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

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

L’Ajuntament d’Òrrius, interessat en desenvolupar un programa d’actuació global, i per 
tal de disposar d’una eina de coneixement dels elements patrimonials que es troben en 
el seu terme municipal, va signar l’any 2021 un conveni amb la Diputació de Barcelona 
per disposar del Mapa de Patrimoni Cultural, amb l’objectiu de poder facilitar la gestió i 
conservació d’aquest patrimoni; i la difusió als ciutadans, la presa de decisions en el 
planejament urbanístic, l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, la planificació de 
la senyalització, etc. 

La redacció del projecte ha estat executada per la historiadora i arqueòloga Virgínia 
Cepero González, sota la supervisió tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, a través del seus serveis tècnics. 
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3. EL MARC TERRITORIAL   
 

 
 

3.1. EL MEDI FÍSIC 
 
 
Situació geogràfica: 
 
 

 
Mapa topogràfic d’Òrrius, Institut Cartogràfic de Catalunya, E: 1/50.000. 

 
 
 
 

- Municipi: Òrrius 

- Comarca: Maresme 

- Coordenades UTM: 446285,4600849 

- Alçada: 259 msnm. 

- Extensió:  5,66 km2. 

- Població: 779 h (2021). 
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Medi físic: 

 

 
Fotografia: autora. 
 
 
 
Òrrius és un terme municipal del Maresme interior, que ocupa una superfície de 5,66  
km2 i compta amb 779 habitants (2021). Es troba en una petita vall dins la Serralada 
Litoral. 
Comprèn el nucli urbà d’Òrrius i els nuclis del Mirador, Can Jordi, Can Prat, Bell Cim i 
Camí de Céllecs. 
 
Limita al nord-oest amb la Roca del Vallès (Vallès Oriental) i amb els municipis del 
Maresme d’Argentona, a l’est, de Cabrils, al sud-oest, i  de Vilassar de Dalt, al sud-est. 
 
 
El clima: 
 
El clima d’Òrrius és mediterrani, condicionat per la seva morfologia. La proximitat del 
mar atenua les temperatures, fent que els estius siguin suaus. La vall interior on es troba 
fa que, a l’hivern, hi hagi inversions tèrmiques amb acumulació d’aire fred, fet que 
provoca una certa continentalitat. La temperatura mitjana anual és de 15,1ºC. 
 
L’índex pluviomètric és molt més elevant durant els mesos freds que no pas durant 
l’estiu. La precipitació mitjana anual és de 614 mm.1. 
       
 
 

 
1 Informacions extretes del web CLIMATE-DATA.ORG:  
https://es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/orrius-662530/ 
 

 

https://es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/orrius-662530/
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La vegetació: 
 
Pel que fa a la vegetació present al terme, cal dir que està definida sobretot pel tipus de 
sòl, entre d’altres condicionants (relleu, clima...). Els granitoides presenten un elevat 
estat de meteorització superficial, que dona com a resultat la formació del sauló. Aquest 
sauló ocupa una extensió majoritària i es concentra principalment a les zones de 
muntanya, als arenys (o sorrals), a les valls i a les planes. Aquest fenomen propicia la 
formació de sòls que permeten el desenvolupament de masses forestals formades per 
pinedes de pins pinyers, planifolis i zones d’alzinars.  
El sauló resultant de la descomposició del granit acumulat, les aigües subterrànies i les 
torrenteres estableixen una alternança de terrenys forestals amb exuberants fondalades 
ombrívoles, al voltant del nucli urbà. 
 
 
Les aigües: 
 
Hidrogràficament, l'estructura geològica i la naturalesa litològica de la zona han 
configurat l'existència de petites conques de gran pendent i curt recorregut que, 
juntament amb la climatologia mediterrània, aporta a les rieres un règim estacional 
pluvial (porten aigua o  bé augmenten de cabal quan hi ha hagut pluges). Les rieres i els 
diversos torrents i sots que travessen el municipi s’engloben dins l’anomenada conca 
del Maresme, definida pels cursos d’aigua perpendiculars al mar que tallen 
transversalment la serralada.  
 
Cal destacar els torrents de la font del Sot, de Céllecs, de can Femades, de la Rambleta, 
de la Pallota, de coll de Porc i de can Blanc, que formen la riera d’Òrrius o de Riudameia, 
afluent de la riera d’Argentona, ja dins el terme d’Argentona. 
 
 
Geologia: 
 
Geològicament, el municipi està format bàsicament per granitoides que presenten una 
alteració molt generalitzada, amb zones esquistoses d'edat carbonífera i ordoviciana, en 
les quals s'intercalen materials més o menys carbonatats del devonià i el silurià.  
Aquestes roques es van formar durant l'era paleozoica i provenen dels sediments fins i 
argilosos que s'anaven erosionant d'antics relleus emergits.  
 
Durant el neogen i el quaternari, aquests materials van patir diversos processos erosius 
que els van modelar fins a les formes actuals. Els granits de la Serralada costanera 
donaren lloc a relleus de muntanyes suaus que es troben alterats per la meteorització 
química que sofreixen, i que els converteix en sauló. 
 
 
Vies de comunicació: 
 
La principal via de comunicació que travessa el terme municipal és la carretera local BV-
5106 que uneix el poble d’Òrrius amb la Roca del Vallès (Vallès Oriental), a través del 
coll de Sant Bartomeu i el terme d’Argentona, passant pel veïnat de Clarà. 
 
En els terrenys rurals existeix una xarxa de camins, que comuniquen amb diferents 
municipis i donen accés a les masies i zones de conreu. 
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3.2. SÍNTESI HISTÒRICA 
 
 

La presència humana a l’entorn d’Òrrius es documenta des d’època prehistòrica. Les 
primeres evidències d’ocupació del territori cal cercar-les en l’anomenada zona 
arqueològica de Céllecs, majoritàriament dins del terme de la Roca del Vallès, on hi ha 
una elevada concentració de jaciments megalítics, datats bàsicament entre el 3500 aC. 
i el 1800 aC., coincidint amb el final del període neolític i l’edat del bronze. 
 
Els jaciments del poblat ibèric de Céllecs (fitxa núm. 62) i de Sant Bartomeu de 

Cabanyes (fitxa núm. 61) indiquen també la ocupació del territori en època ibèrica, com 

també els materials arqueològics dels jaciments de l’abric de Sant Bartomeu (fitxa núm. 

45), can Genís (fitxa núm. 57) i el turó de Gironella (fitxa núm. 63). 

 

 

 
Poblat ibèric de Céllecs. Fotografia: autora. 

 
La presència romana a Òrrius sembla confirmada per les troballes de materials 
d’aquesta època als jaciments de can Tarascó (fitxa núm. 58), sobre Òrrius (fitxa núm. 
60)  i al nord-oest d’Òrrius (fitxa núm. 46). 
 

No hi ha constància de cap altra referència històrica relacionada amb el terme fins a 

l’edat mitjana, quan l’any 974, Wifred, prevere i marmessor de Búlgara, va lliurar al 

cenobi benedictí de Sant Cugat del Vallès uns alous que posseïa en el terme de la vila 

de Orreos (ACA – Cartoral de Sant Cugat del Vallès, doc. 106). 

 

Entre els segles X i XI es va iniciar una nova reorganització territorial vinculada a 

l’aparició del feudalisme, un nou ordre social i econòmic que va substituir definitivament 
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les estructures de la tardoantiguitat. La nova reorganització territorial es troba definida 

per l’encastellament i la parroquialització dels nous termes. 

 

L’encastellament, l’aparició d’un conjunt de fortificacions termenades, va respondre tant 

a la voluntat defensiva contra l’enemic exterior, els musulmans, com al poder i control 

sobre la població del territori que dominaven. El castell de Sant Vicenç de Burriac 

(Cabrera) va exercir el control sobre l’actual terme fins que va passar a la jurisdicció total 

del senyor del castell de la Roca (la Roca del Vallès), al segle XIV. 

