultural 
7% 

Religiós 
7% 

Ornamental 
7% 

Símbòlic 
2% 

Científic/cultural 
3% 

Administratiu 
1% 

Estructural 
2% 

Distribució dels elements fitxats per tipologia. 

75% 

11% 

1% 
10% 

3% 

Percentatges per àmbits 

Patrimoni Immoble

Patrimoni moble

Patrimoni documental

Patrimoni immaterial

Patrimoni natural
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els elements fitxats en base als resultats del gràfic inferior 

 

La primera dada que s’obté, és prou significativa, i indica que l’elevat nombre elements 

sense ús, que representen un 38% del total. Aquests van seguits dels edificis 

residencials, i ja en menor mesura i amb percentatges força homogenis trobem 

elements de caràcter productiu, religiós, cultural, lúdic, ornamental o simbòlic. Val a dir 

que en la classificació de la gràfica, hi ha alguns elements  que tenen més d’un us, per 

exemple residencial-productiu, lúdic-cultural o religiosos-culturals. Si agrupem tot 

aquells que d’una manera o altre tenen entre els seus usos el cultural, n’hi ha 17, 

esdevenint el tercer grup més representatiu de la mostra. Elements com la Creu de la 

Sala, Els gegants de Sant Genis, L’església de la Sala o les Festes Majors en serien 

un exemple. 

També volem observar l’estat de conservació del conjunt, detall que es pot veure al 

gràfic inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En línies generals el patrimoni cultural de Jorba que es troba en bon estat és la 

majoria, amb un 55% del total de la mostra. Tot i així el elements en estat regular, i 

que per tant estan exposats a una desgracio representa un 35% de la mostra, una xifra 

a tenir en compte. El 10% restant són elements en mal estat de conservació, el que vol 

dir que la seva recuperació és molt difícil o s’han perdut completament. 

Distribució dels elements per estat de conservació 

55% 35% 

10% 

Bo Regular Dolent
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5·1. Patrimoni immoble 

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

catàleg d’elements protegits del POUM. També s’han consultat els corresponents 

arxius i inventaris citats en l’apartat de metodologia, especialment l’Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Direcció General 

d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. 

En aquesta recerca han estat de gran utilitat el Catàleg d’edificacions en sòl no 

urbanitzable, així com el volum corresponent a l’Anoia de Història de les Comarques 

de Catalunya i les Dades Històriques de Jorba, del Mossèn Pere Castro. Aquestes 

publicacions ens ha permès ampliar el nombre d’elements a fitxar, així com també 

localitzar-ne de nous i dotar de contingut alguns dels elements més enllà de l’estricta 

descripció tipològica. 

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

descartant elements segons les característiques de cadascun. 

Com hem dit anteriorment, en el cas del municipi de Jorba el patrimoni immoble 

representa la gran majoria dels elements fitxats, en concret un 73.86 %. Per tant, 

creiem que cal fer una anàlisi més detallada per aprofundir en els elements més 

destacats, alhora que ens permeti arribar a conclusions més àmplies sobre el 

patrimoni immoble del municipi. 

Per presentar i analitzar els resultats de la recerca, dins l’àmbit del patrimoni immoble 

hem 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.  
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  Obra civil. Obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal.  

Percentualment, destaca clarament la tipologia d’edificis, amb un 52,29 %, seguida a 

molta distància pels jaciments arqueològics amb un 8.50 % de la mostra, i els 

elements arquitectònics amb un 6.54 % .Finalment, i amb menor representació, trobem 

la obra civil i els conjunts arquitectònics amb un 3.92 % i un 2.61 % respectivament.  

A continuació exposarem de manera general, les característiques principals de cada 

tipologia, tot i que en el cas del municipi que ens ocupa i per raons obvies, 

aprofundirem en els edificis. En qualsevol cas, no podem ometre els conjunts 

arquitectònics, que tot i nomes tenir 4 elements, El nucli antic de Jorba, l’avinguda 

Canaletes, el nucli de Sant Genís i  el carrer Major de sant Genís, són bàsics per 

conèixer la distribució, creixement i nuclis de població del terme municipal, així com 

també la seva evolució històrica.  

A partir d’aquí i un cop entesa la idiosincràsia del municipi aprofundirem en les 

característiques dels diferents edificis fitxats. 

5·1·1. Nuclis de població i conjunts arquitectònics 

Jorba és un terme municipal extens, amb un medi físic i una orografia que el 

condiciona. La població es concentra principalment a l’actual nucli urbà, a redós del 

castell i al nucli de Sant Genís. Tanmateix també hi ha agrupacions notables als 

veïnats de Traver i altres indrets del terme. 

La presència del castell va afavorir el creixement d’una població al seu redós, generant 

l’actual nucli antic (Fitxa 6).  El carrer principal que el vertebra és el C/ Major, i una 

mica més al nord el C/del Castell. Hi trobem principalment cases de planta baixa i pis, 

moltes amb llindes dels segles XVIII i XIX, clar reflex del creixement del municipi en 

aquesta centúria. Hi ha algunes edificacions destacables con Can Rovira de la Volta 

(Fitxa 7), Can Mata (Fitxa 38) o el nº 38 del Carrer Major (Fitxa 8). 

A l’esquerra, vista del nucli antic de Jorba, des del castell. A la dreta, detall de l’avinguda 
canaletes. 
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Al nucli antic també hi trobem l’església de Sant Pere (Fitxa 12) construïda al segle 

XVI, així els safareigs, la font del safareig (Fitxes 10 i 11)  o la Creu de terme (Fitxa 3) , 

tots de notable valor històric i cultural. A banda també hi trobem edificacions de caire 

administratiu com l’ajuntament (Fitxa 2)  o l’arxiu municipal (Fitxa 4). 

Dins l’actual nucli de Jorba, trobem l’Avinguda Canaletes (Fitxa 18), antiga N-II, via 

de comunicació que amb petites variants segueix el mateix traçat que l'antic Camí Ral 

de Barcelona a Lleida. És un reflex del creixement del municipi al llarg del segle XIX i 

XX quan al seu voltant es comencen a construir nous edificis i indústries. En destaca la 

Unió Juventut Jorbenca , l'Hostal o l'Hostal Nou (Fitxes 18, 49 i 42). Algunes de les 

cases conserven llindes del segle XIX, hi ha algun edifici amb clar aire modernista. 

A tocar d’aquest carrer hi trobem la Plaça de la Font (Fitxa 16), just davant de 

l’església de Sant Sebastià i Sant Roc (Fitxa 44) datada al segle XVII. 

Un altre estratègia seguida arreu del territori català a redós de la qual s’aglutinava la 

població eren els esglésies, i el nucli de Sant Genís (Fitxa 51), amb l’església del 

mateix nom, n’és un exemple (Fitxa 28). Documentat des del segle XII, la major part 

d’edificacions es concentren al C/ Major (Fitxa 52)  però també al carrer Carrerada. 

