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1. PRESENTACIÓ 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei especialitzat 
en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del seu Programa Estudis i 
Projectes de Patrimoni Cultural, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del Patrimoni cultural 
local, amb col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents objectius: 

 Captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural del municipi. 

 Valorització dels elements reconeguts. 

 Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació. 

 Planificació de les accions de rendibilització social i cultural. 

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa del 
Patrimoni Cultural del municipi de Montseny (Vallès Oriental). L’estudi ha estat encarregat a 
l’empresa de serveis de patrimoni cultural ANTEQUEM, S.L, a partir de la sol·licitud efectuada 
per l’Ajuntament de Montseny.  
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La realització del treball ha estat executada per Marta Lloret, entre els mesos d’octubre de 2021 
i agost de 2022, amb la coordinació de Marc Bosch de Doria. 

 

 
Vista del massís del Montseny 
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2. AGRAÏMENTS 

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable ajut d’un seguit de persones i 
institucions a qui volem agrair enèrgicament la seva col•laboració. En primer lloc volem agrair la 
col•laboració del personal de l’Ajuntament de Montseny pel seu interès i les gestions facilitades. 
Però volem fer-ho d’una manera molt específica a l’alcaldessa Núria Masnou pel seu ajut 
constant. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca, museu o centre oficial o privat, 
ens hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem agrair 
als tècnics on s’han fet les consultes d’haver facilitat la nostra tasca investigadora. 

El nostre agraïment també és per diverses persones que han aportat els seus coneixements 
per fer d’aquest mapa un inventari de patrimoni local el més exhaustiu possible. A totes els 
propietaris, masovers i llogaters que han col·laborat en aquest document us vull agrair 
especialment la vostra col·laboració. 

 
Can Gorgs 
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3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 

3.1. Medi Físic 

Montseny és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, al vessant sud del massís del 
Montseny, i té una extensió de 26’8 km2. Limita amb els termes de Tagamanent, Cànoves i 
Samalús, Sant Pere de Vilamajor, El Brull, Viladrau, Arbúcies i Fogars de Montclús. La seva 
demarcació s’estén en pendent de S a N amb una altura mínima de 365 m i màxima de 1697 m 
al seu extrem més septentrional, corresponent al cim del Matagalls. En aquest mateix cim, el 
terme limita amb Osona i la Selva, així que és un límit provincial entre la demarcació de 
Barcelona i la de Girona. Es tracta doncs d’un municipi de muntanya, amb un relleu accidentat 
on hi ha un contrast considerable entre la part sud del terme i la nord, on la orografia és d’alta 
muntanya.    

El terme municipal es troba en la seva totalitat dins del massís del Montseny, situat entre les 
planes del Vallès, Osona i la Selva. El municipi és l’únic que manté el nom del massís i forma 
part del Parc Natural del Montseny, que és una espai PEIN i Xarxa Natura 2000, també 
declarat Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Els diferents rierals o torrents s’apleguen a la 
Tordera, que neix al coll de Sant Marçal, a l’indret de la Font Bona. La Tordera recull l’aigua de 
diverses rieres i torrents de cabal irregular, com són la riera de la Castanya, la del Teix, la Xica i 
els torrents del Sot de les Illes, del Sot Mal i de la Pomareta, entre d’altres. És especialment 
remarcable la gran quantitat de fonts que hi ha en tot el terme municipal, que indiquen la gran 
riquesa hídrica que hi havia en aquest indret. Tot i així, algunes s’han perdut o bé assecat els 
darrers anys.  

A la part nord del municipi la vegetació és de matoller de ginebró, i a mesura que descendim 
d’altitud de boscos d’alzines i castanyers, que tradicionalment han estat molt apreciats; les 
primeres per la seva fusta per fer carbó i rodes de carruatge i els segons pel seu fruit, la 
castanya. També hi són presents algunes fagedes als 800 metres d’altituds i d’avets. Als 
diversos cursos fluvials del terme també s’hi conserva en bon estat la vegetació de ribera, amb 
presència de verns, salzes, àlbers, pollancres, freixes i saücs. 

 
El Montseny vist des dels Castanyers de la Casanova del Molar 
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El terme comprèn el poble, situat a la part baixa a 530 metres d’altitud, i una urbanització 
denominada la Suïssa Catalana que va quedar a mitges. Tot i així, l’hàbitat que tradicionalment 
hi ha hagut al municipi és eminentment disseminat, a través dels diversos masos que han 
ocupat la muntanya des del període medieval. Els que es troben a l’entorn de la capella de 
Sant Martí de Montseny s’agrupen amb el nom de Montseny d’Amunt. 

La orografia heterogènia que hem esmentat del municipi de Montseny fa que el seu clima sigui 
de tipus mediterrani de muntanya mitjana a la part sud i rigorós d’alta muntanya a la part nord.  
El règim pluviomètric indica que el màxim anual de precipitació es concentra a la primavera i la 
tardor, essent escàs a l’estiu i l’hivern. En general, a mesura que augmenta l’altitud la 
precipitació és més abundant, com també hi és força freqüent que nevi als vessants més 
enlairats.   