 

Quant a la parroquialització, es van bastir un conjunt de noves esglésies parroquials, 

que seguien els cànons d’un nou ordre arquitectònic comú a l’Europa occidental, el 

romànic, amb un territori (parròquia) adscrit, sobre el que tenien el dret de cobrar 

impostos, el delme, una desena part de la collita. Al terme Òrrius, van ser les de Sant 

Andreu, Sant Bartomeu de Cabanyes i Sant Pere de Clarà (que pertany al municipi 

d’Argentona però a la parròquia d’Òrrius). 

 

Sant Andreu d’Òrrius: 

 

Sant Andreu d’Òrrius. Fotografia: autora 

 

L’església de Sant Andreu d'Òrrius (fitxa núm. 1) es troba documentada des de l'any 

1043, quan el comte Berenguer Ramon I la va vendre a Guadalt, pertanyent a la 

jurisdicció del castell de Sant Vicenç de Burriac (Arxiu Corona d’Aragó – Pere III (1366-

67), fol.144). 

L’any 1357, el rei Pere III va concedir al senyor del castell de la Roca, la jurisdicció total2. 

 
2GRAUPERA, J. (2000) Excursió per l'art pre-romànic del Baix Maresme (2a ed.). Mataró: Grup d'Història 
del Casal, p. 23. 
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El temple depenia de l’església de Sant Julià d’Argentona, amb caràcter de parròquia o 

ajut rural, amb dret a cementiri propi. Fins a finals de l’Edat Mitjana no va tenir sacerdot 

propi i era servida com a sufragània de la de Sant Julià d’Argentona, fins la seva 

independència l’any 1579. 

 

Capella de Sant Bartomeu de Cabanyes: 
. 

 
Sant Bartomeu de Cabanyes. Fotografia: autora. 
 

La primera referència documental de la capella de Sant Bartomeu de Cabanyes (fitxa 

núm. 3) és de l’any 1191, tot i que el topònim de Chabanes es troba documentat des de 

l’any 931. 

L'any 1299 era administrada pel rector d'Argentona i a partir del segle XV, va passar a 

ser considerada ermita. 

Hi van tenir drets de patronatge els propietaris de can Cabanyes de Dalt, ca l'Argent i 

can Cunill. Al segle XIX va passar a ser administrada per la parròquia d’Òrrius. 

 

La principal font generadora de riquesa a les societats de l'Edat Mitjana era la terra, i la 
disputa pel poder es centrava en el control de la propietat i dels drets que se’n derivaven. 
 
A la primera meitat del segle XIII, probablement per la participació d’homes d’Òrrius en 
la conquesta de Mallorca, el comte Jaume I i el seu fill Pere, els van atorgar el privilegi 
de no vendre els seus habitants o les seves franqueses i seguir units a la Corona. Aquest 
fet va ocasionar diversos plets amb els senyors feudals, fins a l’any 1415, quan el rei 
Ferran I va dictar sentència reconeixent definitivament aquells drets3. 

 
3ROQUÉ i MARGENAT, J.M. (2016) La Gent d'Òrrius a través de la història. Òrrius: l'autor, p. 88. 
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A la segona meitat del segle XIV, el creixement demogràfic es va aturar a causa de la 
Pesta Negra, que va afectar a tota Europa. Aproximadament, un terç de la població va 
morir i una part dels masos van quedar rònecs.  
 

La segona meitat del segle XV es caracteritza per un conjunt de circumstàncies: crisi de 
l’agricultura, epidèmies i la gran pressió dels senyors feudals sobre els pagesos, que 
provocaven un gran descontentament en la població. 

Entre els anys 1462 i 1472 va esclatar la primera Guerra dels Remences, protagonitzada 
per la pagesia de la Catalunya Vella, per reivindicar l'abolició dels “mals usos”, que es 
va entrelligar amb una guerra civil. Hi van participar 28 homes del conjunt de les 
parròquies de Mataró, Cabrera i Òrrius per a formar part del sometent de Barcelona4. 

Les tropes reialistes de Joan II, amb el suport dels francesos, van entrar al país intentant 
dominar les institucions catalanes. A finals de l’any 1472 les Capitulacions de Pedralbes, 
van posar fi a la guerra civil amb la victòria de la monarquia. Però aquest fet no va 
resoldre els problemes dels remences i va acabar esclatant la segona Guerra dels 
Remences (1484-1485). 

Finalment, el 21 d'abril de l’any 1486 el rei Ferran II d'Aragó va dictar la Sentència Arbitral 
de Guadalupe, que redimia els mals usos, previ pagament de 60 sous per mas, i  abolia  
el dret a maltractar i molts altres abusos  senyorials  menors. Els pagesos es convertien 
així en els amos útils d’aquestes propietats, pagant un cens fix anual i uns drets 
d’entrada.  

Un cop superades les seqüeles de la Pesta Negra i dels terratrèmols del segle XV (1428 
i 1448), es va iniciar un creixement lent però progressiu de la població i de l’economia. 
  
Un aspecte rellevant d’aquest període històric, va ser el fenomen del bandolerisme, que 

va representar una contestació popular a les crisis econòmiques dels segles XVI i XVII. 

Hi va haver una quadrilla de bandolers que actuava entre Vilassar i Céllecs 5.  

El sorgiment d’aquest fenomen popular substituïa un bandolerisme anterior, encapçalat 

per l’aristocràcia empobrida, que feia ús de les armes per solucionar les seves rivalitats. 

  

Retornant a la síntesi històrica general del segle XVII, cal fer menció de la situació de 
conflictes bèl·lics que va viure el país. 

Les  dificultats econòmiques i polítiques de la monarquia espanyola, van portar el regnat  
a la bancarrota. Felip IV i el comte-duc d’Olivares van idear la Unió d’armes, amb la 
finalitat d’aconseguir homes per engruixir el seu exèrcit, que lluitava a la Guerra dels 
Trenta Anys.  

Els nobles es van veure obligats a participar a la guerra aportant homes, amb les 
despeses al seu càrrec. Els pagesos es van veure afectats per l’augment de les tropes 
i per l’obligatorietat d’allotjar als soldats. 

El 7 de juny de l’any 1640, es va produir l’anomenat Corpus de Sang a Barcelona, un 
avalot protagonitzat per un grup pagesos, pel descontentament pels costos que estava 
ocasionant la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648). Aquestes revoltes populars es van 
estendre a moltes zones de Catalunya. El Corpus de Sang va significar el punt inicial de 
la revolta de Catalunya contra el govern del comte-duc Olivares, i el desencadenant de 
la Guerra dels Segadors (1640-1659).  

 
4ROQUÉ i MARGENAT, J.M. (2016) La Gent d'Òrrius a través de la història. Òrrius: l'autor, p. 88. 
5ROQUÉ i MARGENAT, J.M. (2016) La Gent d'Òrrius a través de la història. Òrrius: l'autor, p. 90. 
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La situació de clima bèl·lic va continuar a inicis del segle XVIII, amb la guerra de 
Successió a la corona espanyola (1701-14), en el marc d’un conflicte internacional 
d’abast europeu. 

Un cop superada la greu crisi econòmica i social del segle anterior, i coincidint amb la 
represa  del  progressiu augment de la població al segle XVIII, una bona part de les 
cases i masies del terme van ser reformades o ampliades.  
Es va imposar al camp l’establiment d’un contracte d’explotació anomenat emfiteusi. Era 
un contracte indefinit on el masover podia explotar lliurement la terra a canvi de fer uns 
pagaments fixos a l’amo de la terra. Aquesta situació va afavorir l’estabilitat social, que 
unida a l’expansió econòmica, va provocar l’augment demogràfic. 
 