Entre els elements destacats, trobem l’església de Sant Genís (Fitxa 28), el molí d’oli 

de Can Gibert (Fitxa 27), o el centre Agrícola de Sant Genís (Fitxa 29). 

 

 

 

 

 

 

El poblament de Jorba doncs, té un origen medieval a redós del castell per una banda, 

i de l’església de Sant Genís per un altre. Aquests nuclis vana anar creixent durant 

l’edat moderna i contemporània,  però sempre mantenint el poblament dispers, que 

encara es manté en certa manera a l’actualitat.  A finals del segle XVIII i durant el XIX, 

la població augmentà fruit del creixement vinculat al pas del camí ral, ja que al municipi 

A l’esquerra, vista del nucli antic de Sant Genís, a la dreta, el C/ Major. 
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hi havia, al seu pas pel riu anoia una “posta”.  

5·1·2. Edificis  
Dins aquest grup s’han inventariat 76 elements els quals els podem dividir en sis grups 

en funció de la seva tipologia, tal i com s’observa en el gràfic inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Ja hem vist en la introducció d’aquest capítol, que els edificis, amb molta diferència 

són els elements fitxats més significatius. És per això, que ens ha semblat necessari, 

aprofundir una mica més en les seves característiques, ja que ajuden a entendre les 

particularitats del patrimoni cultural del municipi, i són un dels seus potencials. 

   a) L’arquitectura popular de les masies: Entre tots aquests elements en 

destaquen els masos, amb 31 elements fitxats, un 39 % de la mostra. Això és mostra 

d’un  tipus de poblament vinculat principalment a l’explotació agrícola i ramadera, que 

va tenir i que encara té un paper important al municipi.  

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-se segons les necessitats de cada moment. 

 

Tot i que nomes s’han fitxat 31 elements dins aquest apartat, és cert que n’hi ha més 

al terme. Els que no han estat inclosos a l’inventari, es deu a diversos motius, bé 

perquè són construccions molt modernes que no tenen interès patrimonial, bé perquè 

estan tant transformats que han perdut els seus valors històrics, o bé pel contrari, 

estan tant destruïts, que quasi s’haurien de llegir com elements arqueològics més que 

com a masos. Tanmateix tot i aquests detalls, hem intentat que hi hagués una 

Distribució per tipo   

2; 2% 

32; 40% 

8; 10% 

24; 30% 

10; 12% 

2; 3% 
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Barraques

Edificis religios

Masos

Molins, forns, teuleria

Edificis militars

Socio culturals
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representació de totes les tipologies existents al municipi. 

 

Els masos es troben repartits per tot el terme amb una major concentració a l’entorn de 

les parròquies o zones amb facilitat d’explotació de recursos naturals. Per exemple al 

nord del riu Anoia trobem Cal Reixacs, Ca l’Hortolà, Cal Nocs o Mas Marell, així com 

El Molí Blanc, o els forns de calç de la Sala i del Molí blanc.  

 

Un altre exemple el trobem a la zona del Pla del Magre on al segle XVIII un grup de 

veïns no propietaris hi anaven a explotar el bosc i la pedra, constituint un raval de fins 

a 12 cases que no tingué mai ni capella ni cementiri. Cal Bruno o Cal Magí Serrrano en 

serien un exemple. El mateix passa a la zona de Can Traver, on Cal Tetes i 

Comjovera, amb la seva fabrica, en serien la representació. 

 

Bona part d’aquestes construccions segueixen l’estructura clàssica de masia, de tres 

alçades amb planta baixa, pis i golfes. La planta baixa estaria dedicada al bestiar i 

tasques de producció i emmagatzematge d’eines i aliments, mentre que a la planta 

del primer pis, la sala noble o de presentació distribueix la resta d’estances, i té la 

llargada i amplada del cos central. S’ha detectat el manteniment d’aquesta 

estructura en diverses edificacions com el Xicot Gros (Fitxa 86), Cal Nocs (Fitxa 99), 

Mas Jordà (Fitxa 82), Can Llordella (Fitxa 110), Can Blasi (Fitxa 104) o Can Mata 

(Fitxa 38), aquesta ultima al nucli antic de Jorba, i el molí d’oli de Can Gibert (Fitxa 27), 

a Sant Genís.  

 

En algun cas trobem edificacions amb dues plantes, com Cal Pique Vell (Fitxa 103) o 

Can Reixacs (Fitxa 102). 
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Cal Xicot Gros. 
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També en trobem algunes edificacions, la majoria, que tot i seguir el mateix patró bé 

són més petites, estan molt transformades, o només tenen planta baixa i primer pis a 

la seva construcció primigènia com Ca l’Hortolà (Fitxa 101), Cal Llorens (Fitxa 25), Cal 

Bruno (Fitxa 88), Cal Puiggròs (Fitxa 84), Cal Magí Serrano (Fitxa 89), Cal Tetes (Fitxa 

92), Can Cansalda (Fitxa 36), La Joncosa (Fitxa 53), Mas Joveró (Fitxes 39) o Can 

Rovira de la Volta i enº 38 del C/ Major (Fitxes 7 i 8), ambdues al nucli antic de Jorba. 

 

 

 

A dalt a l’esquerra Cal Nocs, a la dreta Can Reixaics i abaix Can Llordella. 
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Per altre banda el Mas de Comajovera i la seva fàbrica (Fitxes 94 i 93) així com Mas 

Marell (Fitxa 105), tenen un aire clarament modernista, igual que alguna de les 

edificacions a l’avinguda Canalates del nucli de Jorba. 

 

 

 

Menció a banda mereixen l’Hostal (Fitxa 49), Hostal Nou (Fitxa 42)  o l’Hostal del 

Ganxo (Fitxa 45), que tot i seguir unes característiques constructives similars als 

masos, els seus usos van estar destinats a abastir la demanda del pas del camí ral per 

la vila, i per tant vinculats a un moment històric molt concret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En qualsevol cas totes aquestes edificacions han anat patint transformacions al llarg 

del segles, ampliant els espais i construint annexos tant adossats com independents. 

Aquesta evolució ha emmascarat en algun cas la construcció primigènia, i en altres 

casos s’han transformat en grans construccions amb nombroses edificacions 

A l’esquerra Vista general de Comajovera, a la dreta detall de la casa. 

L’Hostal 
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associades, com Cal Llordella, Can Cansalada o el Mas Jordà. 

La importància d’aquest tipus d’edificacions, en totes les seves variants, queda 

reflexada per la inclusió de tres d’elles a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic. Es 

tracta del Mas de Mas Jordà, Can Rovira de la Volta i l’Hostal del Ganxo. 

 

El Mas Jordà (Fitxa 82)  és un dels masos més antics del municipi i correspon a una  

gran edificació formada per dos edificis de planta rectangular disposats en angle recte. 

Un podria tractar-se de l’edificació primigènia del segle XV transformada durant el 

segle XVII. L’altre forma part de la fabrica de vidre que hi hagué al mas al segle XVIII. 