3.2. Demografia i economia 

Des de l’època medieval, el tipus de poblament en aquesta zona era l’hàbitat rural dispers. En 
el fogatge de l’any 1497 hi consta que a Montseny hi havia 25 focs, que va augmentar fins a 28 
l’any 1515. Al següent fogatge, de l’any 1553 la xifra va descendir fins a 22 focs. Des de la 
segona meitat del segle XVIII la població ja comptava amb gairebé 320 focs i va créixer de 
forma significativa durant el segle XIX, arribant a la màxima de 506 habitants. La població va 
mantenir-se de forma més o menys estable fins a assolir una nova màxima d’habitants l’any 
1950 amb 525 habitants. Des d’aleshores, va començar un retrocès important que va arribar al 
mínim als anys 1980, a partir dels quals la població es va començar a recuperar fins als 351 
actuals. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya  

 

Per sectors de població, les estadístiques dels darrers anys reflecteixen una dinàmica similar a 
la societat en general del nostre país, en què predomina la població adulta entre els 40 i 49 
anys, mentre que els infants i adolescents (15 a 19 anys) i els majors de 70 anys són els menys 
nombrosos. 
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POBLACIÓ TOTAL DE MONTSENY PER GRUPS D’EDAT DE L’ANY 2021 

 
 
Font: INE, Foro-ciudad.com  
 

Tradicionalment, les principals activitats econòmiques desenvolupades a la zona del nucli han 
estat l’agricultura i la ramaderia, que es complementava amb totes aquelles relacionades amb 
l’explotació forestal: el carboneig, el suro, les castanyes, pipes, etc. D’entre totes elles, 
destacava el carboneig, una activitat desenvolupada de forma internsiva al Montseny fins a 
mitjans del segle XX, quan la introducció de nous combustibles en provocà la progressiva 
desaparició. Els carboners feien llargues estades als boscos on treballaven, on tallaven la 
llenya i la cremaven per obtenir el carbó. Aquest era traslladat muntanya avall amb l'ajut de 
matxos, des d'on es distribuïa a pobles i ciutats. En l’actualitat queden abundants testimonis de 
les places carboneres on es desevolupava aquest ofici, visibles en esplanades amb petits clots 
a terra on es feia la combustió. 

Una altra activitat que va ser força important al massís del Montseny fou la de l’explotació dels 
pous de glaç i congestes. La producció i comercialització de glaç a Catalunya va popularitzar-
se a partir del segle XVI. Els pagesos veien així una oportunitat de complementar l'economia 
familiar a l'hivern, quan les feines del camp requerien menys dedicació.  Al Montseny els 
trobem en obagues a la part alta de la muntanya, no n'hi ha cap per sota dels 1000 metres 
d'altitud. A les Emprius, al segle XIX hi havia una companyia que els explotava, formada per 
pagesos dels veïnats de Montseny d'Amunt, Vila-seca i França (Fogars de Montclús). Els de 
Can Cervera,  Can Juvany, l'Auladell i Vilajoana n'eren propietaris; d'entre els quals el de Can 
Cervera n'era l'administrador principal. La major part dels pous quedaren abandonats entre els 
segles XIX i XX, quan els avenços tecnològics ja permetien obtenir glaç per altres mitjans. Els 
darrers pous que van ser explotats al Montseny van ser els de l'Avencó, l'any 1931. 

Les activitats tradicionals corresponents al primer sector han perdut importància a Montseny, 
on els darrers anys en destaca el turisme per la situació del municipi dins del Parc Natural del 
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Montseny, amb un destacat nombre de negocis dedicats al turisme rural i la restauració. Tot i 
així, l’agricultura encara hi és present. 

Montseny és un municipi força aïllat, al qual s’hi accedeix des de la C-35 tot passant per 
Palautordera, i arribant fins a Collformic, des d’on descendeix pel Brull. A la part de Sant 
Marçal, d’altra banda, s’hi accedeix per la BV-5114 entre Santa Fe de Montseny i Viladrau.  
 

3.3. Síntesi històrica 

Els vestigis humans més antics i alhora més coneguts de Montseny es corresponen a l’Estela 
del Pla de la Calma o de la Sitja del Llop. Localitzada l’any 1976 com a part de l’estructura 
d’una barraca del Pla de la Calma, és un monument de gran rellevància per la localitat. En una 
de les seves cares presenta decoracions amb motius lineals i circulars i són diverses les teories 
de la seva cronologia, tot i que es creu que pertany a la cultura megalítica. L’entorn ha estat 
excavat en diverses ocasions, i des de fa uns anys, a causa del vandalisme de què va ser 
objecte l'any 2005, es va decidir col·locar una rèplica a la barraca i la peça original va quedar 
custodiada per garantir-ne la conservació. Al terme municipal s’hi han localitzat altres jaciments 
arqueològics, com les necròpolis del Collet dels Morts i del Serradell, dels quals se’n té molt 
poca informació perquè no han estat mai excavats. 

Durant el període medieval, concretament l’any 1018, ja trobem documentat el llinatge dels 
Montseny, que tenia el domini de la baronia de Montseny, amb els castells de les Agudes i de 
Miravalls, i de Montpalau i de Palafolls. El castell de Miravalls, que sovint s’ha identificat com el 
Castellot que hi ha prop de Can Cervera, va estar entre els segles XII i XIV sota el domini de la 
família Sesagudes, més tard Montseny, Montclús i Cabrera. L'any 1273 el castell de Miravalls ja 
consta que està en ruïnes, tot i que segueix constant a la documentació escrita. Després de 
molt de temps aterrats, es desconeix la situació exacta dels castells de Miravalls i de les 
Agudes. A principi del segle XX l'arquitecte Josep Maria Pericas en va intentar trobar-los sense 
èxit. Mossèn Antoni Pladevall apunta a que el castell de Miravalls podria trobar-se a les roques 
del Castellar, sobre el Collet de Santa Helena, i el de les Agudes a la vessant nordoest de les 
Agudes que mira a la vall de Sant Marçal. 