Fins a mitjans del segle XIX, a Òrrius es va veure reforçat aquest augment de població. 

L’any 1860 es va assolir un màxim històric, amb 384 habitants, i des d’aleshores, va 

experimentar un gradual descens, per les migracions del camp a la ciutat o a les zones 

industrialitzades.  

 

Tanmateix, aquesta disminució de la població es va veure agreujada per les 

conseqüències dels diversos conflictes bèl·lics, com la Guerra del Francès, que s’havia 

produït a principis de segle, i les tres guerres carlines, a les dècades dels anys 30, 40 i 

70.  

“El poble d’Òrrius també va formar part activa en la guerra del francès. El 14 de 

desembre de 1808, apropant-se l’exèrcit francès al Vallés, la Junta del Vallès des de 

Granollers va convocar el sometent, el qual va participar entre altres forces a la batalla 

al pla de can Morató, entre Cardedeu i Llinars, que guanyà el francès, provocant la fugida 

del general en cap Vives, el qual va poder embarcar-se a Mataró després de travessar 

les muntanyes. Al mateix 1808 fou enterrat al cementiri d’Òrrius un soldat francès que 

morí a conseqüència de les ferides rebudes a aquesta batalla. 

També consta que el 1812 els francesos varen robar els diners de l’església de Sant 

Andreu d’Òrrius” 6. 

 

L’any 1879 va arribar la plaga de la fil·loxera a Catalunya, que va produir una disminució 

significativa de la producció de la vinya; va entrar al Maresme l’any 1883. 

Entre els anys 1893 i 1894 va tenir lloc la pèrdua total de les collites. 

 

L’any 1936, després del cop d’Estat del 18 de juliol, amb l’Alzamiento Nacional, els 
partits fidels a la República varen formar les Milícies Antifeixistes, encarregades de 
controlar i neutralitzar elements reaccionaris i feixistes. Aquestes milícies perseguien 
persones de dretes, de moviments catòlics i missaires, gent d'ordre, tant rics com pobres 
i, en alguns casos, també catalanistes, votants d’Unió Democràtica.  
Durant l’estiu de l’any 1936, els membres d'un Comitè Revolucionari, van profanar 
l'església de Sant Andreu d’Òrrius i van cremar l’altar major, el del Sagrat Cor, altres 
altars menors i la trona, i una pintura. Durant la crema, a la plaça de l’Església, va ser 
llançada a la foguera una creu d’or i argent, una barana de ferro, una pica de batejar i 
una campana. 
El desenllaç final de la Guerra Civil va suposar la ruptura de les formes tradicionals de 
convivència, presents a molts pobles de la Catalunya, on la correlació de forces havia 
estat dominada pels estaments tradicionals: terratinents, botiguers i clergat. 

 
6ROQUÉ i MARGENAT, J.M. (2016) La Gent d'Òrrius a través de la història. Òrrius: l'autor, p. 92. 
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El període de la postguerra, caracteritzat per la manca de subministraments i la carestia 
d’aliments, no va suposar una gran dificultat a una població, en bona part, dedicada a 
les activitats agrícoles. 

Al llarg de tot el segle XX, el frondós entorn del terme municipal d’Òrrius i les seves 
excel·lents condicions climàtiques, el van convertir en un lloc d’estiueig i de repòs.  
 
 
 

3.3. INTRODUCCIÓ TOPONÍMICA, L’ESCUT MUNICIPAL I LA BANDERA  
 

 
Toponímia: 
 
El topònim d’Òrrius és d’origen incert i discutit. Consta ja a la documentació de l’any 974 
com a vila de Orreos. 
 
Tot i que segons Joan Coromines7, podria derivar de HORREOS, mot del llatí vulgar que 
significa “graners”, és probable que derivi de ORRI, que són les cabanes on es munyen 
les ovelles i es fa el formatge.  
 
Tanmateix, també s’apunta que podria tenir un origen iber-laietà, de significat 
desconegut. 
 
El seu gentilici és orrienca i orrienc. 
 
 
Escut i bandera: 
 
L’escut i la bandera d’Òrrius són símbols oficials reconeguts per la Generalitat. 
 
Escut: 

 
 
 
L’escut és caironat: d'atzur, un sautor ple d'argent al costat de dues palmes d'or en pal. 
Per timbre duu una corona mural de poble. 

 
7JOAN COROMINES, ONOMASTICON CATALONIAE: https://oncat.iec.cat/ 

 

 

https://oncat.iec.cat/
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El sautor i les palmes són elements tradicionals que fan referència al sant patró del 
poble, Sant Andreu. 
Fou aprovat el 19 d'abril del 2001 i publicat al DOGC el 9 de maig del mateix any amb 
el número 3384. 
 
L’antic escut d’Òrrius es pot veure en el nus de la volta principal de l’església parroquial. 
 
 

 
Fotografia: autora. 
 
 
 
Bandera: 
 

 
 
 
La bandera d’Òrrius és apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, de color blau 
clar amb una aspa plena blanca de gruix 1/8 de l'alçària del drap i dues palmes grogues, 
cadascuna d'alçària 1/2 de la del drap i amplària 1/12 de la llargària del mateix drap, la 
primera centrada a 1/16 de la vora de l'asta i la segona centrada a 1/16 de la vora del 
vol. 
 
Fou aprovada oficialment el 16 de març de 2005 i publicada al DOGC el 19 d’abril del 
mateix any amb el número 4366. 
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3.4. LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 
 
 
Població8: 
 
La superfície del terme municipal d’Òrrius és de 5,66  km², amb una població, segons el 
cens de l’any 2021, de 779 habitants. Per tant, la seva densitat demogràfica és de 137,6 
habitants per km².  
 
El territori d’Òrrius ha estat, tradicionalment, molt poc poblat (els censos fins a mitjans 
del segle XIX van englobats amb els de la Roca del Vallès, d’on depenia civilment). 
 
L’any 1860 es va assolir un màxim històric, amb 384 habitants, i des d’aleshores, va 
experimentar un gradual descens fins als 218 habitants, l’any 1970. 
 
A partir d’aquest moment, tot i tenir el nombre d’habitants més reduït de tots els municipis 
del Maresme, va anar recuperant població fins als 463 habitants, l’any 2001, a causa de 
l’arribada de nous residents, especialment procedents de Mataró.   
 
Tot i així, entre els anys 2002 i 2006, es va produir un nou descens demogràfic, baixant 
fins als 295 habitants. Des d’aleshores la població ha tingut un creixement constant fins 
als 779 habitants, l’any 2021. 
 
 
 

Evolució demogràfica entre els anys 1857 i 2020: 

 

                          

1497 f 1515 f 1553 f 1717 1787 1857 1877 1887 1900 1910 

- - 9 - - 387 356 354 268 259 
 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 1992 1994 

223 248 210 245 259 218 259 366 381 381 
 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

420 419 420 364 330 295 635 654 651 690 
 

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 

702 730 758 - - - - - - - 
 

1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret. Font: Gràfica elaborada per: Wikipedia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Informacions extretes del web ENCICLOPEDIA.CAT: https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0047755.xml 

 

 

 

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0047755.xml
https://www.wikidata.org/wiki/Q12080?uselang=ca#P1082
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Activitat econòmica: 

 
                                                  Font: Idescat.cat 

 
Òrrius és un municipi bàsicament residencial i la major part de la població activa que hi 
viu treballa fora del terme municipal, principalment als centres industrials i de serveis de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, especialment al Maresme i a Mataró. 
 
Tradicionalment, la principal activitat econòmica havia estat l'agricultura (l’any 1950 
ocupava el 51,6% de la població activa), especialment els cultius de secà.  
 