 

La disposició de les dues construccions descriu un clos tancat per alguns edificis 

annexos entre els que hi ha la capella de Sant Narcís. Al centre est del clos obre un 

pati distribuïdor rectangular que dóna accés a tots els edificis. Les edificacions 

principals consten de planta baixa, pis i golfes  amb cobertes de teula àrab a doble 

vessant. En línies generals es tracta de construccions fetes amb murs de maçoneria, 

amb cadenes cantoneres i obertures petites i rectangulars. Es conserva una canal de 

pedra picada, que recull les aigües que una gàrgola porta a la cisterna.  

 

Mas Jordà 
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Sembla que fou construir pel noble Gaspar de la Vega, casat amb Elfa Rajadell, la 

família de la qual eren els senyors del Castell de Jorba durant la baixa edat mitjana. 

Posteriorment el mas va anar passant per diverses mans, i al segle XVII i neix 

Francesc de Jorba, provincial dels caputxins. Quan els Vallés en son propietaris 

l’edifici es àmpliament transformat. També en aquesta centúria es construeix el volum 

nord, que serà fabrica de vidre, i que posteriorment i amb diferents usos acabar sent 

part de la residencia. 

 

Al nucli trobem els altres dos edificis, Can Rovira de la Volta, mostra de la urbanització 

a redós del Castell i l’Hostal del Ganxo, exemple del creixement de la vila en relació a 

la “posta” del camí ral i d’una de les activitats econòmiques més importants del 

municipi, el sector serveis. 

 
Can Rovira de la Volta (Fitxa 7) corresponia a una gran casa pairal situada a la 

composada per diversos cossos amb planta baixa i primer pis. L’aparell és de 

maçoneria vista (probablement en origen estava arrebossada), i té les obertures 

emmarcades en pedra. A la llinda d'una de les finestres hi ha la inscripció "any 1779", 

sota una creu.,  La teulada és de teula àrab a doble vessant. L’element més destacat 

de la casa, i que li dona nom, és la volta rebaixada que cobreix un tram del carrer 

Major per tal de guanyar-hi un espai en primer pis a sobre. Aquest cos té una 

xemeneia troncocònica afegida posteriorment, revestida per còdols petits. 

 

 

 

 

 

 

 

Per la seva banda l’Hostal de Ganxo (Fitxa 45) està format de diferents volums, 

composats de planta baixa pis i golfes. La resta són petits coberts adossats per la 

Can Rovira de la volta 
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banda nord. Les construccions són en base a murs de maçoneria, que en alguns 

casos apareixen completament arrebossats. Les cobertes són amb teula àrab i a doble 

vessant. L'Hostal del Ganxo proporcionava un servei de recanvi d'animals pels troncs 

de les diligències, en l'etapa del camí ral entre Cal Llucià de Castellolí i el portatge de 

Jorba.  

 

 

 

 

 

 

 

Per últim i degut a la seva singularitat destacarem també Can Cansalada (Fitxa 36), 

estretament vinculat amb la capella de La Sala, un dels elements emblemàtics del 

municipi. Correspon a un mas composat de diversos cossos i altres dependències 

exemptes, la part residencial de la qual i la més antiga és la situada a llevant, davant 

de la plataforma on hi ha la creu commemorativa. L’habitatge està format per tres 

volums amb planta baixa i primer pis (amb alguna sotacoberta) adossats entre ells 

formant una “L”. El grup el completen construccions menors que formen un pati, obert 

cap a ponent. Can Cansalada, correspon a l’antiga masia de la Sala, evolució de 

l’enclavament rural “Sanla” que ja apareix a la documentació el 1012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostal del Ganxo 

Can Cansalda 
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Cronològicament trobem alguna edificació amb origen medieval com Can Cansalada o 

una mica més tardanes com el Mas Jordà i Can Rovira de la Volta, datats vers el segle 

XV, o el nº 38 del C/ Major de Jorba, datat vers el segle XVI. A Sant Genís, el molí 

d’Oli de Can Gibert podria ser una construcció del segle XVII. 

 

Es detecta un augment en la construcció d’aquest tipus d’edificacions sobretot en 

època moderna i contemporània, entre els segles XVIII i XIX. D’aquesta cronologia són 

el gruix dels masos inventariats tals com Ca l’Hortolà, Cal Bruno, Can Llordella, Cal 

Magí Serrano, Cal nocs, Can Puiggròs, Cal Tetes, Can Blasi, Can Pique Vell, Can 

Reixacs o la Joncosa. Clarament ja del segle XIX trobaríem Cal Llorens, Cal Xicot 

Gros, Can Mata (al nucli urbà), Comajorvera, l’Hostal del Ganxo, l’Hostal, l’Hostal Nou, 

Can Joveró o Mas Marell. 

 

   b) L’arquitectura religiosa: Al  municipi de Jorba hem comptabilitzat fins a 8 

edificis religiosos, un 10% del total de la mostra. En concret es tracta de la Capella de 

Sant Narcís (Fitxa 83); l’Església parroquial de Sant Pere (Fitxa 12); La Rectoria (Fitxa 

43); Sant Julià de les Alzinetes (Fitxa 97); Sant Sebastià i Sant Roc (Fitxa 44), Ermita 

de la Mare de Déu de al Sala (Fitxa 31); Sant Genís de Rocafort (Fitxa 26) i la Capella 

de Sant Salvador (Fitxa 62). 

Tal i com ja hem esmentat més amunt alguns d’aquestes edificis religiosos han 

articulat la població del municipi esdevenint l’element generador d’agrupaments de 

població. És el cas de l’església de Sant Genís de Rocafort, o de Sant Salvador i Sant 

Roc, amb la rectoria,  i de Sant Pere al nucli urbà de Jorba. La resta d’edificacions, 

podríem dir que estan associades a masos, com la Capella de Sant Narcís, Sant 

Salvador, les Alzinetes o la Sala associades al Mas Jordà, Mas Bover, les Alzinetes i 

l’actual Can Cansalada respectivament.   

L’església parroquial de Sant Pere i de Sant Sebastià i Sant Roc al nucli Jorba són 

construccions senzilles, dels segles XVI i XVII respectivament, en el cas de Sant 

Sebastià i Sant Roc restaurada al segle XX. El mateix passa amb l’església de Sant 
Genís de Rocafort, un edifici d’origen romànic reformat al segle XVII. Al voltant 

d’aquests edificis s’aglutinen els dos principals nuclis de població del municipi. 
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La Capella de Sant Salvador, datada al segle XII; correspon a un edifici adossat al 

costat est del Mas Bover. És de nau única, rectangular, no se’n coneix la capçalera, 

però hi són visibles els dos murs laterals, fets amb un bon aparell de carreus. Així 

mateix, es conserva l’arrencament de la coberta, en volta de canó. Es troba en força 

mal estat de conservació, ja que està parcialment ensulsida i coberta de vegetació. 