Entre les parròquies que formaven part de la baronia de Montseny hi trobem la de Sant Julià i 
la de Sant Marçal, totes dues en terme municipal de Montseny. La primera referència 
documental de Sant Julià de Montseny és de l'any 1079, tot i que la parròquia ja apareix 
esmentada en un document de l'any 1004. Al llarg del segle XI l'església consta en documents 
de venta i donació i en el testament del bisbe de Girona, Bernat Umbert. Bona part de les 
notícies històriques que tenim de l'església s'han obtingut de les visites parroquials que s'hi van 
fer des de l'època medieval, ja que l'arxiu parroquial fou cremat durant la Guerra Civil. A la 
visita pastoral de l'any 1310 hi consta que l'església tenia un altar dedicat a la Mare de Déu, 
així com les queixes dels feligresos perquè el rector no tenia cap ajudant, perquè el beneficiat 
no complia les seves obligacions, per diversos casos d'adulteris per part de feligresos de la 
parròquia i perquè alguns feligresos es barallen i treuen el gra de les sitges que hi ha dins 
l'església o a la sagrera, entre d'altres. Almenys des de finals del segle XIV la parròquia estava 
sota el patronat del capítol de la catedral de Barcelona, que era qui nomenava al rector. Encara 
en aquesta època, consta el delme que pagaven els masos de la zona al bisbat, que no serien 
abolits fins a la Desamortització de Mendizábal. 

Pel que fa a Sant Marçal, és un monestir benedictí que està documentat des de l'any 1053. Va 
ser erigida l'any 1066 com a abadia pel bisbe Guillem de Balsareny i l'any 1097 ja consta com a 
priorat de Sant Esteve de Banyoles. Els monjos van deixar el lloc poc després per anar a Santa 
Magdalena de Mosqueroles o Sant Marçal de Baix, però el bisbe de Vic els va fer retornar l'any 
1104, quan fou consagrada de nou. Entre els anys 1135 i 1140 va tenir un nou abat de nom 
Elies que li va permetre durant aquest període de temps passar de priorat a abadia. A partir del 
segle XIV a Sant Marçal només hi va quedar un sacerdot i un o dos monjos. L'any 1624, quan 
ja no hi havia vida monàstica, el priorat i les seves rendes van passar a la Congregació 
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Claustral benedictina. En època moderna ja consta com a sufragània de Sant Julià de 
Montseny, amb cementiri propi.  

Dins el terme de Montseny hi ha també la capella de Sant Martí de Montseny, que tot i estar 
documentada de principi del segle XVII, es creu que el seu origen és anterior. De l’ermita de 
Santa Anastàsia també en tenim poca informació, ja que només en queden els fonaments, tot i 
que es creu que és romànica. 

 

 
Sant Marçal de Montseny 

 

En plena època baix medieval, al terme de Montseny ja hi existien diversos masos disseminats, 
entre els quals hi reconeixem els masos Cervera, Lavina, Rourell, Iles i Riera, entre d’altres. 
Alguns masos com Suau van quedar deshabitats després de la pesta negra de 1348. En època 
moderna, molts d’aquests masos van créixer o van ser reformats, com també se’n van construir 
de nous. Moltes d’aquestes cases han conservat elements i característiques constructives 
pròpies d’aquesta zona, com el fet d’estar construïdes amb pissarra, la pedra més abundant 
d’aquest vessants del Montseny; l’existència d’una bassa amb safareig propera, la pallissa al 
costat de dos nivells, el de dalt destinat a la palla i el de baix al bestiar; el corral adossat a la 
casa, les eres semicirculars i amb lloses de pissarra davant les cases; etc. En l’actualitat n’hi ha 
poques que es dediquin a l’activitat agrícola i forestal, i moltes d’elles es destinen al turisme 
rural, segones residències o bé com a habitatges sense explotació de la terra. 
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3.4. Toponímia i escut municipal 

Segons Mn. Antoni Pladevall1, “és difícil de precisar exactament quina és l'etimologia del mot 
Montseny, llatinitzat des del 862 com Mons Signi, però, atès el seu caracter de molló que 
separa comtats, bisbats o que els uneix -segons com es miri- sempre ens ha abellit de creure 
que vol dir mont del senyal o mont de la fita, per ésser bàsicament com una gran fita o punt de 
referència”. 

L’escut oficial de Montseny és caironat, d’argent, amb un mont de tres cims de sinople movent 
de la punta i somat d’una creu llatina de gules. Com a timbre hi ha una corona mural de poble. 
Va ser aprovat el 26 de novembre de 2007 i publicat en el DOGC l’11 de desembre del mateix 
any. 

   
Escut  oficial de Montseny  
 
 

4. METODOLOGIA    

4.1. Marc teòric 

La finalitat d’aquest tipus de treball és la recopilació exhaustiva dels elements del patrimoni 
cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic de treball és l’inventari de tots els elements 
susceptibles de ser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població pels seus valors 
històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta que permet englobar-
hi totes les accepcions reconegudes. De cada element es fa una fitxa amb totes les dades que 
s’hagin pogut recopilar d’aquell bé cultural, ja sigui a través de la documentació bibliogràfica, a 
través d’arxius o d’informació oral. Amb l’inventari fet i les dades recollides es poden fer les 
pertinents classificacions, anàlisi i estudis estadístics, a fi i efecte de fer-ne una valoració, tant a 
nivell individual de cada bé com global. 

Es tracta de facilitar a l’ajuntament i als ciutadans una eina de coneixement de la globalitat del 
seu patrimoni i un instrument que permeti d’establir mesures per a la seva protecció i 
conservació;  el seu accés públic; la planificació de la seva rendibilització social; l’elaboració de 
programes de difusió (com per exemple programes didàctics i turístics, publicacions, jornades 
de debat o conferències); la presa de decisions en el planejament urbanístic; i la planificació de 
la senyalització, entre d’altres mesures. 

 

1 PLADEVALL, A. (1990). "El Montseny a l’època medieval: dominis i jurisdiccions". Revista de 
Girona, Núm. 141. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/DOGC
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Però es tracta d’un element viu, un instrument que pot créixer o disminuir. S’hi podran afegir 
més endavant nous béns perquè es consideri oportú o perquè apareguin nous elements, 
desconeguts en el moment de la realització del treball (nous jaciments arqueològics, donacions 
de col·leccions, etc.). O se’n poden treure per motius diversos, com el robatori, la seva 
destrucció (natural o antròpica) o els canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal considerar 
el Mapa de Patrimoni Cultural com una eina dinàmica i activa. 