Pel que fa l’economia actualment, la major part de la població d’Òrrius treballa en el 
sector dels serveis.  
El sector de la construcció va patir una enorme davallada a causa del context de crisi 
econòmica, entre els anys 2008 i 2014. 
Les activitats industrials són escasses i té una certa importància una pedrera de granit. 
Quant al sector primari, l’activitat agrícola no és especialment destacada, degut a les 
característiques geogràfiques del territori i l’escassetat de terrenys conreables i són més 
importants les superfícies de pastures permanents i el terreny forestal. Caldria destacar 
el ressorgiment de l’activitat agrícola en els darrers anys per part de l’Horta Ecològica, 
la granja El Niu d’Ous i el Turó d’en Rompons, situats tots tres a la finca de can Femades.  
 
 
 

3.5. EQUIPAMENTS I ACTIVITATS SOBRE EL PATRIMONI 
 

 
Òrrius compta amb una sèrie d’equipaments patrimonials de titularitat pública, 
majoritàriament gestionats per l’Ajuntament: 

• Centre cívic can Mestres. És un espai multifuncional per a la realització 

d’activitats lúdiques, culturals i formatives, amb l’objectiu de promoure el civisme 

i la col·laboració amb el teixit associatiu. 

• Sala Polivalent. Equipament on pot accedir tota entitat o persona del municipi 

per a la realització d’actes culturals, formatius, esportius i de lleure. 

• Sala Teatre. Espai que forma part de l'SPEEM (Sistema Públic d'Equipaments 

Escènics i Musicals de Catalunya) i duu a terme una programació professional i 

10%

13%

18%
59%

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS
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amateur d'actes culturals i escènics de diverses disciplines i expressions 

artístiques (teatre, música, cinema, art contemporani...).  

• Hotel d’entitats. Espai de titularitat municipal de caire sociocultural, la finalitat 

del qual és fomentar la trobada, la informació, la comunicació, la difusió i la 

producció cultural i social de la població en general i de les seves entitats, així 

com també afavorir la seva formació integral i promoure l’associacionisme del 

municipi i la cohesió social. 

• Bibliobús Montnegre. És una biblioteca mòbil que disposa dels mateixos 

serveis i té el mateix tipus de fons que una biblioteca estable. És un servei pensat 

per a la cultura, la informació i el lleure, obert a tothom, i els serveis que ofereix 

són gratuïts. Està informatitzat i en connexió amb la Xarxa de Biblioteques 

Municipals de la Diputació de Barcelona, de la qual forma part. 

 

L'Ajuntament d’Òrrius es troba adherit  al Projecte de Circuit Estable de Cinema Català 

"Cicle Gaudí”, en conveni amb l'Acadèmia del Cinema Català. Es projecten pel·lícules 

seleccionades pel cicle, a preus reduïts i amb descomptes. 

Cal fer esment del paper difusor que fa la revista municipal Nova Àgora, des de l’any 
2016.  
 
També cal tenir present el Projecte de senyalització per a la promoció del turisme a 
Òrrius, redactat l’any 2021 per l’empresa Geosilva. 
 
D’altra banda, al municipi hi ha diversos itineraris senyalitzats per a fer-hi senderisme: 

• La ruta prehistòrica I: Can Gol – Céllecs (Rutes del Parc Serralada Litoral). 

• La ruta prehistòrica II: Can Planes – Sant Bartomeu de Cabanyes (Rutes del 

Parc Serralada Litoral). 

• El Camí- tram del Vallès Oriental i Maresme. Travessa al Massís del Corredor -

De La Roca a Argentona passant per Òrrius. 

• El Camí- tram del Vallès Oriental i Maresme. Cap a les muntanyes del Maresme 

interior- De Mataró a Òrrius passant per Argentona. 

Al nucli urbà, es troba la sala d’exposició permanent de la Col·lecció de Plats de 
Ceràmica d'Esglésies de Catalunya de Joan Cuquet i Castelló. És privada i oberta al 
públic. 
 
Finalment, a Òrrius hi ha diverses associacions culturals: 

• Amics del Pessebre Vivent 

• Colla Gegantera i Grallera de l'Andreu de Scéllecs 

• Lopitekus. Centre d’Art i Creació d’Òrrius 

• Xàldigues del Morro Negre (Diablesses) 

• Amics de la Música d’Òrrius 
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4. METODOLOGIA 
 
 

4.1. MARC TEÒRIC 
 
 
Aquest Mapa de Patrimoni Cultural ha estat realitzat per encàrrec de l'Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a petició i en col·laboració amb 
l'Ajuntament d’Òrrius.  
 
L’objectiu d’aquest inventari és la recopilació exhaustiva de tots els elements 
susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars pels seus valors històrics, 
artístics, simbòlics o identitaris, seguint els criteris establerts per la citada Oficina. 
 
De cada bé cultural se n’ha redactat una fitxa amb totes les dades que s’han pogut 
recopilar. Els elements han estat agrupats per ens patrimonials i, dins dels mateixos, 
ordenats en grups tipològics, en base a un treball previ de documentació bibliogràfica, 
d’arxiu o d’informació oral, un treball exhaustiu sobre el terreny i un posterior treball de 
gabinet.  
 
Cal considerar el Mapa de Patrimoni Local com una eina dinàmica i activa. Un element 
viu on s’hi poden afegir nous béns, ja sigui perquè es consideri oportú o perquè 
apareguin elements desconeguts en el moment de la realització del treball. També se’n 
poden haver de treure per motius diversos, com per exemple a causa de la seva 
desaparició. S’ha d’entendre com una font d’informació bàsica que permet la recollida 
sistemàtica d’aquells elements que s’han preservat del passat o que s’han incorporat 
recentment, i que han esdevingut un referent per ajudar a definir el tarannà i el territori 
d’una comunitat. Així, no tan sols es recullen aquells béns patrimonials immobles 
(edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, obra civil o jaciments 
arqueològics) o mobles (elements urbans, objectes, col·leccions) o del patrimoni 
documental (fons d’imatges, fonts documentals i fons bibliogràfics) o del natural (zones 
d’interès natural i espècimens botànics singulars), sinó que també s’hi inclouen tots 
aquells elements del patrimoni immaterial (manifestacions festives, tècniques 
artesanals, tradició oral i música i dansa), més subjectes a les variacions culturals. 
 
Es tracta d’un instrument de coneixement de la globalitat del patrimoni local que ha 
de permetre tant la realització de tasques d’investigació i protecció (històrica, etnològica, 
natural...) com l’establiment de mesures per a la protecció, conservació i accés públic; 
així com la planificació de la seva rendibilització social; l’elaboració de programes de 
difusió (rutes didàctiques i/o turístiques, publicacions, jornades de debat, 
conferències,...); la presa de decisions en el planejament urbanístic, la planificació de la 
senyalització, etc. 
 
La redacció de les fitxes de l’inventari es fa d’acord amb els plecs tècnics i la base de 
dades facilitats per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i 
correspon a tipologia les següents tipologies: 
 
1. Patrimoni immoble: 

1.1. Edificis 

1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics 

1.4. Jaciments arqueològics 



20 

 

1.5. Obra civil 

2. Patrimoni moble: 

2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

3. Patrimoni documental: 

3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documental 

3.3. Fons bibliogràfic 

4. Patrimoni immaterial: 

4.1. Manifestacions festives 

4.2. Tècniques artesanals 

4.3. Tradició oral 

4.4. Música i dansa 

4.5. Costumari 

5. Patrimoni natural: 

5.1. Zones d’interès natural 

5.2. Espècimens botànics singulars 

5.3. Jaciments paleontològics. 

 
S’ha utilitzat el model de fitxa de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, que conté les següents informacions: Codi; Número de Fitxa; Àmbit; 
Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús Actual; 
Descripció; Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; 
Emplaçament; coordenades UTM; Altitud; Accés; Fitxes associades; Historia; 
Bibliografia; Protecció; Núm. Inventari Generalitat; Autor de la fitxa; Data de registre; 
Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 
 
S’han intentat establir uns criteris de selecció, prioritzant els elements que s'han 
considerat rellevants pel seu valor material, col·lectiu o natural, que són testimoni de 
l’ocupació humana d’un territori, i que permeten tant obtenir un panorama complert de 
l’assentament rural, com de la realitat patrimonial del poble. 
 