Sant Julià de les Alzinetes apareix per primer cop en un document de 1345 esmenta 

uns horts vora Sant Julià (de les Alzinetes), en referència a la que deuria ser una 

capella anterior. L’actual fou erigida per Damià de Rajadell a finals del segle XV. És 

una capella de planta rectangular, sense absis diferenciat i un petit campanar de 

cadireta. La coberta correspon a una reforma dels anys ’70 del segle XX. En aquest 

mateix moment es va localitzar el jaciment del mateix nom, situat al lateral sud de la 

capella, datat en  època baix-medieval i consistent en un habitatge amb dues 

estances.  

Esglésies de Sant Pere i Sant Sebastià i 
Sant Roca a dalt. A baix Sant Genís de 
Rocafort. 
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La capella de Sant Narcís del Mas Jordà, és també una construcció petita de caràcter 

rural i datada vers el segle XVII. Construïda dins el Mas Jordà i ha patit algunes 

transformacions i reformes durant el segle XIX. 

 

De totes elles se’ns dubte en destaca l’ermita de la Mare de Déu de la Sala, datada al 

segle XII. Correspon a una construcció de nau única, rectangular, amb l’absis 

semicircular a llevant i un habitatge adossat a l’extrem de ponent. Destaca la portada, 

amb arc de mig punt, que te relleu a les arquivoltes, però on hi ha desaparegut 

columnes i els capitells.  A la construcció original més tard s’hi va afegir un campanar 

d’espadanya sobre el mur de ponent, amb dos nivells i tres arcades. Als extrems hi ha 

dos remats esfèrics, freqüents en època barroca. 

També contra el mur de ponent hi ha adossat l’habitatge de l’ermità, subdividit en tres 

estances. L’aparell combina la maçoneria i el tapial, i ha perdut la coberta. A la llinda 

de pedra de l’entrada principal hi ha una inscripció “AVE SIN / PECADO 

CONCEBIDA”, completada per un monograma emmarcat de Maria i la data 1704.  El 

topònim Sala és esmentat per primer cop l’any 1012 amb la variant “Sanla” per 

A dalt a l’esquerra Sant Julià de les 
Alzinetes, a la dreta Sant Salvador. A 
baix, la capella de Sant Narcís del Mas 
Jordà. 
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denominar un enclavament rural, fossilitzat després en la masia de la Sala, actualment 

Can Cansalada. L’any 1212 va quedar sotmès al monestir de Montserrat. L’església és 

esmentada per primer cop el 1185, tot i que la seva construcció és anterior. Es 

desconeix quan s’hi instal·laren els ermitans, que hi foren fins 1823. 

 

 

 c) Arquitectura militar: Sens dubte per la seva rellevància i valor històric 

l’element patrimonials més emblemàtic del municipi és el Castell Jorba (fitxa 1), 

esmentat ja des del segle X. Per la seva construcció es feu en un punt clau de control 

de l’accés als territoris comtals des del sud de la Segarra i la conca d’Òdena. La 

posició avantatjosa del castell de Jorba anava en detriment de la visibilitat. Per aquest 

motiu, el castell comptava amb dues torres de guaita en posicions més favorables: el 

Castellot de Joveró (Fitxa 41) i el Puig de la Guàrdia (Fitxa 61), aquest últim però fitxat 

com jaciment arqueològic. 

Mare de Déu de la Sala.  
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El castell que va donar origen a la població, ocupa un petit cim i part del vessant sud-

est. La notable pendent obliga a que l’edificació estigui construïda en diverses 

terrasses. Malgrat que la planta no pot ser definida per complet, al recinte sobirà és 

visible una torre de planta circular força gran a la qual s’annexen estructures de planta 

quadrangular. Més petita, hi ha una segona  torre circular, que podria tractar-se d’un 

afegit posterior, possiblement del període de les guerres carlines. Intervencions 

arqueològiques recents han permès aprofundir en la historia del recinte, sobretot en 

les fases tardanes quan es utilitzat com a mas. De les terrasses successives que 

formen el castell, encara per excavar, en destaca la capella romànica de Sant Miquel. 

Fou incorporat al comtat d’Osona-Manresa, associat ja d’antic al comtat de Barcelona. 

A inicis del segle XII n’era senyor Guerau de Jorba, La néta de Guerau, Gueraua de 

Jorba, va casar-se amb Guillem de Cardona, passant des de llavors la tinença del 

castell de Jorba per les mans de diverses famílies en l’òrbita dels Cardona, com els 

Castellolí (segle XIV). Posteriors canvis de mans, en molts casos per via matrimonial, 

portaren al castell cognoms i títols que també deixaren empremta en alguns símbols i 

infraestructures del poble. Les conteses militars que van afectar el castell són, 

sobretot, dues: la primera, en el marc de la guerra civil catalana (en la que els senyors 

del castell es van posicionar del costat de la Generalitat), va comportar la presa del 

castell per part dels realistes l’any 1475; Durant la primera guerra carlina, el castell fou 

volat (l’any 1835) pels carlins, deixant-lo en l’estat de ruïna en el que ha estat 

pràcticament fins l’actualitat. 

 

Vist del castell des de diferents angles. 
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El castellot del Joveró 

El castellot del Joveró, correspon a 

una torre fortificada de planta 

quadrangular actualment força 

arrasat que podria datar dels segles 

XII o XIII, i que també estaria 

vinculada al mas del mateix nom.  
L’últim element de caràcter militar és 

el Puig de la Guàrdia, un 

jaciment arqueològic 

situat a la carena del Puig del mateix nom, amb una visibilitat molt àmplia vers el sud, 

on la vall de l’Anoia encaixona l’accés a la Conca d’Òdena. S’observen diverses 

estructures, totes en pedra seca, que es barregen amb elements moderns i 

contemporanis. Tot i que no s’hi ha fet mai una intervenció arqueològica, per les restes 

ceràmiques recuperades en superfície i les característiques sembla plausible que es 

tracti d’una torre de guaita de suport al castell de Jorba. 

   
 
 
 
d) Barraques de pedra seca: Aquestes petites construccions s’han de relacionar amb 

l’activitat agrícola i la humanització del paisatge, a banda d’estar estretament vinculats 

a un dels motors econòmics del municipi, sobretot en temps passats. 

 

En total s’han inventariat 32 elements d’aquest tipus, el  40% de la mostra, distribuïdes 

per tot el terme municipal i sovint en terrenys propers a masos o zones d’explotació 

agrícola. 

 

En línies generals són construccions de pedra seca amb coberta per aproximació de 

filades i usades per aixopluc o guardar eines agrícoles. La majoria, es troben en un 

bon estat de conservació i n’hi ha tant de planta quadrangular com la barraca 2 de Cal 

Xicot Gros (Fitxa 87); de Cal Gasparó (Fitxa 72); o del Coll Roig (Fixa 81), i de planta 

circular com Barraca 1 de Cal Xicot gros (Fitxa 85) o la de la Casa Roja (Fitxa 78). 