S’ha de tenir present, però, que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta. No s’ha 
pretès fer una història de Montseny, ni fer un anàlisi de l’evolució del municipi, ni un estudi 
estadístic. No hi ha el plantejament d’una hipòtesi, ni s’han fixat uns objectius científics. Per tant 
no hi ha unes conclusions, ja que no es tracta d’un element clos, sinó viu, com hem dit abans. 
Tampoc és un catàleg del patrimoni o de béns, amb una normativa associada de protecció. Per 
tant, no té capacitat legal ni normativa. És una base de dades, que recull tot el patrimoni 
existent en el municipi, a partir de la qual es poden gestionar diverses accions; però sempre 
com un punt d’inici. 

4.2. Model d’inventari 

El mapa del patrimoni local contempla cinc àmbits temàtics i diversos tipus d’elements. El 
patrimoni inclòs en el treball s’estructura amb 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 

4.-Patrimoni immaterial 4.1- Manifestacions festives 

 4.2- Tècniques artesanals 

 4.3- Tradició oral 

 4.4- Música i dansa 

 4.5. Costumari 

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

 5.2- Espècimens botànics singulars 

 

S’ha utilitzat el model de fitxa establert 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; Nom del propietari; Tipologia; Ús Actual; Descripció; 
Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; Emplaçament; Longitud; 
Latitud; Altitud; Accés; Número de negatiu; Altres; Historia; Bibliografia; Protecció; Inventari; 
Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 
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4.3. Programa de treball 

Fase 1. Documentació prèvia 

El treball ha començat amb la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi 
ha informació referent al patrimoni cultural. Com a punt de partida s’ha consultat l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA) i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya (CCAA), l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), l’Inventari del Patrimoni Immaterial del 
Montseny, l’Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny, l’Inventari d’Arbres 
Monumentals de la Generalitat de Catalunya, l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de 
Catalunya, l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de Camins Ramaders.  

També s’ha consultat l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, l’Arxiu de la Corona d’Aragó; l’Arxiu 
Nacional de Catalunya; l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya, l’Arxiu Fotogràfic i 
Documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local i l’Arxiu Municipal de Montseny. 

Pel que fa a la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de Montseny: topogràfic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 1:5.000; 
ortofotoimatge de 1:5.000, ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha consultat la planimetria del 
SITMUN de la Diputació de Barcelona. 

Cal apuntar que el fet de compartir el nom del municipi amb el del massís, ha dificultat en certa 
mesura la tasca de recerca.  

 

Fase 2. Treball de camp 

La tasca més ingent d’aquesta fase ha estat la de complementar el catàleg de béns del POUM 
del qual partíem amb el treball de camp, tot cercant, localitzant i visitant els edificis, les fonts, 
els jaciments arqueològics, les masies, etc.; que figuren en el Mapa. Hem comptat amb la 
col·laboració d’alguns veïns i experts locals que han facilitat la nostra feina acompanyant-nos a 
visitar els elements o bé ens han obert les portes de casa seva.  

Durant el treball de camp s’ha anotat tota la informació possible per la descripció dels elements 
de patrimoni, segons el model de fitxa establert i s’han situat topogràficament amb un aparell 
de GPS, en cas que el bé no estigués referenciat a la planimetria de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. D’altra banda, s’han fotografiat en format digital els elements que han estat 
localitzats. Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements per problemes 
amb l’accés o per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i s’han utilitzat 
les fotografies cedides per persones o entitats del poble. El treball de camp s’ha recolzat en 
una sèrie d’entrevistes als propietaris o ciutadans que, estant o no relacionats amb les entitats 
socials i culturals del municipi, podien tenir alguna vinculació amb elements del patrimoni 
cultural de Montseny.  

 

Fase 3. Treball de gabinet 

La darrera fase del treball ha consistit en la redacció de les fitxes i de la memòria, amb totes les 
dades obtingudes. Amb la informació documental i la informació obtinguda del treball de camp, 
tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut elaborar les corresponents fitxes de cada element i 
fer-ne una anàlisi i un diagnòstic concret de la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats 
del patrimoni cultural de Montseny. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

5.1. Elements fitxats i elements no fitxats 

S’han fitxat un total de 234 elements del patrimoni cultural de Montseny. En destaquen, per la 
quantitat de fitxes, els elements de patrimoni immoble, especialment els edificis. És menys 
nombrós el patrimoni documental, natural, immaterial i moble. Cal tenir en compte que hi ha 
alguns béns, com elements arquitectònics, elements mobles o petites construccions, que s’han 
inclòs, en la fitxa genèrica corresponent a altres elements immobles. 

Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre % 
    Àmbits Tipologies 

PATRIMONI 
IMMOBLE 

  179 76% 
 

100% 

Edificis 1.1 
 

  113 63% 
Conjunts 
arquitectònics 

1.2 
 

  1 1% 

Elements 
arquitectònics 

1.3 
 

  40 22% 

Jaciments 
arqueològics 

1.4 
 

  13 7% 

Obra civil 1.5     12 7% 
PATRIMONI 
MOBLE 

  11 5% 
 

100% 

Elements urbans 2.1 
 

  2 18% 
Objectes 2.2 

 
  8 73% 

Col·leccions 2.3 
 

  1 9% 
PATRIMONI 
DOCUMENTAL 

  2 1%   100% 

Fons d’imatges 3.1 
 

  0 0% 
Fons documentals 3.2 

 
  2 100% 

Fons bibliogràfics 3.3     0 0% 
PATRIMONI 
IMMATERIAL 

  18 8% 
 

100% 

Manifestacions 
festives 

4.1 
 

  8 44% 

Tècniques 
artesanals 

4.2 
 

  0 0% 

Tradició oral 4.3 
 

  1 6% 
Música i dansa 4.4 

 
  3 17% 

Costumari 4.5 
 

  6 33% 
PATRIMONI 
NATURAL 

  24 10%   100% 

Zones d’interès 5.1 
 

  12 50% 
Espècimens botànics 5.2     12 50% 

TOTALS   234 100% 234   
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D’altra banda, en la realització del Mapa s’ha descartat fer la fitxa d’altres elements de 
patrimoni poc representatius perquè amb el temps han perdut algun dels seus valors originals, 
o perquè s’han destruït. Aquests elements també s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats, 
ja que malgrat que en puguem tenir alguna referència bibliogràfica o oral, no s’han localitzat, no 
s’hi ha pogut accedir o bé les notícies són massa vagues. Els béns del llistat d’elements no 
fitxats (veure annex 4) podran ser inclosos a la base de dades en futures revisions o 
actualitzacions del mapa, si es considera oportú.  