D’altra banda, s’ha evitat valorar els elements només per la seva antiguitat, i s’han tingut 
en compte altres aspectes més específics i individuals. 
 
Com a materials inventariables, en primer lloc, s’han inclòs tots aquells elements 
documentats per altres institucions i recollits en els següents organismes: 
 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Elements urbans i mobles. 
Generalitat de Catalunya. 

- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Carta 
Arqueològica. Generalitat de Catalunya. 
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- Precatàleg d’edificis, construccions i terrenys del municipi d’Òrrius a protegir pel 

seu valor històric, artístic, urbanístic, arquitectònic o paisatgístic. Normes 

subsidiàries de planejament d’Òrrius. Ajuntament d’Òrrius.  

 

 
 
4.2. PROCESSOS DE TREBALL 

 
 

L’ordre de les fases de treball recomanat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona s’inicia amb el buidat bibliogràfic, seguit del treball de camp i, 
finalment, l’elaboració de les fitxes i la redacció de la memòria final.  
 
Un cop feta la recerca bibliogràfica i, a causa de les dificultats de la pròpia naturalesa 
del treball de camp (edificis tancats, lentitud a la hora de realitzar les entrevistes) i de 
l’actual context de pandèmia de covid-19, es va optar per intercalar el treball de camp 
amb l’elaboració de les fitxes.  
Finalment, es va dur a terme la redacció de la present memòria. 
 
 

4.2.1 RECERCA DOCUMENTAL 
 
Aquesta fase permet donar una base documental al projecte, a partir del buidatge de 
diversos arxius històrics, fons i biblioteques. La recerca bibliogràfica es va centrar en el 
fons de la Biblioteca de Catalunya, i els de la xarxa de biblioteques públiques de la 
Diputació de Barcelona,  el fons d’història local de la biblioteca de la Fundació Iluro de 
Mataró i el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes. 
 
S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com la 
Catalunya Romànica, o el Costumari de Joan Amades, i d’altres de ben concretes 
(vegeu bibliografia). També es van obtenir algunes referències isolades de la història 
local de la zona. Aquestes consultes van permetre aportar informació valuosa a la 
recerca. 
 
Biblioteques consultades: 

- Biblioteca de Catalunya. 
- Biblioteca de la Fundació Iluro 
- Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor (servei de préstec interbibliotecari). 
- Biblioteca de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Centres i institucions consultats: 

- Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. 
- Museu de Mataró. 
- Museu de Granollers. 
- Museu de Vilassar de Dalt. 
- Museu Arqueològic de Catalunya. 
- Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
- Consell Comarcal del Maresme. 
- Centre Excursionista de Catalunya. 
- Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya. 
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- Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 
 
Arxius consultats: 

- Arxiu Comarcal del Maresme. 
- Arxiu Diocesà de Barcelona. 
- Arxiu General de la Diputació de Barcelona. 
- Arxiu Nacional de Catalunya 
- Arxiu de la Corona d’Aragó 

 
Arxius fotogràfics: 

- Fons documental. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de 
Barcelona. SPAL. 

- Institut Cartogràfic de Catalunya. Cartoteca. 
- Arxiu fotogràfic de Catalunya. Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
- Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. 

 
Inventaris consultats: 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA). 
- Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (CC.AA.). 
- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC). 

 
Cal incloure tanmateix els següents inventaris, que s’han consultat via telemàtica: 

- Mapa de municipis amb camins ramaders: web amb indicació dels camins 
classificats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/ 

- Arbres monumentals de Catalunya. Inventari dels arbres monumentals de 
Catalunya i els arbres d'interès local i comarcal:  

 www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem. 
- Mapa dels Espais inclosos en el PEIN i les seves dades de l’aprovació:  

www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem. 
- Xarxa natura 2000, xarxa europea d'espais naturals protegits:  

www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem. 
- Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya:  

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/ 
 
Pel que fa a la planimetria emprada, s’han utilitzat els mapes virtuals de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, del municipi d’Òrrius: topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 
1:5.000; ortofotoimatge de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:25.000.  
 
 

4.2.2 TREBALL DE CAMP 
 
Per tal d’organitzar i facilitar el treball de camp, es va decidir dividir el terme en diferents 
zones, i es va procedir a fer les visites de tots els elements escollits durant la fase prèvia 
de documentació. 
 
Degut a la situació de pandèmia covid-19, no va ser possible mantenir reunions 
presencials amb totes les persones coneixedores del municipi. Tot i així, gràcies a les 
gestions de la Maite Espín, es van poder obtenir les informacions necessàries per a 
establir les bases del que havia de ser la recerca. 
 
A partir d’aquestes informacions i de la primera selecció d’elements, es va confeccionar 
una llista exhaustiva del patrimoni del terme. A continuació, es van dur a terme les visites 
que no havien resultat profitoses en el decurs de la primera ronda, i es van anar 
completant les fitxes de la resta de béns. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/
file:///C:/Users/Virgi/Desktop/TAVÈRNOLES/MEMÒRIA/-%09GENERALITAT%20DE%20CATALUNYA.%20PARCS%20NATURALS:%20http:/www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/
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Alguns elements no es van poder localitzar degut al seu estat ruïnós, per trobar-se 
emboscades o amagades per la vegetació, o bé dins de finques on no va ser possible 
l’accés. 
 
Durant el treball de camp, es van fotografiar en format digital els elements fitxats. Tot i 
així, de forma excepcional no es van poder obtenir fotografies d’alguns elements, per 
tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i s’han utilitzat les 
fotografies facilitades per l’ajuntament d’Òrrius. 
 
Tanmateix, es necessari puntualitzar que alguns edificis es van haver de fotografiar de 
lluny, per trobar-se dins d’una propietat privada tancada. 
 
 

4.2.3 TREBALL DE GABINET 
 
El treball de gabinet s’ha intercalat amb el treball de camp, redactant les fitxes segons 
anàvem obtenint les dades i paral·lelament, cercant informació sobre legislació, 
protecció legal, dades econòmiques i socials del municipi i cartografia.  
 
El treball de gabinet ha consistit en: 

• Consulta de la informació bibliogràfica i d'obres de caire general. (Ex. Gran 
Geografia Comarcal de Catalunya, Catalunya Romànica,...). 

• Recerca d’informació de caire general del municipi (història local, dades del medi 
físic, econòmiques, etc.). 

• Consulta de centres de documentació i informació. (Ex. Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Arxiu Comarcal del Maresme, etc.). 

• Estudi de la planimetria d’Òrrius, per tal de dur a terme un primer acostament 
geogràfic al municipi. 

• Elaboració de la primera selecció dels elements. 

• Organització de les visites del treball de camp. 

• Processament de la informació obtinguda en el decurs del treball de camp. 

• Procés de consultes personals. 

• Selecció i tractament de les fotografies, que s’han adequat les fotografies a un 
format pràctic per tal de poder treballar-hi. 

• Redacció de les fitxes de la base de dades. 

• Redacció de la present memòria tècnica. 

• Repàs de les fitxes. 
 
Les fitxes de cada element de l’inventari s’han elaborat amb la informació documental i 
la informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica, com escrita o oral, i s’ha dut a 
terme una anàlisi i un diagnòstic concret sobre la rellevància, potencialitat i possibilitats 
del patrimoni cultural d’Òrrius. 
 