Indistintament de la planta també n’hi ha de volta com la Barraca del curt (Fitxa 40), la 

Rasa de Cal Segura (Fitxa 122) o del Camí del Rec (fitxa 58), de margeres com la 

barraca en bancal de la rasa de Can Segura (Fitxa 121) i la barraca del Puig de la 
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Guàrdia (Fitxa 59), i fins i tot barraques bessones com la Barraca del Pla del Magre 

(Fitxa 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També en trobem algunes en força mal estat de conservació com la Barraca 1 del 

Montpaó (Fitxa 90) , la barraca 2 del Bofier Nou (Fitxa 71), la de Can Llordella (Fitxa 

73) o les dels Plans i camí d’Ardesa (Fitxes 65).  

 

 

 

 

Barraca de la Casa Roja 

A la part superior esquerra barraca de Cal 
Gasparó, a la dreta la barraca en bancal de 
Can Segura. A baix, la barraca en volta del 
Curt. 
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De la resta, en podríem destacar algunes per la seva singularitat com la Cabana dels 

camps de Mas Reixac, del Mas Marell, del pla o del camí de Can Piquer Vell o la de 

Can Blasi. 

La cabana del camps de Mas Reixac (Fitxa 115), correspon a una construcció de 

dimensions considerables, de planta rectangular amb coberta a dues aigües i volta de 

canó lleugerament apuntada. La llinda de la porta, segurament reaprofitada, té una 

inscripció on es llegeix 1494. 

 

En el cas de la barraca de Mas Marell (Fitxa 147) la construcció en pedra seca es 

transformà, modificant el sostre i fent més gran la construcció amb noves obertures. A 

la barraca del Pla de Cal Piquer Vell (Fitxa 111), a la construcció de pedra seca 

s’adossa un altre edificació d’obra, donant una nova utilitat al conjunt. La barraca del 
camí de Can Piquer Vell (Fitxa 120), té la singularitat, a banda de les dimensions, la 

volta de canó interior i la integració dins un marge, que té un nivell superior. Aquest 

últim hauria servit per guardar eines i la cambra inferior, i més gran d’aixopluc. 

Un altre construcció singular és la barraca de Can Blasi (Fitxa 74), de planta 

rectangular, en destaca l’estructura interna. Partint d’un espai central diàfan cobert 

amb falsa cúpula a l’esquerra hi ha dos compartiments de coberta més baixa separats 

A l’esquerra cabana dels camps de Mas Reixac, a la dreta, barraca del Mas Marell. 
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Bancals del Puig de la Guàrdia. 

per un pilar i tres compartiments més a la dreta separats per dos pilars. 

 

 

 

 

 

 

Per últim dins encara les construccions de pedra, i demostrant la importància i varietat 

d’aquest tipus d’edifici al municipi trobem els bancals del Puig de la Guàrdia (Fitxa 

60) que en diferents trams, abancalen els camps, amb llargades fins 45 m i alçades de 

2 m. També destaca la construcció en 
pedra seca del Coll d’Estelles (Fitxa 

112) força arrasada funcionant com a 

lloc de treball o petit habitatge ja fos 

dels masos de Cal Pau, Cal Coix o de 

la teuleria. 

 

 

   e) Construccions vinculades a l’explotació dels recursos naturals: 
Aquests elements són un clar exemple de l’aprofitament del medi físic del terme. 

En aquest apartat en destaquem diverses tipologies unes destinades a l’aprofitament 

dels cursos d’aigua, com els molins i les altres els geològics com els forns de calç i 

teuleria. A banda trobem fàbrica de Comajovera i a fàbrica de vidre del mas Jordà. 

Els molins hidràulics han estat molt presents al món rural català i funcionaven per la 

força de l’aigua generada a partir d’un salt d’aigua que movia les pales d’una roda, ja 

fos vertical u horitzontal. Aquesta mecànica aprofitava el mateix camí de l’aigua i en 

primer lloc hi havia la resclosa, un tancat artificial construït al llit del riu. Seguidament 

l’aigua  es canalitzava per un rec que la treia del curs del riu per acumular-la en una 

bassa adossada a l’edifici del molí. Aquesta acumulació d’aigua era necessària per 
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donar pressió al molí. La necessitat de desguassar l’excés d’aigua de la bassa, abans 

no es vesses, es feia mitjançant un sobreeixidor. Acte seguit, l’aigua de la bassa 

descendia amb pressió cap a l’interior del molí.  

Començaren a generalitzar-se durant l’edat i mitjana i sobretot entre els segles XVII-

XIX. Dels cinc molins documentats al municipi, quatre estan catalogats a l’Inventari de 

patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura.  Es tracta dels molins fariners de 

la Sala (Fitxa 30); de la Juncosa (Fitxa 54) i del Permanyer (Fitxa 21), i  el Molí Blanc 

(Fitxa 76), que fou també draper i fariner, però sobretot paperer. 

En línies generals són construccions sense us, abandonades, parcialment ensulsides i 

engolides per la vegetació. Tot i així en algun d’ells encara en són visibles les 

característiques principals. Se’ns dubte en destaca el Molí blanc, completament 

rehabilitat i readaptat com allotjament rural. Tot i la rehabilitació integral conserva 

l’estructura i bona part dels elements originals. 

 

 

 

 

 

 

L’últim dels molins correspon al Molí d’oli de Can Gibert (Fitxa 27) al nucli de Sant 

Genís, on es produeix oli com a mínim des del 1800. 

 

 

 

 

 

 

A l’esquerra el molí de la Sala, a la dreta el Molí banc, 

Molí d’oli de Can Gibert 
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Pel que fa a l’explotació dels recursos naturals per una banda trobem els dos forns de 
calç, el de la Sala (Fitxa 116) i el del Molí blanc (Fitxa 77). Es troben engolits per la 

vegetació i parcialment ensulsits però encara són visibles les seves parts principals. 

També destaca la teuleria del Coll d’estelles (Fitxa 113), també parcialment 

enrunada i que pel seu funcionament explotava l’argila de la zona. 

Per últim i en un context completament diferent cal esmentar la fàbrica de 
Comajovera (Fitxa 93) que destaca per les seves característiques constructives, 

clarament d’estil modernista i la Fàbrica de vidre del Mas Jordà (Fitxa 150), que 

correspon a un dels elements catalogats a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic del 

Departament de Cultura. 

 

Tots aquests elements, tant molins com forns, fabriques o teuleria van ser bastits, amb 

alguna excepció, vers els segles XVIII-XIX, moment de creixement del municipi i també 

d’aquest tipus d’indústries. 

   f) Equipaments municipals i edificis socio-culturals: En aquest últim grup 

A la imatge superior esquerra Teuleria del 
Coll d’Estelles. A la dreta, olla del forn de 
calç de la Sala. A baix, fabrica de 
Comajovera. 
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incloem els equipaments municipals en concret l’Ajuntament (Fitxa 1) i la Sala 

Polivalent (Fitxa 117) ambdós de construcció moderna i situats al nucli urbà de Jorbà. 