 

5.2. Patrimoni immoble 

Com s’ha indicat anteriorment, en la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha 
partit dels inventaris del patrimoni arquitectònic, etnològic i arqueològic de la Generalitat de 
Catalunya, així com l’Inventari de patrimoni construït del Parc Natural del Montseny de la 
Diputació de Barcelona. A banda d’aquests elements, bona part dels elements han estat 
inventariats gràcies al coneixement de diverses persones que viuen al municipi. Durant el 
treball de camp s’han detectat elements dels quals no teníem coneixement prèviament, alguns 
dels quals han passat a format part del Mapa de Patrimoni o d’altres s’han inclòs en el llistat 
d’elements no fitxats.  

El patrimoni immoble documentat és el reflex del caràcter eminentment rural que ha tingut 
Montseny al llarg de la història, i que ha mantingut fins als nostres dies. El nombre de masies i 
elements relacionats amb l’explotació agropecuària, així ho testimonien.  
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63%

1%

22%

7% 7%

Edifici Conjunt arquitectònic Element arquitectònic Jaciment arqueològic Obra Civil

 
 
Percentatge de Patrimoni Immoble per tipologies. 
 

Seguint el Plec de Prescripcions Tècniques de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, el patrimoni immoble s’ha classificat en cinc tipologies: 

 Edifici: tipologia entesa com a construcció unitària, tant formal com volumètricament. 

 Conjunt arquitectònic: format per l’agrupació física de diferents edificis i elements 
arquitectònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors formals i volumètrics. 

 Element arquitectònic: part d’un conjunt o d’un edifici que per sí mateix té prou valors com 
per destacar-lo. 

 Jaciments: restes o vestigis del passat de qualsevol tipus i cronologia. Inclou estructures en 
estat de ruïna. 

 Obra civil: obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

 

Edificis 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total cent tretze elements. Entre el patrimoni 
arquitectònic conservat hem de remarcar la presència de diverses masies d’origen medieval, 
com són la Besa, El Baiés, Les Illes, Colldebosc, El Cot, La Llavina, Can Cervera, etc. També 
hi ha una quantitat significativa de masies construïdes i/o ampliades entre els segles XVIII i 
XIX, com són Can Nena, Can Ponic, i la Caseta, entre d’altres. 

Dins el mateix nucli trobem un dels edificis més notables de la població, l’església parroquial 
del Sant Julià de Montseny, que tot i que fou reformada en època moderna, conserva 
importants elements de l’edificació romànica. És igualment important la capella de Sant Marçal, 
antic monestir benedictí documentat des del segle XI. Entre el patrimoni religiós, són igualment 
notables tant a nivell històric, com arquitectònic i social la capella de Sant Martí, documentada 
des del segle XVII però d’origen anterior, i la de Santa Anastàsia, que tot i que només en 
queden els fonaments és una construcció històrica remarcable. 

Són igualment destacables les construccions que aprofitaven l’energia hidràulica per obtenir 
farina, en els casos del Molí de la Llavina, Molí d’en Xifré i de Can Riera Moliner; i electricitat en 
el cas de la Central Hidroelèctrica de Can Riera Moliner. 

Finalment, cal esmentar les diverses barraques i corrals pel seu valor històric i etnològic, entre 
les quals la de la Sitja del Llop té un valor simbòlic per ser on es va trobar l’estela prehistòrica. 
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Colldebosc 

Conjunt arquitectònic 

S’ha inclòs un sol conjunt arquitectònic que es correspon amb el de Can Sopa, un conjunt de 
cases agrupades a l’entorn del molí d’en Xifré. 

 

  Conjunt de Can Sopa 

Elements arquitectònics 

Entre els elements arquitectònics, s’han inclòs a l’inventari quaranta béns. Corresponen a 
construccions de menor entitat que els edificis. D’una banda, s’han fitxat un gran nombre de 
fonts que indiquen la riquesa hídrica del municipi: la Font Bona, on neix el riu Tordera, del Pont, 
de Can Riera Moliner, de Can Nena, etc.; que en alguns casos estan associades a un safareig. 
També relacionades amb l’aigua, s’han inventariat les basses de la Font del Bosc, del molí de 
la Llavina i del molí d’en Xifré. D’altra banda, s’ha inventariat l’emblemàtica Creu de Matagalls, 
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situada a l’extrem del terme municipal, la de Sant Marçal i la de Picarín. Tambe pel seu valor 
simbòlic, s’ha inclòs la Taula dels Tres Bisbes, on la tradició situa com a punt de reunió dels 
bisbes de Barcelona, Vic i Girona. En el medi rural s’han inventariat dues parts d’edificacions 
notables, que es corresponen amb el finestral de Can Vador i el de Colldebosc.  