La fase final del treball ha consistit en redactar la present Memòria, amb totes les dades 
obtingudes i fetes les pertinents valoracions. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI  
 
 
 

5.1. ELEMENTS FITXATS I NO FITXATS 
 
 

S’han fitxat un total de 111 elements del patrimoni cultural i natural d’Òrrius, amb una 
gran diversitat de categories:  
 
 

Àmbits/Tipologies      Codi Nombre              % 
Àmbits 

 Nombre             % 
Tipologies 

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

    56               50,45%                            
     22               19,82% 
       3                 2,70%    
     14               12,62%   
       9                 8,11%  
       8                 7,20% 

PATRIMONI MOBLE 
Elements urbans  2.1 
Objectes  2.2 
Col·leccions  2.3 

    17                15,31%                          
    10                  9,01%      
      1                  0,90%   
      6                  5,40%        

PATRIMONI DOCUMENTAL 
Fons d’imatges  3.1 
Fons documentals  3.2 
Fons bibliogràfics  3.3 

    10                 9,00%                          
      3                  2,70%           
      7                  6,30% 
      0                  0,00% 

PATRIMONI IMMATERIAL 
Manifestacions festives  4.1 
Tècniques artesanals  4.2 
Tradició oral  4.3 
Música i dansa  4.4 
Costumari  4.5 

     14               12,62%                          
      5                  4,50%        
      1                  0,90% 
      6                  5,40% 
      2                  1,80% 
      0                  0,00% 

PATRIMONI NATURAL 
Zones d’interès  5.1 
Espècimens botànics  5.2 
Jaciment paleontològic 

     14              12,62%                          
      7                  6,30%            
      7                  6,30% 
      0                  0,00% 

                                    
TOTALS 

 
    111              100% 

 
                     

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

Tipologia dels elements inventariats 
 

 

 
 
 
S’observa, per la quantitat de fitxes, una preeminència dels elements de patrimoni 
immoble, especialment els edificis, sobre la resta. El volum del patrimoni immoble, amb 
un 50,45%, esdevé tan significatiu pel fet que comprèn edificis, conjunts arquitectònics, 
elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil. 
 
L’element tipològic més representat és l’edifici (19,82%), seguit dels elements 
arquitectònics (12,62%), els elements urbans (9,01%), els jaciments arqueològics 
(8,11%) i l’obra civil (7,20%).   
 
Els següents elements tipològics més representats són els fons documentals, les zones 
d’interès i els espècimens botànics, representant cada un d’ells en la mateixa proporció 
un 6,30% del total. El segueixen les col·leccions i la tradició oral, representats també en 
la mateixa proporció (5,40%). 
 
En les darreres posicions es troben les manifestacions festives (4,50%), els fons 
d’imatges (2,70%), la música i la dansa (1,80%) i els objectes (0,90%). 
 
 
 

5.2. PATRIMONI IMMOBLE 
 

     
En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, atès que no es disposa de 
cap catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable ni de cap catàleg de béns a 
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protegir del municipi d’Òrrius, s’ha partit bàsicament de l’Inventari de Patrimoni 
Arquitectònic i de l’Inventari de Patrimoni Arqueològic del Departament de Cultura de la 
Generalitat. 
 
 
 

 
Can Prat. Fotografia: autora. 
 
 
Edificis: 
 
Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 22 elements. S’han inclòs els principals llocs 
de culte: l’església de Sant Andreu d'Òrrius (fitxa núm. 1) i l’ermita de Sant Bartomeu de 
Cabanyes (fitxa núm.3). 
 
També edificis d’interès històric com la Rectoria (fitxa núm. 2) i algunes cases d’estiueig 
com can Ramos (fitxa núm. 102) o can Torres (fitxa núm. 15). 
 

Finalment, s’han inclòs algunes de les masies més destacades: can Cunill (fitxa núm. 

5), can Prat (fitxa núm. 96), can Femades (fitxa núm. 79) o can Blanc (fitxa núm. 4), 

entre d’altres. 

 

 
Conjunts arquitectònics: 
 
Dins d’aquesta tipologia s’han inclòs 3 elements, que corresponen al nucli urbà d’Òrrius 
(fitxa núm. 70), el carrer Major (fitxa núm. 18) i el passeig de les Oliveres (fitxa núm. 27). 
 
 
Elements arquitectònics: 
 
S’han inventariat 11 elements. Es tracta d’una banda, de mostres del passat agrícola 

del poble, majoritàriament ubicats a l’entorn de les diferents masies, i de l’altra, d’alguns 

elements arquitectònics que formen part d’un altre element o edifici. 

Són exemples d’una arquitectura popular integrada al medi natural, de notable interès 

etnogràfic. 
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Jaciments: 
 
Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat 9 elements. El patrimoni arqueològic d’Òrrius 
planteja encara força més interrogants que no pas certeses, per la manca de més 
informacions i estudis. Malgrat aquestes circumstàncies, l’antiguitat del poblament del 
municipi permet inferir que es tracta d’un territori amb un subsol patrimonialment ric. 
En destaca especialment el poblat ibèric de Céllecs (fitxa núm. 62). 
 
 
Obra civil: 
 
Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat únicament 9 elements, entre els que 
destaquen els diversos senders que travessen el territori. 
També s’ha inclòs el camí ramader transversal de la Serralada Litoral (fitxa núm. 108). 
 
 
 

5.3. PATRIMONI MOBLE 
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Gegant Andreu de Scéllecs. Fotografia: autora. 

  
Dins d’aquest àmbit s’han inventariat 17 elements, que s’adapten a les tres tipologies de 
patrimoni moble: elements urbans, objectes i col·leccions.  
 
Cal tenir en compte que és evident que existeixen molts més béns mobles, a mans de 
particulars, dels que s’han inventariat. No s’ha accedit a l’interior de les cases i, en 
alguns casos, no s’ha donat permís per documentar determinats béns.  
 
Hi ha un sol objecte, el gegant Andreu de Scéllecs (fitxa núm. 21). Quant a elements 

urbans, en destaca especialment l’escultura el nen de Manuel Cusachs (fitxa núm. 40). 

Pel que fa a col·leccions, es tracta majoritàriament dels materials custodiats als museus; 

el més notable dels quals és el tresoret d’Òrrius (fitxa núm. 35), conservat al MNAC. 
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5.4. PATRIMONI DOCUMENTAL 

 
Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat únicament 10 elements. Els fons documentals  
i les fotografies corresponen majoritàriament als diversos arxius de consulta pública, que 
conserven documentació referent al municipi d’Òrrius 
 
Quant a fons fotogràfics s’han documentat: el fons la Memòria Digital de Catalunya (fitxa 
núm. 48), el fons del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (fitxa núm. 49) i el fons 
fotogràfic municipal (fitxa núm. 47). 
  

Pel que fa a fons documentals, s’han inventariat: l’Arxiu Municipal (fitxa núm. 51), l’Arxiu 
parroquial de Sant Andreu d’Òrrius (fitxa núm. 105) i els fons corresponents a Òrrius de 
l’Arxiu Comarcal del Maresme (fitxa núm. 50), l’Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa núm. 
53), l’Arxiu Diocesà de Barcelona (fitxa núm. 31), el Museu Arxiu de Santa Maria de 
Mataró (fitxa núm. 54) i l'Arxiu Nacional de Catalunya (fitxa núm. 52). 
 
És possible que existeixi documentació històrica i imatges fotogràfiques que estan en 
mans de particulars i/o sense classificar en diversos arxius. Tanmateix, aquest tipus de 
documentació resulta summament delicada de tractar ja que, quan es tracta de fons 
particulars, els seus titulars acostumen a no voler que se’n tingui coneixement públic. 
 