Per la seva vessant social i cultural inclorem en aquest apartat la Unió Joventut 
Jorbenca (Fitxa 17) fundada el 1913 i que esdevingué el punt de trobada de la vida 

cultural i associativa de Jorba. Té la seu al Cafè de Jorba, on s’acullen les iniciatives 

tant dels socis com altres entitats municipals i de la ciutadania en general amb 

l’objectiu de realitzar activitats culturals i associatives de tot tipus. Una funció similar, 

però al nucli de Sant Genís,  té el  Centre agrícola Sant Genís (Fitxa 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la imatge superior l’Ajuntament, a baix a la 
l’esquerra la Unió Jorbenca, a la dreta el 
Centre agrícola de Sant Genís. 
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Finalment i per aprofundir encara més en el coneixement del conjunt d’elements fitxats 

com 

edificis i conjunts arquitectònic, n’analitzem el seu ús en base al gràfic inferior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’observa es manté la tònica del conjunt de la mostra, destacant els elements 

sense ús, amb 45 individus dels 84 que composen el grup format per conjunt 

arquitectònics i edificis. Els elements residencials, són el següent grup destacat i molt 

per sota en trobem els religiós, culturals, productius etc. 

Aquesta dada evidencia l’evolució del municipi, que progressivament ha anat 

abandonat el poblament dispers i les construccions vinculades al medi físic per 

concentrar la població als llocs més propers als nuclis. 
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5·1·3. Elements arquitectònics 
En aquest grup hem inclòs 10 elements, el 10 % de la mostra, que a excepció de la 

creu de terme i el mural ceràmic,  tots estan vinculats a diversos masos i al poblament 

dispers de terme, un dels potencials patrimonials de la vila. Corres 

En aquest apartat destaquen sis rellotges de sol, el de Can Cansalada (Fitxa 107), el 

del Molí Blanc (Fitxa 148), Comajovera (Fitxa 95), Cal Nocs (Fitxa 100), Cal Llorens 

(Fitxa 26) i el de la Casa Roja (Fitxa 79).  

 

A nucli urbà de Jorba hi ha dos escuts heràldics, un l’església de Sant Pere (Fitxa 

138) i l’altre al numero 38 del Carrer Major (Fitxa 141), on hi ha representades les 

armes dels Rajadell, que compraren als Castellolí la baronia de Jorba l’any 1444, i 

l’ostentaren fins el segle XVII. 

 

 

 

 

 

També cal esmentar la Creu de terme (Fitxa 3) situada a l’extrem de llevant del 

nucli, actualment a la cruïlla entre el carrer Major i el Carrer Nou, davant de 

l’Ajuntament, tot i que antigament quedava als afores. En destaca el capitell 

Rellotge de sol de la Casa Roja i de Can Llorens (a la dreta). 

Escut heràldic del nº 38 del C/ Major de 
Jorba. 



58 
 

i la data 1604.  La Creu de la Sala (Fitxa 31) es troba en eun lloc tradicional per a la 

celebració d’aplecs i romeries de gran participació. L’aplec celebrat el 28 d’agost de 

1910, amb presència de l’arxiprest, és el motiu commemorat mitjançant la creu, 

beneïda el 24 de setembre de 1911. 

Per últim, pel seu valor cultural, representant els elements significatius del municipi 

destaca el mural ceràmic de l’Ajuntament (Fitxa 5). 

 

 

 

 

 

 

 

5·1·4. Jaciments arqueològics 
En aquesta categoria trobem les restes o vestigis del passat de qualsevol tipus de 

cronologia i estructures en estat de ruïna. Per documentar el patrimoni arqueològic 

Jorba s’ha partit de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on s’ha consultat la Carta Arqueològica. 

Jorba compta amb un bon nombre de jaciments, que permeten fer un recorregut per 

bona part dels períodes històrics, explicant així l’evolució del municipi. 

- Neolític final-Calcolític: Els indicis més antics d’ocupació humana de l’actual terme de 

Jorba són al jaciment del Camp del Rector (Fitxa 15), on una intervenció arqueològica 

va posar al descobert restes d’un assentament d’aquest període. (entre el 2500 i el 

1800 aC).. 

- Edat del bronze: De les seves fases antiga i mitja (1800-1200 aC) els jaciments Prop 
del Castell de Can Joveró, Camí dels dipòsits d’aigua de la Maiola, Termes i, 

possiblement, també el taller de sílex de Cal Joveró en són un exemple.  

Mural ceràmic commemoratiu 
del mil·lenari de Jorba, amb 
representació dels elements 
patrimonials més destacats. 
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- Edat del Ferro: No es coneixen a Jorba restes dels períodes ibèric antic i ple sinó que 

tan sols tenim jaciments del període ibèric final (segles II-I aC). D’aquest període hi ha 

els dos jaciments de la Joncosa (Fitxes 46 i 47) i el del Cementiri de Jorba. De 

l’excavació dels jaciments de la Joncosa, es va recuperar un vas ceràmic que conté 

una de les inscripcions en llegua ibèrica més llargues conegudes. 

 

- Època romana: a l’alt imperi romà, la població ja estava plenament aculturada, 

malgrat que el substrat ètnic no devia canviar substancialment respecte l’anterior. El 

territori ja estava vertebrat per una xarxa de ciutats plenament romanes unides per 

vies, i en el cas de Jorba, la ciutat de referència era el Municipium Segarrensis (l’actual 

els Prats de Rei). Trobem restes d’aquesta època als jaciments del Cementiri de 
Jorba (Fitxa 14), Sant Genís II i Sant Genís III (Fitxa 23 i 50). 

- Edat mitjana: El pas a través de l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana pel municipi 

de Jorba ens és desconegut, però si està ben documentat el procés de conquesta del 

territori per part dels comtats cristians, on el Castell de Jorba, va tenir un paper clau. 

Per millorar la visibilitat sobre el territori, el castell tenia dos torres de guaita, el 

Castellot del Joveró i el Puig de la Guàrdia (Fitxa 61).  A més de fixar la població 

entorn dels castells, una altra estratègia seguida arreu del territori català fou la 

fundació d’esglésies: l’any 1012 tenim documentat el topònim “Sanla” (que després 

derivaria a la Sala) com a assentament rural associat al seu temple. També són 

d’origen medieval altres esglésies del municipi com la de Sant Genís de Rocafort. 

 

Camps del jaciment de la 
Joncosa 
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- Baixa edat mitjana: Durant aquest període, amb la ocupació del pla al vessant del 

turó del castell i arran del camí ral dóna origen al carrer Major. Així mateix, és en 

aquesta època que floreixen els assentaments rurals dispersos.  El jaciment excavat a 

tocar de la de la capella de Sant Julià Alzinetes (Fitxa 98) és un exemple dels segles 

XII-XIV. En aquest període també es basteixen altres masos com Mas Joveró. 