Un altre dels elements singulars de la població, de gran rellevància a nivell etnològica són els 
pous de glaç i congestes, que testimonien una activitat important que va complementar 
l’economia agrícola i ramadera de la zona almenys des del segle XVIII.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
  Creu de Matagalls 

Jaciments arqueològics 

Dins d’aquesta tipologia, s’han documentat un total de tretze jaciments arqueològics, que es 
corresponen a restes de construccions, com són Goany, Suau, o el Castellot, aquest últim 
probablement es correspon amb les restes del Castell de Miravalls. També s’han inclòs els 
diversos jaciments que consten a la carta arqueològica, com les Necròpolis del Collet dels 
Morts o del Serradell, que al no haver estat excavades se’n té poca informació. 

Obra civil  

Dins d’aquesta tipologia s’han fitxat dotze elements corresponent a obres d’enginyeria. En 
primer lloc cal destacar dues mines d’aigua localizades, la de Can Baixeras i la de Can Xec. 
També relacionades amb l’aprofitament tradicional de l’aigua són els recs i les rescloses dels 
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diferents molíns fariners del terme, així com de l’embassament de les Illes i que va ser 
construïda per la central hidroelèctrica de Can Riera Moliner. Vinculades a aquesta última, 
també tenim la passera i el pont de Can Riera Moliner. Dins d’aquesta tipologia també s’han 
inventariat els camins antics que passen pel terme, com el camí de ferradura i els camins de 
Sant Marçal al Turó de l’Home, el de Sant Marçal al Matagalls i Sant Segimon i el d’Aiguafreda 
a la Castanya i a Montseny.   

 Pont de la Central hidroelèctrica 

5.3. Patrimoni moble 

Dins l’àmbit de patrimoni moble, els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Element urbà: monuments, escultures o elements commemoratius situats a la via pública. 

 Objectes: elements singulars. 

 Col·leccions: sèries coherents d’objectes, integrats com a fons d’un museu o bé de caràcter 
privat. 

En aquest àmbit hem pogut classificar nou elements del patrimoni de Montseny que s’adapten 
a les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes o col·leccions. 
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18%

73%

9%

Element urbà Objecte Col·lecció

 
 
Percentatge de Patrimoni Moble per tipologies 

Elements urbans 

S’han inventariat dos elements urbans, atès que el nucli de població és molt reduït, que es 
corresponen amb la Font del Pujol i el Monòlit dels 900 anys de Sant Julià de Montseny.  

Objectes 

Hem localitzat un total de vuit elements d’aquesta tipologia, dels quals un en destaca per la 
seva rellevància a nivell nacional: l’estela de la Calma. També s’han inclòs objectes vinculats a 
la viticultura, com són el Trull de Can Cervera, la Base de premsa de les Illes i la Premsa de 
Can Cervera. Com a objectes s’han inclòs la Mare de Déu de Sant Bernat i la Ofrena del Centr 
Excursionista de Catalunya de Sant Bernat de Menthon, totes dues situades dins d’aquesta 
capella.  Finalment, s’han inclòs el Finestral de la rectoria de Sant Julià de Montseny, la turbina 
de la Llavina i la Mola de la Llavina. 

 

  Estela de la Calma 
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Col·leccions 

S’ha inventariat una col·lecció, que es correspo amb la col·lecció d’esquelles d’en Jaume, de 
titularitat pública.  

5.4. Patrimoni documental 

En l’àmbit de patrimoni documental els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Fons d’imatges: imatges que formen part d’un fons o una col·lecció. 

 Fons documentals: documents antics que formen part d’un arxiu o col·lecció. 

 Fons bibliogràfics: edicions antigues que formen part d’una biblioteca o col·lecció. 

En aquest àmbit hem localitzat dos elements del patrimoni de Montseny que s’inventarien com 
a fons documentals. 

Fons documental 

S’han inventariat dos fons documentals, el primer d’ells el fons de l’Arxiu Municipal de 
Montseny, i el fons privat de Can Cervera..  

5.5. Patrimoni immaterial 

En l’àmbit de patrimoni immaterial els elements es classifiquen en cinc tipologies: 

 Manifestació festiva: festes populars locals més arrelades al territori. 

 Tècniques artesanals: manifestacions singulars de la localitat relacionades amb activitats 

tradicionals, oficis, gastronomia... 

 Tradició oral: referències de transmissió oral relacionades amb els llocs o elements locals. 

 Música i dansa: manifestacions musicals tradicionals. 

 Costumari: maneres de fer i costums pròpies de la localitat. 

El patrimoni immaterial inventariat es pot quantificar en set elements patrimonials classificats en 
manifestacions festives, tradició oral i Música i dansa. No s’ha inventariat cap element de la 
tipologia Tècniques artesanals. Cal apuntar que la zona del Montseny ha estat àmpliament 
documentada pel que fa a patrimoni immaterial, però que en molts casos no s’ha pogut situar 
inventariar perquè no es fa distinció entre el nom del municipi i el del massís. 
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11%

Manifestacions festives Tradició oral

 
Percentatge de Patrimoni Immaterial per tipologies 
 
 

Manifestacions festives 

Entre els vuit béns relacionats amb el cicle festiu, en destaquen els Aplecs de Sant Marçal, el 
de Sant Bernat i el de Sant Martí, dels quals el més celebrat és el primer amb el tradicional Vot 
del Poble. També s’ha inclòs la Festa Major i les Festes de Carnestoltes, de Reis, Tots Sants i 
d’Homenatge a la Vellesa perquè es troben molt arrelades i tenen aspectes singulars.   

Tradició oral 

Dins d’aquesta tipologia s’ha inclòs una llegenda sobre l’origen de la paraula Ratafia, que situa 
a la Taula dels Tres Bisbes, en terme de Montseny.  

Música i dansa 
S’han inventariat els goigs a Sant Marçal, Sant Julià de Montseny i Sant Bernat de Menthon. 

Costumari 
Entre les costums del poble de Montseny, s’han recollit les quatre que va recollir mossèn 
Bonrepaux quan va ser rector de la parròquia de Montseny. També s’han inclòs el Vot del poble 
(lligat a l’aplec de Sant Marçal) i la costum d’emparrar mongetes i tomaqueres amb pals de 
bruc. 