Per últim, esmentar que no hi ha cap element inventariat com a fons bibliogràfic. 
 
 
 

5.5. PATRIMONI IMMATERIAL 

 
Entre els elements de patrimoni immaterial, s’han inventariat 6 elements de tradició oral, 
corresponents a les dites "Sant Pere de Clarà de vius és d'Argentona i de morts és 
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d'Òrrius" (fitxa núm. 65) i “A Argentona venen oli, a Cabrera venen sal, a Dosrius venen 
vinagre i a Òrrius fan l’enciam”; i a les llegendes del Pare Esmè (fitxa núm. 72), la Cova 
de les Encantades (fitxa núm. 67), la Serp gegant de Céllecs (fitxa núm. 73) i les bruixes 
d’Òrrius (fitxa núm. 74). 
 
Quant a manifestacions festives, s’han inventariat 5 elements: la Festa Major d’Estiu de 
Sant Abdó i Sant Senén (fitxa núm. 33), la Festa Major d’Hivern de Sant Andreu (fitxa 
núm. 39), l’Aplec de Sant Bartomeu (fitxa núm. 37), el Pessebre Vivent (fitxa núm. 36) i 
la Plantada del Maig (fitxa núm. 44). 
 
També s’han inclòs els goigs de Sant Abdó i Sant Senén (fitxa núm. 34) i els de Sant 
Bartomeu (fitxa núm. 32). 
 
Per últim, esmentar que únicament hi ha 1 element inventariat com a tècnica artesanal, 
els peixos de Sant Andreu (fitxa núm. 38) i que no n’hi ha cap de costumari. 
 
Alguns d’ells són relativament moderns i d’altres són compartits amb les tradicions i el 
cicle festiu català habitual (llegendes, sardanes, cançons, festes assenyalades, etc.) per 
la qual cosa no s’han inventariat. En aquesta tipologia, sovint es fa difícil triar el que és 
propi d’un municipi del que és més genèric a nivell comarcal o nacional. 
 
 
 

5.6. PATRIMONI NATURAL  
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Alzina de can Merla. Fotografia: autora. 

 
 
Els elements inventariats dins del Patrimoni Natural són 14, diferenciats entre els 
espècimens botànics i les zones d’interès natural. 
 
Òrrius és un municipi que té una bona part del territori dins del Parc Serralada Litoral 
(fitxa núm. 68). S'hi documenten diversos indrets naturals i llocs d'interès paisatgístic. 
 
Pel que fa a espècimens botànics s’han inventariat 7 elements. 
 
No s’ha inclòs cap jaciment paleontològic. 

 
 
 

5.7. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FITXATS 
 
 

5.7.1. ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ  

 
 
La major part dels béns inclosos al present Mapa de Patrimoni Cultural no gaudeixen de 
cap tipus de protecció (58%).  
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Una bona part dels elements inventariats gaudeixen de protecció legal (26%), al trobar-
se inclosos al precatàleg de protecció de les Normes Subsidiàries (NNSS). Una petita 
proporció de béns gaudeixen de protecció física i de protecció legal i física (8%). 
 
 
 
Elements protegits per normativa general: 
 
Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, 11 d’octubre de 1993) són 
dues: 

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

Catalunya (o anteriorment a 1993 per l’Estat). 

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

municipis, en el cas dels immobles. En el cas dels mobles, són els béns 

catalogats. 

 
 
Pel que fa als BCIN val a dir que es corresponen amb els BIC (Bé d’Interès Cultural), 
categoria establerta per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
D’acord amb la llei espanyola de 1985 i la catalana de 1993, es consideren BCIN tots 
aquells elements fortificats que es troben emparats pel Decret de 22 d’abril de 1949 (o 
“decret dels castells”), el qual menciona que tots els castells d’Espanya, sigui quin sigui 
el seu estat de ruïna, queden sota la protecció de l’Estat, prenent la categoria de 
Monument historicoartístic (Bé d’Interès Cultural a partir de la llei de 1985). Després d’un 
inventari inicial, el 1968 se’n va fer un de nou que incloïa un nombre força alt d’elements. 
Tot i això, a mitjans dels anys 80 del segle passat, la Generalitat de Catalunya va refer 
el llistat de béns catalans inclosos als inventaris. El Ministeri va donar d’alta 1.501 
registres d’aquesta nova relació amb la categoria de BIC (a Catalunya, a partir de 1993, 
passaren a ser BCIN).  
Dins del terme municipal d’Òrrius no hi ha cap element catalogat com a BCIN. 
 

Pel que fa a la categoria BCIL, s’ha de tenir en compte que ho són tots aquells elements 
inclosos dins d’un catàleg municipal redactat abans de la Llei 9/1993, de Patrimoni 
Cultural Català, o bé, tots aquells ja inclosos en Catàlegs de protecció aprovats 
posteriorment, i que hi consten com a BCIL. També ho són aquells que han estat 
declarats específicament BCIL pel ple municipal (pel Consell Comarcal en aquells 
municipis de menys de 5.000 habitants), en aplicació de l’article 17 de la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
En el cas d’Òrrius tampoc hi ha cap element catalogat com a BCIL. 
 
Pel que fa a la protecció del patrimoni natural, es troba regulada per la llei 12/1985 de 
13 de juny, d’espais naturals, i el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pels quals 
s’aprova el Pla d’espais d’interès natural (PEIN).  
En el cas d’Òrrius es troba protegit: 

• L’Espai Natural de la Conreria – Sant Mateu – Céllecs. 

 

 
 
Elements protegits per normativa local: 
 
La redacció de les Normes subsidiàries de planejament (NNSS) d’Òrrius es va aprovar 
l’any 2003. Pel que fa a la protecció del patrimoni, aquest document únicament incorpora 
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un llistat: precatàleg d’edificis, construccions i terrenys del municipi d’Òrrius a 
protegir pel seu valor històric, artístic, urbanístic, arquitectònic o paisatgístic. 
 
Els elements presents al precatàleg són els següents: 

• Església parroquial de Sant Andreu. 

• Ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes. 

• Casa Rectoral. 

• Can Femades. 

• Can Triadó. 

• Can Prat de Dalt. 

• Can Lladó. 

• Can Vinyamata. 

• Can Cuní. 

• Can Gravat. 

• Can Jordi. 

• Ca la Xica. 

• Can Cot. 

• La Casa Blanca (can Blanc de la Riera). 

• Can Janer. 

• Can Viladevall. 

• Can Ramos. 

• Can Fontdevila (cal Sant). 

• Turó Gros de Céllecs. 

• Abric de Sant Bartomeu. 

• Restes superficials a l’entorn de can Tarascó i a la part N i NO per sobre del 

poble. 

 
Les Normes subsidiàries de planejament vigents a Òrrius, malauradament, tampoc 
contemplen cap catàleg de masies. El catàleg de masies és un instrument de 
planejament derivat que cataloga les masies i cases rurals que calgui preservar o 
recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials 
i, alhora, les construccions rurals en desús que calgui rehabilitar.  

 
Finalment, cal afegir que un bon nombre d’elements patrimonials del municipi es troben 
prèviament inclosos dins dels inventaris de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està gestionat per la Direcció 
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Iniciat l’any 1982, i amb 
diverses actualitzacions i ampliacions posteriors, aquest inventari inclou els béns 
integrants en les diferents categories de protecció que estableix la Llei 9/1993: Béns 
Culturals d’Interès Nacional (BCIN), Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) i la resta de 
béns integrants del patrimoni cultural que defineix la llei però que no estan protegits 
fefaentment. 
El llistat d’elements d’Òrrius que consta a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat és el següent: 

• Ca l’Argent. 

• Ca l’Esquerrà. 

• Can Blanc. 