- Època moderna i contemporània el camp va adquirir el seu màxim dinamisme i la 

vil.la arriba al moment de màxim creixement. Hi ha una explotació dels recursos 

naturals amb la construcció de molins, forns, teuleries etc.. També es construeixen 

nous masos arreu, i el pas del camí ral a banda de promoure la construcció de noves 

infraestructures, fou la base d’un del motors economies del terme, el sector serveis, 

que encara ho és a l’actualitat. Entre finals del segle XIX inicis del XX Jorba va arribar 

a tenir quatre hostals. 

A banda de tots aquests elements, hi ha dos jaciments més, Sant Genis IV (Fitxa 21) i 

una estructura excavada a la roca a cal Xicot Xic (Fitxa 109) de les que no es pot 

definir la cronologia. També podríem incloure com a jaciments arqueològics, alguns 

dels masos enderrocats del terme,. 

5·1·5. Elements d’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 6 elements.  

Aquí s’han fitxat els Cementiris parroquials de Jorba (Fitxa 13) i de Sant Genis (Fitxa 

23) ambdós estèticament quasi idèntics i construïts el 1886 i 1887 respectivament. 

També el safareig i la font del safareig (Fitxes 10 i 11), ambdós del segle XVII i 

vinculats a l’antic rec. 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim i dins aquest grup, destaquen els dos ponts del municipi un sobre el riu 

Anoia, el Pont del Ganxo (Fitxa 96)  i l’atre sobre la riera de Rubió, el Pont Vell (Fitxa 

19). Aquets dos elements estan vinculats a les millores fetes al llarg del temps de la 

comunicació del camí ral. El Pont del Ganxo, altament demanat per la perillositat no va 

ser construït fins el segle XX; mentre que el Pont Vell o del Compte Aranda, es bastí al 

segle XVIII.  Aquests dues infraestructures van esdevenir claus pel desenvolupament 

econòmic del municipi.  

 

 

 

Pont del Ganxo 
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5·2. Patrimoni moble 
Els elements pertanyents a aquest àmbit són els més nombrosos després del 

patrimoni immoble, representant un 11% dels elements inventariats. Hem fitxat 17 

elements dividits entre elements urbans i objectes. 

5·2·1. Element urbà 
Dins d’aquest grup però, en podem diferenciar tres tipologies en funció dels seu us. 

Tots els elements es troben al nucli urbà, excepte la creu de les Alzinetes. 

Elements de caràcter simbòlic: Aquí s’inclouen tres plaques, una en record a Josep 

Domènech i Rojo (Fitxa 118), la Placa  a l’abat Bartomeu Bordis (Fitxa 9) i la Placa al 

Cementiri de Jorba (Fitxa 20), sobre la cessió per part d’Antònia Sala (Cal Rosich) dels 

terrenys de la plaça del cementiri. 

 

 

 

 

Elements de caràcter lúdic i social: Aquí incloem tres fonts, dues al nucli de Jorba, 

la font del C/ Major (Fitxa 48) i la Font de la Plaça (Fitxa 16), situada just davant de 

l’església de Sant Sebastià i Sant Roc. 

L’altre font al trobem a Sant Genis, és la Font del centre agrícola (Fitxa 57) per tant 

situada a tocar d’aquest equipament. 

 

 

 

 

 

Elements sense us: A les proximitats de l’església de Sant Julià de les Alzinetes s’hi 

trobà, en el moment d’elaborar el present mapa del patrimoni cultural local, una creu 

desmuntada (Fitxa 119) de la que es desconeix cronologia i procedència. 

Placa a l’abat Bartomeu Bordis. 

Font de la Plaça. 
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5·2·2. Objectes 
Dins d’aquest grup s’han inclòs 10 elements, que són representatius d’alguns dels 

edificis i/o períodes històrics del municipi. Menció a banda, mereixen els gegants i 

capgrossos de Sant Genís, que són objectes però vinculats a la cultura immaterial. 

Bona part d’aquests objectes es troben a la rectoria de l’església de Sant Sebastià i 

Sant Roc. Per exemple un parell d’esteles discoïdals (Fitxes 128 i 129), o un sarcòfag 

romànic i un altre de gòtic, així com un capitell (Fitxa 134). Tots aquests elements, 

datats en època medieval, es van recuperar l’any 1959 arran d’unes obres de 

renovació d ela Plaça de la Font. 

També destaca la imatge de la Mare de Déu de la Sala (Fitxa 133) o la imatge de Sant 

Pere (Fitxa 135), aquesta ultima en dipòsit al Museu de la Pell d’Igualada. 

Se’ns dubte l’element més rellevant d’aquest tipologia és el vas ibèric de la Joncosa 

(Fitxa 123) una gerreta de ceràmica grisa ibèrica de forma bitroncocònica, dipositada 

al Museu de la Pell d’Igualada. Té una inscripció en signari ibèric de les més llargues 

conegudes, i que es creu podria tenir intencionalitat cultural, per tant el que me’ls 

acostaria a una creació literària. En resum, correspon a una peça única, i un objecte 

de valor patrimonial de primer ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vas ibèric de la Joncosa. Foto: museu de la Pell 
d’Igualda. 
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5·3. Patrimoni documental 
El patrimoni documental és el menys representatiu del municipi de Jorba amb dos 

elements catalogat, l’Arxiu municipal (fitxa 4), en el qual es conserva els fons 

documentals generats per les diferents administracions municipals i l’Arxiu Parroquial 

de Jorba (Fitxa 145) a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. El fons conserva 

majoritàriament la documentació parroquial des del segle XVI fins el XX, però també 

inclou un subfons d’administració del terme civil de Jorba. 

5·4. Patrimoni immaterial 
Els elements pertanyents a aquest àmbit són juntament amb el patrimoni moble els 

més nombrosos després del patrimoni immoble, representant un 10% dels elements 

inventariats.   

S’han inclòs dins el mapa del patrimoni cultural de Jorba 15 elements, que es poden 

agrupar en quatre tipologies: 

manifestacions festives, tradició oral 

i música i dansa, i costumari, tal i 

com s’observa en el següent gràfic.  

 

Distribució del patrimoni immaterial per 
tipologies. 

2 1 

11 

1 

Manifestació festiva Tradició oral

Musica i dansa Costumari

A l’esquerra el gegant Genís, a la dreta el capgròs La Torrada. 
Fotos: Jordi Miralles. 
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5·4·1. Manifestacions festives 
Dins aquesta tipologia s’han inventariat dos esdeveniments, les Fetes Majors de Jorba 

(Fitxa 153) i Sant Genís (Fitxa 55), que se celebren el ultima cap de setmana de Juliol i 

el primer de setembre respectivament. 

La situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 provocà la cancel·lació dels 

actes de l’any 2020, però son festes totalment arrelades al municipi. 

5·4·2. Tradició oral 
Nomes hem inclòs un element en aquest apart, vinculat a un dels elements 

patrimonials més importants del municipi. Es tracta de la llegenda de la troballa de la 
Mare de Déu de la Sala (Fitxa 142), que recull en Mossèn Castro al seu llibre. Segons 

aquesta llegenda, al intentar robar la Verge per traslladar-la, es va fer tant pesada que 

no la van poder moure, aixecant una capella allà mateix.  