5.6. Patrimoni Natural 

En l’àmbit de patrimoni natural els elements es classifiquen en dues tipologies: 

 Zona d’interès: zones amb un valor ecològic, paisatgístic, zoològic, botànic... 

 Espècimen botànic: elements botànics singulars 

En aquest àmbit hem localitzat vint-i-quatre elements del patrimoni de Montseny que s’adapten 
a dues tipologies de patrimoni natural. 
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Percentatge de Patrimoni Natural per tipologies 

Zona d’interès 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de dotze elements. D’una  banda, s’han 
inclòs les diverses fonts naturals del municipi, com són la font Cirera, la del Molí de la Llavina, 
del Puig, del Bosc i del Torrent de Safiguera. També s’ha inclòs el riu Tordera, que neix al 
municipi i el travessa, i la riera del Molí. Dins d’aquests cursos fluvials s’han inventariat el Gorg 
de les Dones d’Aigua i el Gorg de l’Home, i els embassaments de les Illes i de Ruideteix. 
Finalment, també s’ha inventariat la Pedrera de l’Adrobau. 

Espècimens botànics 

Pel que fa als espècimens botànics, s’han inclòs dotze exemplars. S’ha inclòs un arbre declarat 
monumental per la Generalitat, el Boix de Sant Julià de Montseny. Per les seves dimensions i 
antiguitat s’han inventariat les alzines properes a les masies del Cot, de la Caseta, de la Besa, 
del Pujol, de Colldebosc; els castanyers de la Casanova i del drac; i el roure de Can Besa. 

 Boix de Sant Julià de Montseny 
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5.7. Estat actual dels elements inventariats 

Titularitat 

La titularitat dels béns fitxats són majoritàriament de caràcter privat. En tot cas, aquí caldria 
discernir entre propietaris individuals, cas dels propietaris del seu propi habitatge, i els 
propietaris institucionals, com ara el bisbat. Els elements de titularitat pública són principalment 
el patrimoni documental, els camins i tot el patrimoni immaterial, tot i que també hi ha elements 
destacats com Can Gorgs, que és de la Diputació de Barcelona. 

 
 

86%

14%

Privat Públic

 
Percentatges de la titularitat dels béns 

 

 

Protecció legal   

Al municipi de Montseny hi ha dos béns protegits com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN): 
l’Estela de la Calma i el Castellot, tot i que aquest últim no té número de registre. D’altra banda, 
a Montseny no hi ha elements declarats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) .

Es troben protegits legalment pel Catàleg de masies de les Normes subsidiàries de 
Planejament de l’any 1983, amb la categoria de Bé de Protecció Urbanística (BPU), els 
següents béns: 

• Ca n’Audet 

• Magatzem de Can Vila 

• Can Miquel de la Vall 

• Fonda Matagalls 

• Can Castanyeric 

• Can Vila 

• Can Pairell 

• La Caseta 

• Can Jaumet 

• Can Barrina 

• Can Pere d’Alzinar 

• Can Josepó 

• Can Xec 

• Can Salvadoret 

• Can Sopa 

• La Vinya 

• Església de Sant Julià de Montseny 

• Can Barrasser 

• Can Nena 

• Can Vador 
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• Can Bancell 

• Casa Nova del Molar 

• Can Daumalons 

• Can Volart 

• Can Ventura 

• Can Manelic 

• Can Teixidor de l’Arboç 

• Can Pere Castanyer 

• Cal Boter 

• Hostal Montserrat 

• El Ferrer de Dalt 

• Can Cervera 

• Can Xisquet 

• Can Ponic 

• Ca l’Aleix 

• Cal Xerric 

• Can Jovany 

• Can Baixeras 

• Casa del Pont 

• El Forn de Dalt 

• Can Pere Mut 

• El Pujol  

• Can Quel 

• Molí de Can Xifré 

• Cal Jeroni 

• Can Manel 

• Can Codina 

• Conjunt de Can Sopa 
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El municipi també està protegit dins del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge del Parc Natural del Montseny (PEPMNPPNM), aprovat l’any 1977 i publicat al BOP 
número 222 de 16 de setembre de 1977 i l’any 1978 i publicat al BOP número 62 de 16 d'abril 
de 1978. 

El fons documental de l’Arxiu Municipal de Montseny està protegit de forma legal segons la llei 
d’arxius i documents 10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001), on s’estableix que els fons 
documentals que conten documentació de més de 100 anys queden legalment protegits. 

Finalment, el Boix de Sant Julià de Montseny està protegit com a Arbre Monumental per Ordre 
del DARP de 8 de febrer de 1990. 

 

 
Can Nena 

En resum, del total d’elements inventariats en el mapa del patrimoni cultural de Montseny, un 
22% estan protegits de forma legal, amb un 78 % dels elements que no tenen cap tipus de 
protecció.  

 

22%

78%

Legal

Inexistent

 
 
Percentatges de la protecció existent dels béns 
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Estat de conservació 

La majoria del patrimoni cultural de Montseny es troba en bon estat, amb un 73% dels béns 
que es troben ben conservats. Aquesta valoració està relacionada amb la voluntat tant de 
l’Ajuntament com dels habitants de Montseny de preservar el seu patrimoni cultural. La majoria 
de béns que es troben en mal estat de conservació ho estan a causa de la seva falta d’ús. 
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Cronologia 

Pel que fa a la cronologia dels elements, podem observar com la major part (51%) corresponen 
al període contemporani, que comprèn des del segle XIX fins als nostres dies.  
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Com veiem en el gràfic, el modern (segles XVI-XVIII) és el segon període més ben representat 
(26%), ja que coincideix amb el moment de la consolidació i de construcció de la majoria de 
masies del municipi. Cal considerar que en els casos que a les fitxes hem aportat una 
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cronologia compartida (per exemple: moderna i contemporània), en el gràfic estadístic consta la 
primera època (la més antiga). 