• Can Conill. 

• Can Femades. 

• Can Macià. 
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• Can Prats. 

• Can Triador. 

• Can Vinyamata. 

• Casa Rectoral. 

• Ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes. 

• Església parroquial de Sant Andreu. 

 
 

L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat. Fou iniciat 
l’any 1982 i recull la informació per comarques mitjançant la realització de les Cartes 
Arqueològiques. Des de l’any 2001, aquest inventari inclou també els jaciments 
paleontològics i les intervencions arqueològiques negatives. 
A l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat es documenten 
els següents jaciments d’Òrrius: 

• Abric de Sant Bartomeu. 

• Al nord-est d’Òrrius. 

• Can Genís. 

• Can Tarasco. 

• Céllecs. 

• Església de Sant Andreu d’Òrrius. 

• Forn de can Vinyamata. 

• Sant Bartomeu de Cabanyes. 

• Sobre Òrrius. 

• Turó de Gironella. 

 
 

5.7.2. TITULARITAT 
 

 
La titularitat dels béns fitxats, majoritàriament és privada (58%). Tot i que el percentatge 
és una mica menor, la quantitat de béns públics és molt significativa (42%). 
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5.7.3. ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
L’estat de conservació dels elements inventariats és, en general, bastant bo.  
 

               
Pel que fa al patrimoni immoble, aquest manté un bon grau de conservació, a excepció 
del que resta en desús i abandonat. La utilització constant és la seva empara essencial. 
 
Diversos elements arquitectònics es troben en una situació precària degut a l’abandó 
ocasionat per la pèrdua de la utilitat per a la que foren construïts. 
 
Quant al patrimoni moble, els objectes es troben també, a nivell general, en un bon estat. 
El patrimoni documental manté un bon estat de conservació, tot i que  seria necessari 
adoptar mesures de catalogació i conservació preventiva. En el cas dels elements en 
mans de particulars hi ha un risc més gran de pèrdua o deteriorament. 
 
Pel que fa al patrimoni immaterial, aquest gaudeix d’una bona salut, ja que és un element 
viu i dinàmic que configura un dels caràcters identitaris més forts del municipi. 
 
 

5.7.4. CRONOLOGIA 
 
 

         
 
Pel que fa a la cronologia dels elements patrimonials, la major part corresponen al 
període contemporani i modern.  
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El període medieval té una significació molt menor que el modern, però també cal 
considerar que en alguns casos es dona una cronologia compartida. 
 
Cal fer referència a una gran part del patrimoni immoble, corresponent sobretot a 
elements arquitectònics i a obra civil, als quals no s'ha pogut atribuir un marc cronològic 
específic. 
 
Finalment, el període ibèric i el romà es troben representats pel patrimoni arqueològic 
present al territori, que és prou significatiu. 
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7. ELEMENTS NO FITXATS 
 
 

En la realització de l’inventari s’han descartat els elements de patrimoni poc 
representatius dels valors originals, d’un estil o una època concreta, o bé per formar part 
d’un conjunt indeterminat dins del volum construït, o bé perquè ha perdut en el decurs 
de la història, aquells trets característics que els feien rellevants. 
 
També s’han descartat elements que havien estat rellevants però que han desaparegut, 
així com els elements que no s’han pogut localitzar. 
 
D’altra banda, i pel que fa al patrimoni documental, també s’han descartat fons 
documentals dels que és desconeix la seva ubicació, i dels que no es disposa de la 
suficient informació per a redactar la corresponent fitxa. 
 
Quant a les manifestacions festives, s’han descartat aquelles que són molt similars a les 
que es celebren a d’altres poblacions i que no tenen cap tret distintiu o característic. 
 
 
 

Llistat d’elements no fitxats: 

 
 

 
Denominació 
 

 
Codi 

 
Tipologia 

 
Àmbit 

 
Situació 

 
Motiu 

Ca l’Esquerrà 
o cal Joanet 
 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Òrrius Es troba inclòs a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 8764), 
però actualment ha 
desaparegut. 

Ca l’Argent 
 
 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

La Roca 
del Vallès 

Tot i que es troba inclòs 
com a l’Inventari del 
patrimoni arquitectònic de 
la Generalitat (IPA. 8761), 
pertany al municipi de La 
Roca del Vallès.  

Sant Pere de 
Clarà 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Argentona Es troba en el terme 
municipal d’Argentona, 
però pertany a la 
parròquia d’Òrrius. 

Font de la 
Calç 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Carretera 
BV-5106 
(Òrrius-la 
Roca). 

Actualment l’indret on es 
troba la font és 
completament cobert per 
la vegetació. No s’ha 
pogut descriure. 

Font i safareig 
de can Blanc 
 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Can Blan 
de Baix 

Desapareguda.   
 

Font del Gat 
 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Pròxima al 
nucli urbà 

Desapareguda 
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Font de can 
Planes 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Can 
Planes 

Situada dins d’una 
propietat privada i d’ús 
privat. 

Font de can 
Deri 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Can Deri Situada dins d’una 
propietat privada i d’ús 
privat. 

Font de cal 
Fum 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Cal Fum Situada dins d’una 
propietat privada i d’ús 
privat. 

Font de cal 
Camat 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Cal Camat Situada dins d’una 
propietat privada, no s’hi 
ha pogut accedir. 

Bassa de la 
Boga 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Can Prat Actualment l’indret on es 
troba la bassa és 
completament 
inaccessible per la 
vegetació.  

Font de Sant 
Bartomeu 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Sant 
Bartomeu 
de 
Cabanyes 

No és dins del terme 
municipal, però 
tradicionalment ha estat 
apreciada pels orriencs. 

Font de la 
Danone 
 

1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Polígon 
industrial 
can Ribot 

No presenta valors 
patrimonials. 

Font del Porc 1.3 Element 
arquitectònic 

Patrimoni 
immoble 

Sant 
Bartomeu 
de 
Cabanyes 

No és dins del terme 
municipal, però 
tradicionalment ha estat 
apreciada pels orriencs. 

Pedrera 
d’Òrrius 

1.5 Obra civil Patrimoni 
immoble 

Sant 
Bartomeu 
de 
Cabanyes 

No presenta valors 
patrimonials per si 
mateixa, però sí pel tipus 
de pedra de granit que 
s’extreu (anomenada “ull 
de serp” o granit d’Òrrius), 
que ha estat utilitzada per 
a la fabricació d’obres 
artístiques i com a 
material constructiu de la 
Sagrada Família. 

Element urbà 
ornamental 
amb l’escut 
d’Òrrius 

2.1 Element 
urbà 

Patrimoni 
moble 

Intersecció 
carretera 
BV-5106 
amb c. 
Barcelona. 

No presenta valors 
patrimonials. 

Antiga 
maquinària del 
rellotge 
parroquial 
d’Òrrius 

2.2 Objectes Patrimoni 
moble 

Òrrius Es desconeix on es troba. 

Col·lecció 
artística del 
taller de 
Manuel 
Cusachs 

2.3 Col·leccions Patrimoni 
moble  

Òrrius Es desconeix què es farà 
amb la col·lecció. 
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Centro 
Documental 
de la Memoria 
Histórica de 
Salamanca 

3.2 Fons 
documental 

Patrimoni 
documental 

Salamanca Hi ha 1 expedient 
relacionat amb Òrrius 
(Codi de referència: 
ES.37274). 

Caramelles 
 
 

4.4 Música i 
dansa 

Patrimoni 
immaterial 

Òrrius Ja no es celebren. 
 

Salpàs 
  

4.5 Costumari Patrimoni 
immaterial 

Òrrius Tradició perduda. 

Capelletes de 
la Sagrada 
Família 

4.5 Costumari Patrimoni 
immaterial 

Òrrius Tradició perduda. 

 