5·4·3. Música i dansa 

En aquesta tipologia només podem incloure onze elements dividits en tres tipologies. 

De tots ells, 5 tenen relació amb l’ermita de la Mare de Déu de la Sala, evidenciant un 

cop més la importància d’aquest element patrimonial. 

Himnes: Hi ha dos himnes, un a la Creu de la Sala (Fitxa 144) i l’altre a les Romeries 

de la Sala (Fitxa 143). Ambdós estan recollits per Mossèn Castro, i estan relacionats 

amb els aplecs i romeries que es feien a redós de la Sala i de la creu de la Sala a 

finals del segle XIX incís del XX. 

Goigs: Trobem cinc elements en aquesta tipologia, tres dedicats a la Mare de Déu de 

la Sala (Fitxes 124, 125 i 126), un a Sant Pere (Fitxa 146) i un altre a Sant Narcís del 

Mas Jordà (Fitxa 149). 

 

 

 

 

 

 

Goigs de la Mare de Déu de la Sala 3 i Gogis de Sant Narcís del Mas Jordà. 
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Danses: Aquí s’inclouen quatre elements més, dues sardanes, un ball i una dansa, 

tots ells també esmentats per Mossèn Castro al seu llibre (Castro, 1993). 

El Ball d’instàncies (Fitxa 139) era un ball definit per anar de la mà d’una juguesca, on 

s’anaven proposant parelles de ball a mesura que s’apostava. Un altre element és la 

Dansa de Jorba el So de l’Ananfil (Fitxa 140) composició musical per ser ballada que 

evoca al passat i present del poble. 

Per ultima destaquen dues sardanes, del mateix autor Isidre Solé i Solernau, una 

dedicada a Jorba (Fitxa 136) i l’altre a la seva mare, La Roseta de Cal Vicentó (Fitxa 

137). 

5·4·3. Costumari 

En aquest apartat incloem un únic element, les tasques de segar i el batre, recollides 

per Casassas et al., 1988 (Fitxa 127). En acabar la sega es feien uns crits cabalístics 

que auguraven prosperitat, i la gent prenia grapats d’ordi per llançar-los sobre els nuvis 

als casaments com a protecció davant. 

5·5. Patrimoni natural 
Els elements pertanyents a aquest àmbit representen el 3% de la mosta, amb 5 

elements inventariats., tots ells classificats com a zones d’interès d’alt valor ecològic, 

paisatgístic o cultural. 

5·5·1. Zones d’interès 
Tots els elements inclosos en aquest capítol estan relacionats entre si i en son 

complementaris. En destaca el PEIN Riera de Clariana  (Fitxa 151) que s’estén també 

per Argençola, i El Gorg Salat (Fitxa 152), ambdós amb una geològica i ecosistemes 

de gran riquesa.  

Per la seva bellesa destaquen l’esquerda de la Sala (Fitxa 32) un punt dèbil entre les 

margues i gresos del terreny per formar una esquerda de més de 10 m de fondària i 

planta en forma de 8 obert. La Font de la Sala (Fitxa 108) i la de Canaletes ( Fitxa 

114), amb un contingut històric important, completen el ventall. 
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Escletxa de la Sala a l’esquerra  i Font de Canaletes a la dreta 
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6. Elements fitxats i no fitxats 

Als apartats anteriors s’han exposat els criteris metodològics i s’ha desgranat per 

tipologies els 153 elements fitxats.   

En aquest capítol hi llistem els 37 elements, bona part d’ells visitats però no fitxats, 

degut als motius que s’especifiquen en cada cas. 

Són bàsicament masos,  però tal com mostra el llistat inferior, són diversos els motius 

per no incloure’ls en l’inventari. D’una banda perquè són construccions molt modernes 

que no tenen interès patrimonial, d’un altre perquè estan tant transformats, que han 

perdut els seus valors històrics. En algun cas, ha estat la manca d’informació el que ha 

fet que no quedessin inclosos. Per últim, també hi ha un grup del que quasi nomes es 

conserven ruïnes, i s’haurien de llegir com elements arqueològics més que com a 

masos. Tanmateix tot i aquests detalls, hem intentat que en els elements inclosos hi 

hagués una representació de totes les tipologies de masos i construccions existents al 

municipi. 

 

Manca d’entitat i/o informació 
Ca l’Esura  
Cal Pascol  
Cal Peret Saboner  
Ca la Patxeca  
Cal Morro tallat  
Les Forques  
La Casa Roja  
Cal Pere Martí  
Cal Xaroles  
Cal Xicot Xic  

Molt deteriorat 
 

Sant Salvador  
Ca l’Isabel  
Cal Roure  
Cal Rosich  
Cal Barraquer  
Quatre Cases  
Cal Coix  
Ca la Majordorma  
Gardell  
Mas Figuera  
182  

Molt transformat 
Mas Caça   
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Ca l’Ajut   
Cal Gasparó   
Les Alzinetes   
Can Castellví   

Molt modern 
Cal Bofier Vell   
El Boteret   
Cal Pau   
Ca l’Isidre   
Cal Beri   
Can Camil·lo   
Cal Mirall   
Cal Magí de les Serres  
El Palau  
Les Muntades  
Cal Martí de Dalt   
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7. Conclusions  

 

El fet d’haver sol·licitat l’elaboració d’aquest Mapa del Patrimoni Cultural Local a la 

Diputació de Barcelona ja indica l’estima de l’Ajuntament de Jorba pel seu patrimoni. 

L’existència d’un catàleg de patrimoni al POUM i d’un excel·lent catàleg de masies 

refermen aquesta percepció. 

Aquesta estima, que durant la realització del treball de camp hem pogut corroborar que 

és extensiva als ciutadans, és fonamental per a garantir-ne la conservació. Així mateix, 

el context actual generat per la COVID-19 ens obliga a pensar en uns termes diferents 

a com ho haguéssim fet temps enrere: els ciutadans locals i del territori més immediat 

han de ser els principals beneficiaris de les accions que es desenvolupin en l’àmbit del 

patrimoni, i s’ha de dimensionar en base a aquesta expectativa. D’altra banda, un 

segment creixent de la població cercarà espais naturals i poc massificats com a 

destinació, valors dels quals Jorba gaudeix. 

Amb les dades aquí recollides, de manera sistemàtica, l’Ajuntament disposa a partir 

d’ara d’una visió de conjunt i d’una guia per tal de protegir el seu patrimoni cultural com 

a part del llegat a deixar a les generacions futures. Alhora, s’hi fan algunes propostes 

(de protecció, consolidació, creació de rutes, etc.) que poden contribuir a dinamitzar 

econòmicament el municipi. 

Jorba és un petit municipi dipositari d’un patrimoni enorme, però malauradament molt 

desconegut dins la pròpia comarca. I, per sobre de tot, Jorba és un municipi ric pel seu 

territori i per la seva gent. El potencial hi és, cal cercar els camins per desenvolupar-lo. 
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