 
Fita del camí de ferradura 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Montseny (Vallès Oriental) 
 

  

 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

AAVV. (2003). De la balma a la masia: l’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. 
Granollers: Museu de Granollers. 

ALACAMBRA, P.J. (1990) "El megalitisme a La Calma (Montseny)". Revista Tagamanent. 23. 

ALBESA, C. (2005). Descubrir el Montseny 

AMADES, J. (1982). Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat Editors. 

BASTARDES, A. (1983). Les creus al vent. Barcelona: Millà. 

BOADA, M. ; ROMANILLOS, T. (2014). El Parc Natural del Montseny. Barcelona: Viena 
Edicions. 

BONET, M.A. (2004). Un passeig per la cultura popular del Montseny: Records, tradicions, 
remeis, coneixements del medi. Tarragona: Edicions el Mèdol. 

COMAS, P.; CASTELLS, J. (1994). Esglésies i ermites del Montseny i del seu entorn. 
Cardedeu: Museu-Arxiu Tomàs Balvey. 

CORTADELLAS, X.; PUJADÓ, J.; REVÉS, I. (2021). Arrelats: les famílies més antigues de 
Catalunya. La Bisbal d’Empordà: Edicions Sidillà. 

FARRERONS, O. (2021). "Fonts ferruginoses del Montseny". La Sitja del Llop - Revista del 
Montseny. 

FERRERONS, Ò. (dir.) . Monografies del Montseny. Viladrau: Amics del Montseny 

FONT, J. (2017) Intempèrie. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura i Museu 
de les Cultures del Món de Barcelona.  

GAVIN, J.M. (1990). Inventari d’esglésies. Vol 23. Vallès Oriental. Barcelona: Pòrtic. 

GINEBRA, R. (1999). “Les parròquies del Montseny al 1330, segons les visites pastorals del 
Bisbat de Vic”. Monografies del Montseny, núm 14. Viladrau: Amics del Montseny. 

GUTIÉRREZ, C. (1996). El carboneig: l’exemple del Montseny. Barcelona: Editorial Altafulla. 

Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona  (1997). 

Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del 
paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008. 

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. 
Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de 
Catalunya.  

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny 
(Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 

Inventari del patrimoni etnològic del Montseny (IPEC). Generalitat de Catalunya. 1995-1999. 

LÓPEZ, J. (2007). “Supersticions a la parròquia de Montseny”. Monografies de Montseny, núm 
22. Viladrau: Amics del Montseny. 

LLOVERA, J.; PUCHE, C. ; REBERTÉ, Q. (1993). El Carboneig. Sant Celoni: Centre d’Estudis i 
Documentació del Baix Montseny- Montnegre.  

MALUQUER DE MOTES, J. (1987). Prehistòria i Edat Antiga. Barcelona: Edicions 62, 1987. 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Montseny (Vallès Oriental) 
 

  

 

MARTÍ, J.M, et al. (1981). Catàleg monumental de l’Arquebisbat de Barcelona. Vol I. Barcelona: 
Arxiu Diocesà de Barcelona. 

PORTALS, J. (2004). Montseny: història d’un poble. Arenys de Mar: Els llibres del Set-ciències. 

PAGÈS,M. (2014). Estels, ermites i esglesioles del Montseny. Anglès: Impremta Pagès. 

PAGÈS, M. (2016). Retrats del Montseny: Fesomies de la terra. Anglès: Impremta Pagès. 

PLADEVALL, A., dir. (1984). Catalunya Romànica: el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.  
Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 

PLADEVALL, A. (1990). "El Montseny a l’època medieval: dominis i jurisdiccions". Revista de 
Girona, Núm. 141. 

ROIGÉ, X. ; ESTRADA, F. (2008). El Mas al Montseny: la memòria oral. Temes d’Etnologia de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya. 

VALL, R. (1983). El romànic al Vallès. Sabadell: Ausa. 

VILARDELL, R.; CASTELLS, J. (1976) "Hallazgo de una estela decorada en el Pla de la 
Calma". Pyrenae. 12, p.181-182. 

VIVES DE QUADRAS, J.M. (2017). Arbres Monumentals i Singulars del Montseny.  

GAVIN, J.M. (1990). Inventari d’esglésies: Vallès oriental. Barcelona: Arxiu Gavin, Editorial 
Pòrtic. 

 

 

 

 

 



Comte d’Urgell, 187
Edi�ci del Rellotge
08036 Barcelona
Tel. 934 022 566
Fax 934 022 825
o.patrimonic@diba.cat
www.diba.cat/opc


	1. PRESENTACIÓ
	2. AGRAÏMENTS
	3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC
	3.1. Medi Físic
	3.2. Demografia i economia
	3.3. Síntesi històrica
	3.4. Toponímia i escut municipal

	4. METODOLOGIA
	4.1. Marc teòric
	4.2. Model d’inventari
	4.3. Programa de treball
	Fase 1. Documentació prèvia
	Fase 2. Treball de camp
	Fase 3. Treball de gabinet


	5. RESULTATS DE L’ESTUDI
	5.1. Elements fitxats i elements no fitxats
	5.2. Patrimoni immoble
	Edificis
	Conjunt arquitectònic
	S’ha inclòs un sol conjunt arquitectònic que es correspon amb el de Can Sopa, un conjunt de cases agrupades a l’entorn del molí d’en Xifré.
	Elements arquitectònics
	Jaciments arqueològics
	Obra civil

	5.3. Patrimoni moble
	Elements urbans
	Objectes
	Col leccions

	5.4. Patrimoni documental
	Fons documental

	5.5. Patrimoni immaterial
	Manifestacions festives
	Tradició oral

	5.6. Patrimoni Natural
	Zona d’interès
	Espècimens botànics

	5.7. Estat actual dels elements inventariats
	Cronologia


	6. BIBLIOGRAFIA



